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Gyere haza, várunk!
Mint egy felbolydult méhkas, olyanná válto-

zott a világ.  Milliók hagyják el szülõföldjüket,
keresnek új hazát, vállalnak munkát, leteleped-
nek, beházasodnak, olykor egy életen át vándo-
rolnak egyik országból a másikba. Ezernyi ért-
hetõ oka van: pénzkeresés, szerelem, kaland,
menekülés, szakmai kihívás stb. Nem lehet
könnyû a döntés és igazán nehéz a helytállás
egy idegen országban.

Az ENSZ szerint negyedmilliárdhoz kö-
zelít a bevándorlók száma, s egyharmaduk fiatalabb 30 éves-
nél. A kis hazánkba érkezõk aránya egyetlen év alatt csaknem
tízszeresére nõtt, s megközelíti a húszezret. Az innen elvágyó-
dottak száma, a legóvatosabb becslések szerint is félmillió kö-
rüli, Nagy-Britanniában már egy nagyvárosnyi (kb. 300 ezer)
magyar él, de Németországban (kb. 100 ezer), Ausztriában

(kb. 50 ezer) is sokan vannak. Az Egyesült Államokban lévõ
modernkori kivándorlóink számát megbecsülni is nehéz, ez-
rek vannak, akik évtizedek óta ott tartózkodnak – sokan ille-
gálisan. 

Tudjuk, magyarok mindenütt vannak. E jelenség megállíthatat-
lan, a szabad vándorlás emberi jog – a XXI. század történelmét ír-
ja. Fékezni talán lehet. A Panoráma Világklub hálózata kétfélekép-
pen teszi ezt. Egyrészt kifejezetten ifjúsági klubokat alakít körük-
ben, kérve: tartsanak össze, õrizzék meg a magyar kultúrát, a nyel-
vet, legyenek Magyarország jó hírének népszerûsítõi. Másrészt:
mindig hazavárjuk õket. Akár látogatóként rendezvényeinkre –
most a IV. Magyar Világtalálkozóra hívjuk õket –, akár üzleti út-
ként, vagy visszatelepülõként.

Merthogy hazatérõk is szép számmal vannak.  S azt mondják,
egyszer mindenki visszatér oda, ahonnan elindult: a szülõföldre.
Igaz, sokaknak ez csak lélekben sikerül.

Tanka László
fõszerkesztõ

From Csíksomlyó (ªumuleu Ciuc in
Romania) through Venezuela to America
Some riders of Panorama World Club have
recently covered a distance of thirty-six 
thousand kilometres on three continents. 
dr Annamária Gubánné Pintér relates their 
experiences.                                (page 8-9)

Come Home, We are Waiting for You.
Hungarians do not only leave their homeland, but
many of them want to return. Come Home
Foundation in association with Panorama World
Club contacts them to make them its members.       

(page 13)

The Violin Player of Love is to Tour the
World
Zoltán Mága's mission is to make the world love
the Hungarian nation and culture. In order to
achieve this goal he is going to contact the
Hungarian communities beyond the borders, and
he will make overseas trips, as well.                   

(page 14-15)

International Scientists' Conference is
Five Years Old
The conference with the name „Báthory-Brassai”
abandons none of the scientific goals when util-
ising the advantages of the popular atmosphere
and feel provided by the surroundings resem-
bling festivals.             

(page 20-21)

Programme of the 4th Hungarian World Meeting
Our compilation gives information about the series of
events to be held between 18 and 25 May in different
parts of Budapest, and in the Ópusztaszer National
Historical Memorial Park.                     

(26-27.oldal)

Half-hearted People cannot Make Big
Business
The businessman János Lõrincz is fully convinced
that success is achieved with proper goals,
endurance and brave decisions. The interview made
with him presents his walk of life.    (page 32-33)

Csíksomlyótól Venezuelán 
át Amerikáig 
A Panoráma Világklub néhány vezetõje
harminchatezer kilométert, három
kontinenst járt be nemrégiben, ennek
élményeirõl számol be dr. Gubánné
Pintér Annamária.            (8-9.oldal)

Gyere haza, várunk!   
Nem csak elmennek fiataljaink Magyaror-
szágról, hanem sokan vissza is térnek –
õket tömöríti soraiba a Gyere Haza Alapít-
vány, amely együttmûködik szorosan a 
Panoráma Világklubbal.            (13 oldal)

Világkörüli útra indul a Szeretet
hegedûse
Mága Zoltán missziója: megszerettetni a
magyar nemzetet és a kultúrát a világgal.
Ennek érdekében felkeresi a határon túl
élõ magyarság közösségeit, ellátogat a
tengerentúlra is.

(14-15. oldal)

Ötéves a nemzetközi 
tudóskonferencia
A Báthory-Brassai nevet viselõ konfe-
rencia a tudományos igényesség feladá-
sa nélkül aknázza ki  egy fesztiválos
környezet könnyedebb hangulatából
adódó hatékonyságot és 
népszerûsítõ erõt.          (20-21.oldal)

A IV. Magyar Világtalálkozó programja 
Összeállításunkban bemutatjuk a május 18-
25. között Budapest számos helyszínén és
Ópusztaszeren, a Nemzeti Történelmi Emlék-
parkban megrendezésre kerül világtalálkozói
programsorozatot.                (26-27.oldal)

Kishitû embernek nem lehet 
nagy üzlete
Lõrinc János  üzletember szerint a siker
titka a helyes cél, a kitartó hit és a bátor
döntés. Életútját mutatjuk be a vele ké-
szült interjúban.               (32-33.oldal)
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Egy ENSZ-jelentés sze-
rint jelenleg 232 millió be-
vándorló él szerte a világ-
ban, és megközelítõleg egy-
harmaduk – 75 millió – fiata-
labb 30 évesnél.

Az ENSZ Gazdasági és
Szociális Tanácsa által ki-
adott jelentésbõl kitûnik,
hogy 35 millió bevándorló
életkora nem éri el a húsz

évet sem, a 20-29 éves
korosztályhoz tartozók
száma pedig 40 millió. A
232 millió bevándorló a vi-
lág népességének 3,2 szá-
zalékát teszi ki.

Az emigráló fiatalok élet-
körülményei általában ja-
vulni szoktak, és családju-
kat is támogatják a külföld-
ön keresett pénzbõl. A be-

vándorlás kedvezõ a fogadó
országoknak, mert növeli a
gazdasági hatékonyságot.

Mindazonáltal súlyos
problémák keletkezhetnek a
fiatalok származási országa-
iban, tekintettel az emberi
erõforrás veszteségére és az
agyelszívásra, különösen az
egészségügy és az oktatás
területén.

232 millió bevándorló a világban

Egyetemeink a legjobbak közt
Öt magyar egyetem került fel a brit

Quacquarelli Symonds 2013/14-es te-
matikus világrangsorára. A brit cég öt –
társadalomtudományi, bölcsészettudo-
mányi, mûszaki, orvos- és egészségtu-
dományi, természettudományi – képzé-
si terület 30 oktatási programját vizsgál-
ta, a rangsorok elkészítéséhez a mun-
káltatói és az akadémiai szféra értékelé-
sét, valamint a tudományos munkák
idézettségét és számát használták fel. A
magyar egyetemek közül öt – a CEU, a
Szegedi Tudományegyetem, a Debrece-
ni Egyetem, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem és az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem – prog-
ramjai kerültek fel a kétszázas temati-
kus rangsorokra.

Kövér László a hûség fogalmára építet-
te beszédét. Az egykori osztrák császári-
királyi katonaság által végrehajtott, a köz-
tudatba madéfalvi veszedelemként bevo-
nult vérengzés történelmi elõzményei kö-
zött említette, hogy a székelyek egyes ve-
zetõi behódoltak a császári hatalomnak,
és hûtlenek lettek népükhöz.

Magyarország 2010-ben megválasztott ve-
zetõi nevében szólva kijelentette, a madéfalvi
veszedelem után elmenekült székelyek emlé-
ke „arra kötelez, hogy soha ne bízzuk közös-

ségi ügyeinket hûtlen vezetõkre”. Úgy vélte,
nem szabad megengedni, hogy „Bukarest-
ben, Budapesten vagy Brüsszelben mások
döntsenek rólunk, nélkülünk”.

A történelem tanulságaként említette,
hogy „ha a székelyek vezetõi hûtlenek
lesznek népükhöz, ha a magyar állam ve-

zetõi hûtlenek lesznek a székelységhez,
akkor újabb és újabb madéfalvi veszedel-
mek leselkednek”. Kövér László szerint
ma a tisztességes és emberi megélhetés
joga, a magyar nyelvhez, a magyar szülõ-
földhöz, magyar múlthoz és jövõhöz való
jog került veszélybe.

Magyarország többé nem lesz hûtlen a székelységhez, a magyar állam többé nem fordul szembe nemzetével – jelentette
ki Kövér László, az Országgyûlés elnöke az erdélyi Mádéfalván, a 250 évvel ezelõtti vérengzés helyi emlékmûvénél tartott
megemlékezésen. Az ígéret betartására a határon túliak magyar állampolgársága teremt biztosítékot – mondta a szónok
az ezres hallgatóság elõtt.

A 250 éve történt mádéfalvi veszedelemre emlékeztek

Nem leszünk hűtlenek a székelyekhez!

Kövér László, az Országgyûlés
elnöke a madéfalvai veszedelem

250. évfordulóján tartott
megemlékezésen

Tamás József püspök áldotta meg a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége által állított kopjafát

Tõkés László beperelte a becsületbíróságot

Nem hagyja magát a hős
Tõkés László szerint

„a sztálini idõk egyik
brosúráját” idézi az a
dokumentum, amely-
ben méltatlannak talál-
ták õt a Románia Csilla-
ga érdemrendre. Az er-
délyi magyar európai
parlamenti képviselõ
beperelte az érdemrend
b e c s ü le t b í r ó s á g á t ,
amely méltatlannak mi-

nõsítette õt a román állami kitüntetésre,
és amely az érdemrend visszavonását
kérte Traian Basescu államfõtõl.

Kincses Elõd, az EP-képviselõ ügyvédje
emlékeztetett: a határozat indoklásában a be-
csületbíróság Tõkés László autonómiaköve-
teléseit revizionizmusnak és a trianoni dön-
tés kétségbevonásának minõsítette.

A lelkész-politikus a bukaresti táblabí-
róságtól kérte a becsületbíróság döntésé-
nek megsemmisítését az ügyvédi törvény
áthágása, a testület szabálytalan megvá-
lasztása és bizonyos tagjainak összeférhe-
tetlensége miatt.

Tõkés László a rendszerváltás elindítá-
sában játszott történelmi szerepéért kap-
ta a Románia Csillaga érdemrendet.

Tõkés László

Százmillió dollár a diákoknak

Barack Obama a Fehér Házban fogadta 
Árvai Pétert, a Prezi szoftverfejlesztõ cég 

vezérigazgatóját abból az alkalomból, hogy 
a csatlakoztak a ConnectED iskolai 

programhoz. Az elnök az általa meghirdetett 
akció révén öt év alatt az összes amerikai tanuló

számára elérhetõvé tenné a gyors internetet 
és vezeték nélküli összeköttetést.



A hegedûvirtuóz mindössze négy nap-
pal azt követõen, hogy Budapesten meg-
rendezte a Kárpát-medence legnagyobb

újévi gálamûsorát, ahol 13 ezer emberrel
együtt köszöntötte a 2014-es esztendõt,
már Kaliforniában, amerikai világsztárok
mellett színpadra lépve káprázatta el a kö-
zönséget.

A Los Angeles-i gálaesten a hegedûmû-
vész Magyarországot képviselve lépett
színpadra a program elõre nem közölt
meglepetés-fellépõjeként. A magyar mu-
zsikust, fergeteges, virtuóz játéka után, a
több ezer fõs közönség felállva éljenezte
és tapsolta. A szédületes produkcióról
több vezetõ lap is beszámolt.
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Mága Zoltán (elöl, középen) és mûvésztársai

A bevándorlási hivatal fennállása óta még
nem találkoztak annyi menedékjogi kére-
lemmel, mint tavaly – közölte a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal fõigazgató-
ja Debrecenben.
Míg 2012-ben 2157 menedékjogi kérelmet
kellett elbírálniuk, tavaly ez a szám 18 900-

ra, csaknem kilencszeresére nõtt, vagyis
elmondható, hogy tömegessé vált az illegá-
lis migráció – mondta Végh Zsuzsanna.   
A legtöbb menedékjogi kérelmet kérõ Ko-
szovóból, Afganisztánból, Szíriából, Algé-
riából és Pakisztánból érkezett – tette hoz-
zá a fõigazgató.

Makk Imre a kiemelkedõ mûvészeti és
közéleti tevékenységéért, a magyarság
hírnevének öregbítéséért végzett mun-
kássága elismeréseként Magyar Arany Ér-
demkeresztet kapott. Makk Imre Pannon-
halmán született 1927-ben. Tanulmányait
a Budapesti Képzõmûvészeti Akadémián
végezte 1948-ban, majd ösztöndíjjal Fi-
renzében, Velencében, Veronában és a
Római Képzõmûvészeti Akadémián foly-
tatta.

San Franciscótól Torontóig 73 elõadást
tartott észak-amerikai turnéján a Magyar
Állami Népi Együttes. Mûvészeink – mint
beszámoltunk róla – az amerikaiak és a
magyarok körében is sikert arattak.

Az együttes tizenöt táncos párja hat
zenésszel és egy énekes szólistával lépett
fel az észak-amerikai kontinensen. A
szeptemberben kezdõdött amerikai turné
a Magyar rapszódia címet viselte, a két-
szer 50 perces program ihletõje a magyar
néphagyomány és Liszt muzsikája.

„Sok helyen és sokszor elhangzott már,
hogy Magyarország legnagyobb értéke a kul-
túrája, legyen az klasszikus, kortárs vagy tra-
dicionális” – közölte Mihályi Gábor, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes mûvészeti vezetõ-
je. „Ennek a kijelentésnek a valóságáról sze-
mélyesen gyõzõdhettünk meg ezen a ven-
dégszereplésen, hiszen nem volt olyan elõ-
adás, ahol a harmadik kikövetelt ráadás után
a közönség nem felállva ünnepelte volna a
Magyar rapszódia elõadásunkat és a társulat
mûvészeit” – tette hozzá Mihályi Gábor.

„Miközben a nézõink többsége sem-
milyen magyar gyökerekkel nem rendel-
kezõ amerikai volt, az a szándék, hogy a
mûsor segítségével szólítsuk meg a diasz-
pórában élõ magyarságot, maradéktala-
nul teljesült” – mondta el a közönség ösz-
szetételérõl a mûvészeti vezetõ.

Mindenkit lenyûgözött Amerikában a magyar együttes

Legnagyobb értékünk a kultúránk!

Hatalmas sikert aratott Los Angeles-
ben Mága Zoltán hegedûmûvész, aki
az ottani újévköszöntõ gálamûsor meg-
lepetésvendégeként lépett fel a világ
egyik zenei fellegvárában, a Walt Dis-
ney Concert Hallban.

Nagy sikert aratott Mága Zoltán hegedûvirtuóz Los Angelesben

Szférák zenéje az Angyalok Városában

Elismerés a művészcsaládnak

Makk Imre (balról) és 
Kálmán László Los Angeles-i fõkonzul

Kulcsfontosságú a magyarság megmaradása

Segítik a külhoniak megerősödését

Tömeges az illegális bevándorlás

A Wekerle-terv segíti a külhoni magyar-
ság megmaradását és megerõsödését, a gaz-
daság bõvülése révén a hazai magyarságot,
de gazdasági növekedést visz az egész Kár-
pát-medencébe – mondta Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes Székesfehérvárott, a
III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon.

A magyarság megmaradása szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hogy ne csak a kulturá-

lis és a közjogi kötelék erõsöd-
jön Magyarország és a külho-
ni magyarság között, hanem a
gyakorlatban is segítséget
nyújtson az anyaország, pél-
dául a gazdasági életben. A
gazdaságfejlesztési program
növekvõ életlehetõséget biztosít minden em-
ber számára a Kárpát-medencében.

Semjén Zsolt
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Torontóból Budapestre érkeztek a kiadatlan kéziratok

Hazatértek Márai munkái
Megérkeztek Torontóból Budapestre az utol-

só kiadatlan Márai-kéziratok. A fekete aktatáska
az író Szabad Európa Rádiónak írott rádiós jegy-
zeteit tartalmazza: közéleti-politikai tárcákat, iro-
dalmi elemzéseket és útirajzokat. Nagyobb léleg-
zetû, eddig kiadatlan Márai-mû elvileg nincs már
a hagyatékban. 

A kéziratokat Kovács Attila Zoltán, a Márai
mûveit gondozó Helikon Kiadó vezetõje vitte a
magyar fõvárosba a jogutód megbízásából.

„Ezzel az anyaggal megérkezett a hiányzó
láncszem a hagyatékba, amely a mai tudásunk

szerint teljessé vált” – nyilatkozta az MNO-nak Kovács Attila Zoltán.
Márai Sándor jogutódja,

Gaál Csaba a Petõfi Irodalmi
Múzeumban helyezi el az
anyagot. 1997 óta itt õrzik le-
tétben a Márai-hagyatékot.
Most azokat a kéziratokat vá-
logatták össze, amelyek az itt-
hon õrzött hagyatékhoz ké-
pest újdonságot jelentenek. 

Az utolsó kiadatlan mû a
Hallgatni akartam volt, ame-
lyet eredetileg az Egy polgár
vallomásai harmadik részé-
nek szánt a szerzõ, és amely
tavaly jelent meg elõször nyomtatásban.

Márai Sándor rádiós jegyzeteit várhatóan több kötetben adják ki.
Elsõként az író Ulysses álnéven az ötvenes évek elsõ felében leadott
jegyzeteit jelenteti meg a kiadó, a tervek szerint az idei ünnepi
könyvhétre, Fedõneve Ulysses címen. Ezeket a rádió Vasárnapi Kró-
nika címû mûsorában adták le.

Egy késõbbi kötetben a forradalom utáni, 1959–60-ig tartó idõ-
szak, a harmadikban az ezt követõ rádiós munkássága kerülhet sor-
ra Márainak. 

Márai Sándor

Felül a Kanadai/Amerikai Magyarság alapító-tulajdo-
nosához, Vörösváry Istvánhoz írt levél borítékja

Nyolcvanöt éves a torontói Elsõ Magyar Református Egyház

Népünk együtt maradását szolgálják

A kis templomban kellemes meleg fogad bennünket, a padsorok te-
le csendesen beszélgetõ emberekkel, sokukon látszik, ritkán látják
egymást; ebben az országban a legkisebb távolságok is nagyok, hiába
autó, hiába a gyors közlekedés, ritkán jutunk el egymáshoz, ritkán jut
alkalom egy kiadósabb beszélgetésre, múltidézésre, közös progra-
mokra vagy akár közös tervezgetésre. Sokan gyûltünk össze, mert ez
az alkalom ünnepi, a gyülekezet az idén 85 éves, ami szép kor, egy

egész emberi élet hossza. Az alapításkor 1929-et
írunk – alig egy évtizedre vagyunk a trianoni orszá-
grontástól, amibõl a magyarság akkor még fel sem
eszmél igazán, csak annyit tud, hogy a magyar ha-
za oda, ezeréves határain idegen katonacsizmák ta-
podnak. 

Az istentiszteletet követõ ünnepi emlékebéden,
amit az egyház Károli Gáspár termében rendeztek
meg, Nt. Vass Zoltán, a gyülekezet lelkésze köszön-
ti a teltházas vendégsereget és a meghívottakat.
Büszkén említi a Külhoni Magyarságért-díjat, amit
az egyház tavaly a budapesti kormánytól kapott, a

magyar együtt maradás ügyében eddig tett szolgálataiért – jólesik az
anyaország figyelme, a lelkész is örül neki. 

Az anyaország figyelme ezen az emlékebéden is nyilvánvaló; a ren-
dezvényen megjelenik a torontói fõ-
konzul, dr. Szabó Stefánia is, aki
Horváth Mónika konzullal együtt
érkezett. Rövid beszédet tart, amely-
ben üdvözli a 85 éves gyülekezetet,
hangsúlyozza a befogadó egyház fo-
galmának fontosságát, mint mond-
ja, az egyház mindig is lelki és hitéle-
ti menedéket nyújtott a rászorulók-
nak, és támasz volt a magyarság
megõrzésében. 

Megemlít egy másik évfordulót, a
Magyar Református Egység ötödik évfordulóját, amit külön örvende-
tesnek tart azért, mert ezzel erõsödnek a határon átnyúló kapcsolatok.
Végül néhány szót ejt a közelgõ magyarországi választásokról, a kül-
honi magyarok szavazati jogáról. 

Tájékoztatja az emlékebéd vendégeit a szavazás lebonyolításának
módjáról is, felhívva a figyelmet arra, hogy a levélben szavazók voksá-
nak idõben, április 4-ig meg kell érkeznie a konzulátus Bloor Street
East 175-ös szám alatti címére, ahol másnap, 5-én személyesen lehet
szavazni.                                                           Antal F. János (Toronto)

Kedvezmény a diaszpórának
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Debreceni Nyári Egyetem
több éve kiemelt figyelmet fordít
a határon túl élõ magyar közös-
ségek életére és munkájára.

Tapasztalataink szerint az el-
múlt években kialakult nehéz
gazdasági helyzet komoly aka-
dályt jelentett abban, hogy a di-
aszpórában született másod- és
harmadgenerációs vagy éppen
vegyes házasságban élõ fiatalok
itthon tanulhassák, vagy gyako-
rolhassák anyanyelvünket.

Ennek az akadálynak a le-
küzdéséhez szeretnénk hozzá-
járulni egy új partneri forma
megalapozásával, amely lehetõ-
vé teszi a
DIASZPÓRA KEDVEZMÉNY

bevezetését. Ennek lényege a
következõ:

A Debreceni Nyári Egyetem
bármelyik nyári magyar nyelv
és kultúra kurzusára jelentkezõ

nyelvtanuló teljes részvételi díjá-
nak a felét magunkra vállaljuk,
tehát csak az 50%-ot és a regiszt-
rációs díjat kell kifizetni az aláb-
bi feltételek valamelyikének tel-
jesülése esetén:

1. Amennyiben a magyar kö-
zösség valamely szervezete vagy
intézménye vállalja a költsége-
ket, akkor a kedvezményezett
hallgatót a költségviselõ választ-
ja ki.

2. Ha lenne olyan tagja a kö-
zösségnek, aki önállóan szeret-
né igénybe venni ezt a lehetõsé-
get, akkor õ maga is fizetheti az
50%-kal csökkentett összeget,
viszont ebben az esetben is kér-
nénk egy ajánlást a közösség va-
lamely szervezetétõl vagy veze-
tõ személyétõl.

Tisztelettel:
Dr. Szaffkó Péter

igazgató
Debreceni Nyári Egyetem

Jól sikerült az MHBK hagyományos társas összejövetele

Harcosok báloztak Clevelandben
Hatvanegyedik alkalommal rendezte meg ha-

gyományos jótékony célú bálját a Magyar Harco-
sok Bajtársi Közössége Clevelandi Fõcsoportja –
számolt be www.bocs-kairadio.org a Cleveland
Airport Marriott Hotel báltermében a megtartott
társas összejövetelrõl, amely nem jöhetett volna
létre Kõrössy János és Ildikó munkája nélkül. A
díszvendégek között foglalt helyet Böjtös László,
tiszteletbeli fõkonzul és Sárosi Richárd, a William
Penn biztosítótársaság vezetõbizottsági tagja.

Dideregve, nagy párafelhõket fújva indulunk a templomba, Toron-
tót az idén erõs, havas hideggel kereste meg a tél. Szürke felhõ-
tenger, csípõs, körömszaggató szél, fél térdig érõ, tömör hó – a
bennszülött torontóiak is nehezen tudnak visszaemlékezni ekko-
ra télre, de közel lakunk, a megpróbáltatás nem tart sokáig.

Nt. Vass Zoltán

Az Elsõ Magyar Református Egyház temploma
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Magas rangú hazai vendégek ausztráli-
ai hivatalos útjuk alkalmával Nt. Kovács
Lõrinc queenslandi tiszteletbeli konzul
meghívására Brisbane-ba is ellátogattak.
Ittlétük elsõ részében brisbane-i Magyar
Jóléti Egyesület marsdeni Magyar Házá-
ban dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos az
egyszerûsített honosítási eljárásról és a
közelgõ választásról tartott ismertetõt,
majd dr. Módos Mátyás alkotmányjogi
szakreferens az új alaptörvény beszélt a
hallgatóságnak.

A bensõséges légkör alkalmat adott az
új állampolgárok avatására is, az ünnepé-
lyes aktust dr. Sándor Ildikó sydneyi kon-
zul vezette le. A következõ héten a vendé-
gekhez csatlakozott dr. Erdélyi Géza felvi-
déki püspök úr is, és együtt keresték fel a
nemrég kitüntetett Gold Coast-i Nyugdí-
jas Klubot, ahol capt. Somogyi Sándor
klubelnök és Nuspán Eszter, a Panoráma
Világklub Gold Coast-i társklubjának el-
nöke fogadták a vendégeket. A Canungra
melletti Marian Valley-i pálos monostor

magyar kápolnája megtekintése után kö-
szöntek el a vendégek Queenslandtõl.

Bozsik Tamás

Gratuláltunk mi is a Panoráma maga-
zin nevében! Tudósítónknak Szmolnik
Lajos így nyilatkozott:

– Köszönöm az elismerõ szavakat, megle-
petés volt számomra a kitüntetés, amelyet
Hon. Jenny Macklin szövetségi miniszter
asszony adott át. 1957-ben érkeztem csalá-
dommal Ausztráliába, és hasonlóan a többi
honfitársamhoz, a nehéz kezdet után ott-
hont, megélhetést, állampolgárságot kaptam.
Úgy érzem, hogy én is tartozom mindeze-
kért Ausztráliának. Nyugdíjba vonulásom
után, mint rehabilitált repülõõrnagy, a köze-

lünkben lévõ ivanhoe-i RSL-klub tagjaként
kivettem részem a közösség munkájából, és
karitatív tevékenységemmel több, mint száz-

ezer dollárt gyûjtöttem össze, amelyet az ar-
ra rászorulók megsegítésére fordítanak.
Több éven keresztül vezettem az 54. számú
Hunor magyar cserkészcsapatot, majd a 75.
Bocskai István vegyes cserkészcsapat pa-
rancsnoka voltam. Késõbb ügyvezetõ elnöke
lettem a Szabadságharcos Világszövetség
ausztráliai csoportjának. Hálás köszönettel
tartozom feleségemnek azért, hogy támoga-
tott, és megértéssel viselte, hogy mindezeket
a közösségi munkákat elláthattam – mondot-
ta lapunknak Szmolnik Lajos.

B. T.

Ausztrália egyik legnagyobb nemzeti ünnepén, az államalapítás 226. évfordulóján, a melbourne-i jubileumi ünnepségsoro-
zat egyik legrangosabb eseménye az elthami Community Centre-ben zajlott le, ahol kitüntetéseket adtak át a kiemelkedõ
tudományos, kulturális, közösségi és jótékonysági munkát végzõk között. Örömmel fedeztük fel a névsorban v. Szmolnik
Lajos honfitársunk nevét is, aki Ausztrália Day Award kitüntetésben részesült. 

Ausztrália Day Award kitüntetést kapott Szmolnik Lajos

Elismerés a szabadságharcosnak

Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítõ
Kõrösi Csoma Sándor-program, idén kétsze-
resére nõ a kiutazó ösztöndíjasok száma –
mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért fe-
lelõs miniszterelnök-helyettes. Elmondta: a
külhoni magyarság és azon belül a diaszpó-
rában élõk megtartása szempontjából kulcs-
fontosságú a Kõrösi Csoma Sándor-program,
amely az egyik legsikeresebb kezdeménye-
zésük volt.

A sikerre való tekintettel megkétszerez-
ték az ösztöndíjasok számát, így ötven he-
lyett száz fiatal utazhat ki a diaszpóra ma-
gyarságához – közölte Semjén Zsolt az ösz-
töndíjprogram nyitó rendezvényén.

Kiemelte: a diaszpóra magyarságát eddig
alapvetõen az emigráció magyarsága adta,
akik 1945, 1956 után, vagy a Kádár-rendszer
idején hagyták el Magyarországot. A világ

mára megváltozott, és a mostani magyarok
az emigráció második, harmadik, negyedik
generációját jelentik, vagy olyano-
kat, akik kint dolgoznak, de szeret-
nék, ha gyermekük néptáncot ta-
nulna – mutatott rá. Hozzátette: az
ösztöndíjasok feladata az is, hogy
„átalakítsák” a magyar szervezete-
ket, és a klasszikus emigráns cso-
portokból a mai modern igények-
nek megfelelõket hozzanak létre.

Hozzátette: a program szorosan
kapcsolódik a Julianus-programhoz,
amelynek a lényege, hogy az emigrá-
ció magyar emlékeit összegyûjtsék, akár vir-
tuális formában is, hogy be tudják mutatni, a
magyarság mit adott a világnak. 

Elindították a Mikes-programot is,
amelynek a célja, hogy azokat a könyvtára-

kat, amelyek gondozatlanul maradnának,
Magyarországra vigyék, s eljuttassák olyan

területekre, ahol jól tudják azokat
hasznosítani.

Répás Zsuzsanna nemzetpoli-
tikáért felelõs helyettes államtitkár
arról tájékoztatott, hogy a Kõrösi
Csoma Sándor-program támogatá-
sa a tavalyi közel félmilliárd forint-
ról a kétszeresére emelkedik. Ki-
emelte: ez az elsõ olyan program,
amely valóban megszólítja a di-
aszpóra magyar közösségeit, és
valós választ ad a mindennapi

problémáikra. Ez annak eredménye – foly-
tatta – hogy 2010 után elkezdõdött a párbe-
széd a diaszpóra magyarságával, amely az
elmúlt 20 évben méltánytalanul háttérbe
volt szorítva.

Kétszeresére nõ a Kõrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasok száma

Nemzetmegtartó ifjak a diaszpórában

Elõadások és avatások Queenslandben

Magyar monostor a Marian Valleyn

Répás Zsuzsanna
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Riportok készültek
Szalay Attila újságíró-ri-
porter mikrofonja elõtt,
forgott a film az útról,
szorgalmasan jegyzetelt
Kabarcz Zoltán író és
Lusták István, az Örké-
nyi Társklub elnöke is.
Hazafelé már barátok,
baráti társaságok utaz-
tak!

A következõ hóna-
pokban sem szakadtak

meg a kapcsolatok. Elõbb Mátészalkán
Székelyné Marika és ikertestvére, Gizike
látott vendégül bennünket, majd nálam,
Dunaújvárosban és Lusták Istvánnál, Ör-
kényben jött össze a csapat egy-egy kelle-
mes délutánra. 

A társaság már közösen indult vissza
június végén Székelyudvarhelyre, a Sütõ
Andrásról készült szobor avatására. Itt hí-
vott meg bennünket Szabó Sándor püs-
pök úr és felesége, Zsóka a huszadik há-
zassági évfordulójukra, a kaliforniai Onta-
rióba.

Bár a napfényes Kaliforniába indul-
tunk, a szervezés során bõvült az útvo-

nal. Lusták István – aki a Magyarok Világ-
kupáját szervezi az anyaországban – dr.
Kálmán László Los Angeles-i fõkonzultól
meghívást kapott Las Vegasba, az ottani
hagyományos futballgálára, az Árpád Ku-
pa küzdelmeire. 

Én Venezuelába indultam, ahol Szabó
Bélával, az ottani társklub elnökével

Magyar Napokat szerveztünk. San
Diegóból is kaptam feladatot a magyar
iskolából, Zsóka pedig az ünnepi torta
magyaros díszítésével bízott meg. A
szervezésben segítségemre volt Kalifor-
niában Szabó Sándor püspök úr és fele-
sége, Zsóka, Lányi Gábor lelkész Las
Vegasból, Kereki Kati, Gidófalvy Zoltán,
a San Diegó-i Magyar Ház elnöke és
Adrien Dobell alelnök. 

Venezuelában Fedor Aliz, az ottani társ-
klub társelnöke és a caracasi
magyar barátaim, Házos Huba
és Márti, a jubiláló, 50 éves
Ráskai Lea lány-cserkészcsapat
tagjai, Nyisztorné Jeszenszky K.
Judit tiszteletbeli konzul és
Gózon Imre, a Magyar Ház elnö-
ke. Miamiban Szakács Dénes, a
helyi Magyar Református Egy-
ház fõgondnoka.

Négyen indultunk Caracasba: Kabarcz
Zoltán, aki elõadásokat tartott és anyagot
gyûjtött készülõ könyvéhez;  Szalay Atti-
la a diaszpórában élõ magyarokról írt cik-
keket-riportokat, szerkesztette és bemu-
tatta a csíksomlyói zarándoklatról készí-
tett filmet, valamint Lusták István, aki
meghívót adott át a következõ Magyarok
Világkupájára, érmeket és dedikált póló-
kat ajándékozott az érintett magyar kö-
zösségeknek.

A Magyar Házban nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket, igazi „venéz” vendéglá-
tásban részesültünk. Innen repültünk a ka-
ribi szigetre, Margaritára, ahol egy fiata-
labb magyar közösséggel találkoztunk. Mi-
ami érintésével érkeztünk Los Angelesbe,
majd tovább Ontarióba. Innen másnap már
Las Vegas volt a következõ állomás. Itt talál-
koztunk Wass Miklóssal, a helyi világklub
elnökével és feleségével, Szófiával.

Nagy várakozással indultam tavaly május 17-én hajnalban a zarándokvonathoz. A tömegben kerestem az ismerõsöket, akik
a Világtalálkozó-zászló köré gyülekezve, a díszített mozdony mögötti kocsiba szálltunk. A Panoráma Világklub tagjai voltunk
itt, az ország és a világ több pontjáról! Én Szabó Zsókával indultam, aki a kaliforniai társklub elnökeként jött a régen várt
útra. A tizenöt órás út kalandosan, izgalmasan alakult, és nagyon jó hangulatban telt. Sokat beszélgettünk, énekeltük him-
nuszainkat, imádkoztunk magyar a magyarral, vonaton és az állomásokon, a Nyeregben, majd az ezeréves határnál! 

Panoráma világklubosok mindenütt vannak!

Csíksomlyótól Venezuelán át Amerikáig
Harminchatezer kilométer, három kontinens – négy jó baráttal

Csíksomlyói zarándokút – filmvetítés a San Diegó-i Magyar Házban

Látogatás Erdélyben

Dr. Gubánné
Pintér Annamária

Riportok útközben
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Vendéglátóink, Szabó Sándor püspök
úr és Zsóka, ottlétünk alatt minden ese-
ményen megkülönböztetett figyelemmel
köszöntötték a magyarországi vendégei-
ket. A neves eseményen a Panoráma Vi-
lágklub minden tagja nevében adtuk át jó-
kívánságainkat az ünnepelteknek.

Vendéglátóink programokat szervez-
tek a csapatnak Los Angelesbe, Santa
Monicára; az óceánparton láttuk a naple-
mentét, Hollywoodban sétáltunk a Csilla-

gok utcáján, Palm Springsben megnéztük
Elvis Presley egykori házát. Fresnóban
narancsültetvényen voltunk egy „igaz
magyar” családnál, de megmutatták Big
Bear csodás hegyeit, majd gyönyörköd-
tünk a Nagy Medve-tó szépségében. 

Itt vendégek voltunk a híres pilóta, vi-
téz Hefty Frigyes és felesége, Hefty Magda
– az elsõ magyar Emmy-díjas tervezõnõ,
aki az Észak és dél címû szuperprodukció

ruhatervezõje volt – otthonában. Közösen
kirándultunk Sándor és Zsóka kedvenc
városába, San Diegóba, ahol a város a
Coronado-sziget, a híres hadi kikötõ, a
Balboa Park épületei, virágai mellett meg-
annyi szépség és érdekesség
volt a közös élményünk.

Este itt „adtak át” bennünket
Dobell Adriennek, aki a Magyar
Ház programjait szervezte. Itt
is találkoztunk magyarokkal,

beszélgetés, elõadás
után elérzékenyülve
néztük a zarándoklat-
ról készített filmet.
Már harmadszor tud-
tam eljutni San
Diegóba, így nagy
örömömre, a gyere-
kek már várták, hogy
ez alkalommal mit ta-
nulunk. Felejthetet-
len nap volt!

Ha már itt járunk, átsétálhat-
nánk Mexikóba – gondoltuk! A
következõ napot a csapat ezzel
a – barátaink szerint nem ve-
szélytelen – kirándu-

lással töltötte. Kalandos, egzoti-
kus, tanulságos utunk volt, sok
élménnyel. A lényeg: sikerült
minden baj nélkül visszajut-
nunk Amerikába!

Kedves meglepetés volt szá-
munkra, hogy az éppen San
Diegóban fellépõ Atilla Fiai Tár-
sulat (Varga Miklós, Rudán Joe,
Kalapács József és Tóth Reni)
remek elõadásának és fergete-
ges sikerének részesei lehet-
tünk az ottani magyar közös-
séggel együtt. 

Hazafelé még megálltunk
egy kis városnézésre Miami-
ban. Itt Szakács Dénes fõgond-
nok volt segítségünkre. Nagy meglepetés
és öröm volt, amikor a repülõtéren megis-
merte egymást István és Dénes! Néhány
éve együtt gyalogoltak Csíksomlyóra egy
zarándokcsoporttal!

Az igazi magyar érzelmekkel átitatott
estét csak fokozta, hogy közösem meg-
néztük a vitt filmet. Dénes erdélyi szár-

mazású, könnyes szemmel köszönte meg
az ajándékot! Õ intett testvéri búcsút
utunk végén, a repülõtéren!

Köszönjük vendéglátóinknak, segítõ-
inknek ezt a felejthetetlen utazást, a sok

figyelmet, testvéri szeretetet, gondosko-
dást! 

Összegzésképpen: utaztunk 36 ezer
km-t, három kontinensen, három ország-
ban (Amerika négy államában), minden-

hol magyarok, barátok között! Hiszen
magyarok a világban mindenhol élnek!
Mi találkoztunk velük, és átadtuk a meg-
hívást a következõ Magyar Világtalálko-
zóra!

Dr. Gubánné Pintér Annamária
a Panoráma Világklub Fejér megyei 

társklubjának elnöke

Az ünnepeltek, Szabó Sándor püspök úr és Szabó Zsóka

Magyar Nap a venezuelai Margaritában

Felavatták Sütõ András szobrát Erdélyben

Énektanulás a gyerekekkel San Diegóban

Nemezes foglalkozás a gyerekekkel 
San Diegóban

Las Vegasban, Wass Miklós és felesége, Sofia társaságában
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Imreh Róbert szakmáját tekintve informa-
tikus, Õ szervezte például a Fehér Ház elõtt
megtartott erdélyi autonómiatüntetést is még
az õsz folyamán. Ez nem véletlen, hiszen
székely származású és elkötelezett képvise-
lõje a magyar ügyeknek. Szakmailag elis-
mert közszereplõ, korábban dolgozott a
Lockheed Martinnak és az amerikai tengeré-
szetnek is, sõt szolgált is a U.S. Navy
Reserve-ben.

A Hungarian DC, ahogy a Facebookon
megjelenítik, Robi találmánya, teljes nevén a
Hungarian Community of the Greater Wa-
shington Metro Area. Egyik hagyományos és
népszerû eseményük a minden hónap elsõ
péntekén sorra kerülõ Happy Hour, vagy Mi-
xer, amelyre az interneten keresztül mozgó-
sítják a tagokat, érdeklõdõket.

Legutóbb a Buffalo Billiards nevû szoká-
sos helyszínen találkoztak, amelyre szép-
számmal eljöttek a Washingtonban tanuló,
dolgozó, illetve csak errefelé élõ magyarok. A
méretes szórakozóhelyen ezúttal éppen a té-
li olimpia nyitó ceremóniáját közvetítették
Szocsiból nagyképernyõs televíziókon. 

A hosszú bárpult hátsó szegletében ma-
gyar zászlóval jelezték az odaérkezõ magyar
vendégeknek, hogy miképp találjuk meg
egymást. Ez jól bevált módszer, hiszen a
nagy hangzavarban és magas decibelen szó-
ló zene mellett a szóbeli eligazítást aligha le-
hetett volna megérteni.

Vidám, jó hangulatú, társasági ismerke-
désre tökéletesen alkalmas esti összejövete-
lek ezek. Valamint fontosak is. Összetartásra,
nemzeti büszkeségre sarkallnak, összefog-
ják az itt élõ, tanuló és dolgozó magyar értel-

miséget, ugyan-
akkor teret ad-
nak mindenki-
nek, aki szeret-
ne egy pohár
kellemes bor,
vagy sör mellett
ismerkedni ,
magyarul be-
szélhetni. Robi
és társai sza-
badjára enge-
dik a dolgot,
nem erõltetnek
semmit. „Mindenki legyen kezdeményezõ,
mutassa be magát, ismerkedjen kedve sze-
rint”, mondja Robi. „Ez így mûködik jól,
spontaneitásra ad lehetõséget”, erõsíti meg. 

Az olimpia nyitóünnepsége az odaérkezõ
magyarok számára is látványos elemeket je-
lenít meg. A csapatok bevonulása követke-
zik. Aztán egyszer csak üdvrivalgás és siko-
lyok, tapsvihar a Buffalo Billiards magyar sar-
kában – érkezik a magyar csapat, jókedvûen,
elegánsan, szép, világos mezben, integetve,
mosolyogva. Megható pillanat ez! Itt, a hazá-
tól távol, talán még inkább... Könnyek csil-
lognak a körülöttem állók szemében, ahogy
lopva körülnézek. Igen, itt is, ott is magyarok
vagyunk és maradunk, noha jó amerikai ál-
lampolgárok is vagyunk egyszerre. 

Aztán jön az amerikai csapat. Mindannyi-
an ugyanúgy ünnepeljük õket is. Nincs ezzel
semmi baj. Azokkal van inkább baj, akik
nem büszke magyarok, akik nem látogatják
hazafias szeretetbõl ezeket rendezvényeket,
hanem otthon piszmognak, esetleg éppen le-

húzó cikkeket írnak, vagy lázítanak a de-
mokratikusan megválasztott magyar kor-
mány ellen. 

A világ ugyanis, ahogy Márai is megírta,
nem egy óriási globális olvasztótégely, hanem
független és büszke nemzetek sokaságának
harmonikus együttmûködése. Úgy, ahogy ez
Amerikában is szépen rendezõdik. Errefelé a
hiszpánikok, az írek, az olaszok, a kínaiak, a
pakisztániak, mind büszkén ápolják saját
nemzeti kultúrájukat. Tehát ápoljuk mi is!

Hajrá, Magyar Mixer, hajrá, összefogás!
Na persze nem az a bizonyos nagy összefo-
gás, amit most odahaza a régi elvtársak „új-
fent” kitaláltak... Hanem az igazi, jó magya-
rok összefogása a világ minden szegletében,
akik képesek egy könnycseppet ejteni, ami-
kor a himnusz megszólal. Mi is joggal kántál-
hatjuk tehát az összefogás koncepcióját.
Csak éppen mi egész mást értünk alatta és ez
így van rendjén.

Topolánszky Ádám
(Washington, D.C.)

Imreh Róbert a washingtoni magyar élet egyik energikus, kreatív szervezõje. Hozzáállása, higgadtsága és informatikai ké-
pességei egyaránt alkalmassá teszik arra,  hogy megszólítson Washington környéki magyar fiatalokat (valamint kevésbé
fiatalokat, hiszen a 90. életévét már betöltött Sz. Károly is rendszeres látogatója ezeknek a találkozóknak). 

Havonta találkozik a Hungarian DC Happy Hour társasága

Boldog órák Washingtonban

Jókedvû magyar fiatalok
Washingtonban

Kulcsár Ferenc (balról) és
Sander Liivak a Balassi-karddal

Felvidéki és észt mûvész kapta a Balassi-kardot 

A költő fegyvere a szó
Kulcsár Ferenc Dunaszerdahelyen élõ

költõ és Sander Liivak észt mûfordító
vette át az idei Balassi Bálint-emlékkardot
Budapesten.

A Balassi Bálint XVI. századi költõ,
végvári vitéz kardjának másolata alapján
készült szablyát Duray Miklós felvidéki
politikus, közíró és Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyés püspök nyújtotta
át immár tizennyolcadik alkalommal a
budapesti Gellért szállóban.

Duray Miklós ünnepi köszöntõjében
hangsúlyozta: „A költõ fegyvere a szó, a
kard pedig a harc jelképe, de Balassi kard-
ja nem csupán eszköz, hanem jelképe a
költõ sokszor sújtó szavának.”

Kulcsár Ferenc a kard átvétele után el-
mondta: úgy tekint erre a kitüntetésre,
mint a magyar irodalom felvidéki ágának
elismerésére. Mint felidézte: Balassi Bá-
lint bõ négyszáz évvel ezelõtt Pozsony-
ban ismerkedett meg örök szerelmével és
múzsájával, Losonci Annával. Ebbõl a
szerelembõl és gyötrelembõl született
meg a költõ örökéletû magyar nyelvû sze-
relmi lírája.

Sander Liivak egyebek mellett az iro-
dalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalan-
ságát, Márai Sándor A gyertyák csonkig
égnek címû regényét, valamint Illyés
Gyula verseit és Arany János balladáit ül-
tette át észtre.
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Az élõ hagyományõrzõ község tárgyi
anyagából sikerült annyit összegyûjteni,
hogy állandó néprajzi kiáltás keretében egy
parasztház teljes berendezése bemutatható.
Az évszázadokra visszanyúló nemes és vitézi
sarjadékból származó Kistamás család hosz-
szú éveken át óvatosan dédelgetett táji sajátos-
ságú, az akkori korban jellegzetes tárgyai
visszakerültek Apatinból Doroszlóra, és a
mostani modern világban, a megadott idõ-
ben, doroszlói tájháznak szerves részei lettek.

Doroszló, a Bácska délnyugati csücské-
ben, a Duna-Tisza-Duna csatorna partján,

Zombortól délre, 20 kilométernyi távolságra
fekszik. Eredetileg magyarokkal benépesített
és máig túlnyomórészt azok leszármazottai
által lakott település.

Doroszló lakosainak van egy csodaforrá-
suk, a Szentkút. Jézus anyja, Szûz Mária
évekkel ezelõtt több ízben is megjelent a kör-
nyékbelieknek, s ez a csoda zarándokhellyé
változtatta Doroszlót, s ez még ma is szokás-
ban van!

A Szentkút utcában lévõ tájházban a
doroszlóiak, kékablakú, muskátlis, vert falú
házikójában, megvan minden, ami egy hite-
les építészeti és néprajzi emléket jellemezhet.
A magyar paraszt falusi nép hagyatéka min-
den formájában megtalálható.

A népmesébe illõ hagyományos tiszta-
szobában ott állnak a magasra vetett ágyak, a

páratlan, Doroszlóra
annyira jellegzetes dú-
san lyukasztott slin-
geléses ágynemûvel, a
falon függõ szentké-
pek, a világos színû
bútorokon a szentek
szobrocskái. 

Az udvarról a kö-
zépsõ helyiségben, a
pitvarban, mintha
csak ebédhez készü-
lõdne a család. Tá-
nyér, kés, villa, kanál,
és a nyitott kémény
alatt rakott tûzhelyen

ott állnak az edények és a szebbnél szebb,
1890-es idõkbõl visszamaradt tányérok. A
hátulsó szoba sötét színû bútorzata és a bá-
nyakemence igazi élettér, a petróleumlámpa,
a bölcsõ, a vaklik, egyszóval minden a he-
lyén. A nyári konyha, kamra, padlásfeljárat,
léces kamra, boltozott pince, hordós kamra
felszerelve valamennyi eszközzel, ami a pa-
raszti gazdálkodáshoz, a kenderfeldolgozás-
hoz, a szõlészettel, borászattal foglalkozó
gazdának kellett.

„Ott kapott helyet Papp Imre déd-
öregapám amerikás utazóládája is, amellyel
kétszer megjárta az Újvilágot – emlékezik
Renics Kata – a gazdasági udvarból csak az
állatok hiányoznak, az istállóból, a lovak meg

a díszes parasztkocsi elõl. A természet szin-
tén dúsan megáldotta e kis házat környéké-
vel, a kerttel, és lent az aljban folyó Duna-Ti-
sza-Duna csatorna hûs vizével.“

A tájház tartalma, emlékeink mozaikja,
szolgáljon gyökereink megbecsülésére,
Doroszló és nemzetünk tovább éltetésére és
megmaradására azon a tájon.

A kilencvenes évek elején a balkáni zavarok, illetve Jugoszlávia felosztása miatt, az egykori sajátos hangulatú magyar pa-
raszti község Doroszló, szellemi és tárgyi hagyományának megmentése sürgõssé vált. Ebben a zavargásban született a táj-
ház ötlet. Gyors elhatározás után a vajdasági örökségemet, szüleim emlékére a köznek juttattuk, és ez lett az elindítója,
az anyagi alapja a doroszlói tájház létrehozásának. 

A hazaszeretet nem ismer távolságot
Tájházzá varázsolt Szentkút utcai ház a Vajdaságban – 

Renics Kistamás Katalin Ausztráliából is ápolja szülõföldje hagyományait

Hegybeli Éva és Ferenc: 
+381(0)25 862 334 

Raj Rozália mobil: +381(0)63 8 658 661
Nagy István mobil: +381(0)63 8 423 797

Email: tajhaz@EUnet.yu

VVIILLÁÁGGCCÍÍMMTTÁÁRR  ––  GGLLOOBBAALL  DDIIRREECCTTOORRYY
AA  MMAAGGYYAARR--MMAAGGYYAARR  KKAAPPCCSSOOLLAATTÉÉPPÍÍTTÉÉSSEEKK  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS  TTÁÁRRAA

„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”
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Prof. Diósady Levente (középen) gratulál 
dr. Hóvári János nagykövetnek

Ayklerné Papp Zsuzsa elnök asszony a
Rákóczi Alapítvány igazgatósága nevében
köszöntötte a vendégeket, akik többsége
évek óta támogató vagy aktív résztvevõ ab-
ban a nemzetmentõ munkában, amelyet
az alapítvány és a Magyarságismereti Moz-
gótábor végez, adakozóink jóvoltából.

A vacsora elõtt nagyszerû kisfilmet
mutatott be Princzkel János, a mozgótá-
bor egyik magyarországi vezetõje. A film
gerincét azok az interjúk alkották, ame-

lyeket Ayklerné Papp Zsuzsa a tábor egy-
kori résztvevõivel, a Rákóczi családi kör
tagjaival készített.

A jelenben meggyökerezõ jövõ szólt
hozzánk a fiatalok válaszaiból. Többjük
három-négy év távlatából visszatekintve
mondta el, hogy mit kapott attól a tizen-
hat-tizenhét naptól, amelynek fõ célkitû-
zése, hogy a Magyarország határain kívül
élõ magyar fiatalok ne csak megismerjék
az anyaországot, hanem otthonról, Er-
délybõl, Kárpátaljáról, Dél- és Felvidékrõl
magukkal vitt kulturális értékeiket megis-
mertessék egymással. 

A film interjúalanyai kiváló fiatalok,
akiket bevallottan a mozgótáborban eltöl-
tött idõ és az azóta megerõsödött kapcso-
latok neveltek öntudatos magyarokká.
Számukra természetes a jövõben gondol-
kodás, a nemzeti gyökerekhez és a kultu-
rális kincseinkhez való ragaszkodás, azok
õrzése, ápolása. 

A tábor tanította meg õket arra, hogy
könnyebben megértsék mások kultúráit
is. „Egy fantasztikus világot ismertem
meg”, mondja egy kislány, „és a tábor

után fájdalmas ürességet éreztem. Mert
nagy dolgok történnek ott a szûk három
hét alatt, amelyek lényege a szeretet.”

Elragadtatásukat metaforákban fejez-
ték ki ezek a hálás fiatalok, akiknek életre
szóló változást jelentett a Rákóczi családi
körhöz való felzárkózás. „Olyan nekem
ez, mint egy halászháló”, mondta egy fia-
talember, egy kislány számára pedig a Na-
pot jelenti, „amely visszasugározza fé-
nyét mindenkire”, aki hozzájuk tartozik.

Lukács Tibor oktató szerint a tábor leg-
nagyobb hozadéka az életre szóló barát-
ságok kialakulása, tulajdonképpen öntisz-
tulási folyamat, emberi tartásban, hitben
való megerõsödést kap minden résztvevõ.

Az est folyamán Corneliu Chisu parla-
menti képviselõ Stephen Harper üdvözle-
tének tolmácsolása után átadta Ayklerné
Papp Zsuzsának a kanadai kormány ki-
tüntetését.

Rákóczi-elismerésben részesült dr.
Hóvári János, Magyarország törökországi

nagykövete, aki évek óta mind anyagilag,
mind erkölcsileg támogatja a Magyarság-
ismereti Mozgótábort, valamint Kókai Ti-
bor torontói mérnök. 

Dr. Hóvári János angolul és magyarul
köszönte meg az elismerést, hangsúlyozva
Rákóczi szellemét, II. Rákóczi Ferenc törté-
nelmi szerepét, akinek máig érvényes hatá-
sa van történelmi és kultúrtörténeti szemlé-
letünkre. Rodostó fogadta be a szabadság-
harc bukása után a nagy fejedelmet, köré-
ben bontakozott ki és nõtt naggyá Mikes
Kelemen irodalmi munkássága.

Dr. Szabó Stefánia fõkonzul különle-
ges alkalomnak nevezte a rendezvényt,
amelynek keretében átnyújthatja kedves
barátnõjének, Ayklerné Papp Zsuzsának
– több mint tíz évre tekint vissza ismeret-
ségük, barátságuk – az Áder János állam-
fõ által adományozott Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést. 

A magas elismerést Ayklerné Papp
Zsuzsa nemcsak írói munkásságáért, ha-
nem a Rákóczi Alapítványban betöltött
szerepéért, hangsúlyozottan a Magyar-
ságismereti Mozgótábor megálmodója- és
motorjaként már régóta kiérdemelte. Az
olvasók nevében is gratulálunk, és továb-
bi sikereket kívánunk munkásságához!

Zónai Attila és zenekara szolgáltatta a
kellemes muzsikát, majd húzta a talpalá-
valót. A rendezvény ceremóniamesterei,
Magyaródy Katalin és Diosady András
gondoskodtak arról, hogy minden mozza-
nat zökkenõmentesen kövesse egymást.
Az értékes ajándéktárgyakat tombolán
sorsolták ki.

Dancs Rózsa 
(Toronto)

A torontói Rákóczi Alapítvány fennállásának 61. és a Magyarságismereti Mozgótábor 21. évfordulóját ünnepelték a minap
az elegáns Renaissance by the Creek épületében, ahol pezsgõ- és koktélfogadással kezdõdött az est, amelynek fõvédnöke
Stephen Harper miniszterelnök, védnökei dr. Szabó Stefánia fõkonzul, dr. Király Ödön gazdasági attasé és Corneliu Chisu
parlament képviselõje voltak.

Prof. Diósady Levente és Ayklerné Papp Zsuzsa 
elnök asszony, dr. Kókai Tibor építészmérnökkel Az ifjúság is jól szórakozott

A kanadai és a magyar állam is elismeri a nemzetmentõ munkát

Csodás ünnep Rákóczi zászlaja alatt

Balról: Mihalik Tamás, Diósady András, Magyaródy Kati, Ayklerné Papp
Zsuzsa, dr. Hóvári János, a mikrofonnál dr. Szabó Stefánia fõkonzul asszony

Hóvári János törökországi magyar nagykövet,
Corneliu Chisu kanadai parlamenti képviselõ, 
Király Ödön magyarországi gazdasági attasé

Az alapítvány elnök asszonya, Ayklerné Papp Zsuzsa
átveszi a kanadai kormány üdvözlõ oklevelét
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Akik éltek valaha külföldön tudják, mi-
lyen nehéz elhagyni Magyarországot. Az or-
szágot, melyhez kellemes és fájdalmas emlé-

kekkel is, de mindnyájan kötõdünk. Sokak,
köztük magam sem gondoltam korábban,
hogy egyszer távol a hazámtól élek majd. A
fiatalsággal járó függetlenség és szabadság le-
hetõsége segített abban, hogy megtegyem
ezt a lépést és ösztönzött egy másik világban
való boldogulásra. Élmények sora és rengeteg
tapasztalat gazdagította a kinti létemet,
amely nehéz, de visszatekintve úgy érzem,

megfontolt és helyes döntés eredménye volt.
A nemzettudat és annak érzete, hogy ma-
gyarként van hová tartoznom, pedig egy-

szerre jelentette számomra a biztonságot és a
megszokott hiányát. Két olyan fontos és Ma-
gyarországhoz kötõdõ viszonyulást, amely
fenntartva honvágyamat hazahívott.

Saját történetünk és a bennünk lejátszódó
érzések, motivációk egészébõl indítottuk út-
jára kezdeményezésünket, hogy segítséget
nyújtsunk azon fiatalok számára, akik hoz-
zánk hasonlóan életüket hosszú távon itt-
hon, Magyarországon képzelik el. Hazatérni
ugyanis sokszor legalább olyan nehéz és ki-
hívásokkal teli, mint a repülõtéren minden
számunkra fontos emléktõl búcsút venni.
Szembe kell tudni nézni a várakozással teli
visszatérés problémáival, azzal, hogy hosszú
hónapok és külföldön töltött év után újból
magunkhoz ölelhetik szeretteiket, kereshetik
fel rég elfeledett barátainkat és kezdhetik új-
ra az életük építését, álláskereséssel és saját
egzisztenciájuk fokozatos kiépítésével. Egy
külföldön megkezdett, de itthon kamatozta-
tott és reményeket kecsegtetõ új élet felépíté-
séhez…

Néhány éve, egy sok tekintetben barátsá-
gos és európai szemmel különleges szépsé-

get mutató ország csábító invitálását vissza-
utasítva tértem haza Törökországból. Életre
szóló élmények részesévé váltam, ahogyan a
Gyere Haza Alapítvány Európa számos or-
szágából és Amerikából hazatért tagjai is
fontos állomásként élték meg azt az idõsza-
kot, melyet külföldön töltöttek. Egyéni sor-
sok és célok jellemeznek bennünket, mégis
egy dologban mindnyájan megegyezünk.
Haza szerettünk volna térni és megteremteni
az itthoni boldogulásunk lehetõségét. Ezért
jött létre az Alapítvány és azért dolgozunk,
hogy a saját példáinkból és tapasztalataink-
ból táplálkozva, másokat is segíthessünk
ezen az úton.

Csontos Sandra

Családi fotók és történetek, hazai ízek, régi kis utcák melyek sokszor még most is õrzik a letûnt idõk nyomát ódon épü-
leteikkel, ahová gyermekkori emlékeink kötnek bennünket... A világ bármely pontján is éljünk, magyarok vagyunk. Törté-
neteink, a múltunk és jelenünk erre épül és alkalomadtán, értékelve életünket is erre tekintünk vissza. A történelem fo-
lyama sokunkat messze sodort a gyökereinktõl, hazánktól. Sokszor külsõ tényezõk, máskor egyéni döntések sora idézte
mindezt elõ. Egy azonban biztos, egy helyrõl jöttünk és egyszer talán mind hazajövünk, vagy haza vágyunk.

„Egyszer talán mind hazajövünk, vagy haza vágyunk…”

Céljuk: megteremteni az itthoni boldogulás alapjait
A Gyere Haza Alapítvány bemutatása

E rendhagyó útikönyv
ritka egyvelege mindan-
nak, amit egy keresõ-kuta-
tó ember ma megélhet egy
számára ismeretlen földré-
szen, ahol olyan történelmi
tényekkel szembesül,
amikrõl sosem tanult, mert
nincsenek a tankönyveink-
ben. Az ember katakliz-
mák elõtti eredetének ma is kézzelfogható bi-
zonyítékait látogattuk végig Peruban, melye-
ket olyan õstörténeti összefüggésben muta-
tunk be, ami csemege lehet még kutatók szá-
mára is. Idõutazásunkban visszarepülünk a
hajdani MU fölé a Csendes-óceánban, hogy
megértsük, miként süllyedt el és mely népek
az örökösei. Válaszokat keresünk arra, hon-
nan is származik az Ember, milyen testvérei
élnek a Kozmoszban és a Belsõ Földben,
akik a MAG õrzõi, melyben Életfánk gyöke-
rezik. Személyes úti élményeinkkel, a mo-
dern és az õsi Peru mesés világán át invitál-
juk utazásra, térben és idõben.

Perun innen és túl
Golenya Ágnes könyve

Csontos Sandra valahol Törökországban

Baráti társaságban

Gyere Haza Alapítvány
www.gyerehaza.org 

https://www.facebook.com/gyerehaza
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MMÛÛVVÉÉSSZZEETT                                                                                                          PPOORRTTRRÉÉ

Mûvészi repertoárja a népzenétõl a
klasszikus darabokon át a jazzig, sõt a
könnyûzenéig terjed. Mûvészetének jellem-
zõi a virtuozitás, az átütõ erõ, a lélek mélyé-
bõl fakadó adni vágyás, és a remény, hogy a
zene és az abban megjelenõ szeretet eszköz
lehet a világ jobbá tételéhez.

Azon mûvészek egyike, aki küldetéstu-
datát elõtérben tartva képviseli a magyar
kulturális tradíciókat, és erõsíti a magyar-
ságról kialakult pozitív képet. Zenei misz-
sziója, hogy a magyar nemzetet és a magyar
kultúrát megszerettesse a világgal, célja,
hogy koncertjeivel nyitottabbá tegye hallga-
tóságát más népek, más kultúrák iránt. Ez-

által számos rajongót szerzett nemcsak ma-
gának, hanem a hagyományos cigány- és
klasszikus zenének is. Zenéjét utánozhatat-
lanul különleges személyisége teszi egyedi-
vé, varázslatossá. Jótékonysági koncertjei-
vel világnézeti és politikai törésvonalaktól
függetlenül képes ezreket mozgósítani és
összekapcsolni. Példa nélküli mindazon
kezdeményezése, melynek keretében Ma-
gyarország zenekedvelõ lakosságát társa-
dalmi felelõsségvállalásra tudta felkérni.
Ezért is nevezik mûvészi körökben és a kö-
zönség berkeiben egyaránt a Szeretet Hege-
dûsének.

Mága Zoltán hegedûmûvész öt konti-
nensen, közel száz országban adott már
koncertet, játszott királyoknak, államfõk-
nek, egyházi fõméltóságoknak és világsztá-
roknak egyaránt. Elbûvölte már játékával
XVI. Benedek pápát, a brit trónörököst -
Károly herceget, VI. Mohammed marokkói

királyt, II. Konstantin volt görög királyt, va-
lamint Robert de Niro Oscar-díjas amerikai
színmûvészt és Salma Hayeket is. Számos
világhírû mûvésszel dolgozott együtt, töb-
bek között Didier Lockwooddal, Stephan
Grappellivel, Richard Claydermannal is.

Megszámlálhatatlan televíziós szereplé-
se közül kiemelkedik a Magyar Állami Ope-
raházban 2002-ben adott karácsonyi kon-
cert, amelyben huszonkét ország nézõi
gyönyörködhettek. 

Mága Zoltán célja, hogy több millió em-
bert varázsoljon el a koncertek alkalmával,
s hogy minden korosztály megtapasztalhas-
sa a klasszikus- a könnyû- és a népzene
szépségét, a magyar zenei kultúra egyete-
mességét.

A mûvész útja az öt kontinensen

Mága Zoltán tanulmányait a Talentum
Nemzetközi Tánc-és Zenemûvészeti Szak-
iskolában kezdte, majd 1997-ben elõadó-
mûvészi diplomát szerzett népzene szakon,
melyet Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas he-
gedûmûvésztõl vett át. Pályafutásának elsõ

jelentõs állomá-
saként a világhí-
rû Rajkó Zene-
kar vezetõ prí-

másaként Európa szinte minden
fõvárosában, Amerikában és a Tá-
vol-Keleten egyaránt öregbítette
szeretett hazája hírnevét. Késõbb
az általa alapított Budapest Cigány
Zenekarral bejárta a Föld másik fe-
lét, és kivétel nélkül hatalmas sike-
rû koncerteket adott.

Elsõ hallásra azonnal felismer-
hetõ játékának kialakításában fon-
tos lépcsõ volt a pesti Broadway
legnagyobb múltú, legcsillogóbb
revüszínháza, a Moulin Rouge. Itt
végre megvalósíthatta régi álmát:
meghonosította Magyarországon a
crossover stílust. Az elsõ sikeres
koncertje után zenekarvezetõ,

nem sokkal késõbb pedig mûvészeti
igazgató, show mûsorok rendezõje,
producere lett.

Mága Zoltán olyan népszerûség-
nek örvend, amely megítélésében egyönte-
tûen pozitív mind a szakmai oldal, mind a
közönség részérõl. Fiatal kora ellenére ha-
talmas rajongó táborral rendelkezik a gyer-
mekektõl az idõs generációig; a gyermekek-
nek példát mutat, az idõseknek örömet ad.

Beteg gyermekeken, rászorultakon segít

Mága Zoltán számára fontos az adako-
zás, mûvészete összeforrt karitatív tevé-
kenységével. Úgy érzi, e nélkül nem lenne
teljes az élete, ezért az elmúlt évtizedben
számtalan egyéni jótékonysági akciót tar-
tott. 2006 decemberében „Adventi zenei
imádság Puskás Ferenc tiszteletére és a ma-
gyar Alzheimer-betegekért” címmel rende-
zett és adott koncertet a Mátyás templom-
ban, világhírû vendégmûvészekkel.  2007
januárjában a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem nagytermében adott nagysikerû
hangversenyt, melynek bevételébõl az Or-
szágos Mentõszolgálat számára vásároltak
életmentõ mûszereket. 2007 decemberében
karácsonyi jótékonysági koncertet adott a
Parlament kupolatermében beteg gyerme-

Közép-Európa egyik kicsi, de nagyhírû országában, Magyarországon – mely számos értéket tud fel-
mutatni a természeti szépségek, a mûvészetek és a tudomány területén egyaránt – él és alkot Mága
Zoltán hegedûmûvész. Egyedi, elsõ hallásra azonnal felismerhetõ virtuóz játékát, a klasszikus zene, a
népzene, a popzene és egyéb irányzatok ötvözésével kialakított jellegzetes crossover stílusát világ-
szerte elismerik, méltatják.

Mága Zoltán missziója: megszerettetni a magyar nemzetet és a kultúrát a világgal

A Szeretet Hegedűse 
elismerést vívott ki hazájának

Mága Zoltán
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kek gyógyításának támogatására. Koncert-
jeire rendszeresen meghív nyugdíjasokat,
segíti a hátrányos helyzetû gyermekeket.
Számos mesterhegedûje kelt már el jóté-
konysági koncerteken, aukción. A bevételt
mindig nemes célokra ajánlotta fel.

A Szeretet Hegedûse hazája legtávolabbi
szegletébe is elviszi a zenét. Zenemûvészeti
tevékenysége mellett számtalan esetben
szervezett karitatív akciókat a szegénység
felszámolásáért. Megszólalt már a hegedûje
a munkahelyteremtésért, a társadalmi béké-
ért, az árvízkárosultakért, továbbá kórháza-
kért, nélkülözõkért, hõsi halált halt rend-
õrök, katonák hozzátartozóiért, szegénye-
kért, árvákért, nagycsaládosokért, beteg
emberekért és gyermekekért, bajba jutott
közösségekért és családokért. Egyházak-
nak, intézményeknek, tanulni akaró fiata-
loknak, iskoláknak, a jövõ reménységeinek
számtalan esetben nyújtott már segítséget.

Mága Zoltán életútja és karrierje útmuta-
tóul szolgálhat nagyon sok hátrányos hely-

zetbõl induló fiatal számára. A mûvész hit-
vallása, hogy az integráció kulcsa elsõsor-
ban a tanulás, a tudás pedig a jövõ. A tudás
ad rangot, értéket, elismerést és becsületet

az élethez. Úgy véli, a valós integrációhoz, a
társadalmi békéhez csak ez az út vezet. Élet-
útja bizonyság arra, hogy függetlenül attól,
kinek milyen a bõrszíne, származása, vallá-
si vagy felekezeti hovatartozása, ha ki akar
törni a szegénységbõl, azt tanulással, szor-
galommal, becsületes munkával elérheti, si-
keres, megbecsült és elismert tagja lehet ha-
zájának.

Példamutatásként a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Karán diplomát szer-
zett. Közéleti szerepvállalásaival, társadalmi
üzeneteivel az oktatás fontosságára, a tehet-
ségek felkarolására hívja fel a figyelmet. 

100 Templomi Jótékonysági Koncert

Mága Zoltán 2009 augusztusában XVI.
Benedek pápa elismerését is kiváltó jóté-
konysági koncertsorozatot indított útjára a
magyarországi Szent István Bazilikából 100
Templomi Koncert címmel. Egyedülálló
kezdeményezésével a hegedûmûvész célja
volt, hogy az összefogás jegyében a kon-
certsorozattal és a köré felépített program-
mal segítséget nyújtson hátrányos helyzetû
és bajba jutott embertársainak hazájában és
határainkon túl egyaránt. A méltóságteljes
nyitóünnepséget megtisztelte jelenlétével
országunk elsõ számú egyházi tekintélye,
Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia elnöke, a CCEE (Európai
Püspöki Konferenciák Tanácsa) elnöke.

A századik koncerten a Bazilika több
mint tízezres közönsége állva tapsolt, de a
felemelõ pillanatokat átélte még több
százezer nézõ Magyarország nagy- és kis-
városaiban, valamint falvak templomai-
ban. A Szeretet Hegedûse székesegyhá-
zakban, katolikus, református és evangé-
likus templomokban, zsinagógákban ren-
dezett eseményeken egyaránt összefogás-
ra buzdította az embereket. A hegedûmû-
vész sikeresen teljesítette a misszióját, a
legszélesebb körben hívta és gyûjtötte
össze az embereket, így hidat épített or-
szágrészek, társadalmi csoportok, ember
és ember között.

A 100 Templomi Koncert két év alatt be-
bizonyította, hogy Magyarországon százez-
rek képesek a felebaráti szeretet jegyében
az összefogásra, segítségnyújtásra a nemes
célokért, hiszen több mint 100 millió forint
értékben sikerült adományokat átadni a
hátrányos helyzetû és bajbajutott magyar
honfitársai megsegítésére.

Mága Zoltán mûvészeti és jótékonysági
missziójának elismeréseként 2011 szeptem-
berében meghívást kapott a Vatikánba.
XVI. Benedek pápa fogadta Mága Zoltánt,
aki egy magyar népdalt játszott el a Szent-
atya tiszteletére. Mága Zoltán az egész ma-
gyar nép nevében egy hegedût ajándéko-
zott Õszentségének.

Budapesti Újévi Koncert

2009-ben ugyancsak hagyományterem-
tõ céllal, Mága Zoltán életre hívta január 1-
jén a Budapesti Újévi Koncertet. 12 ezer né-
zõ tapsolt állva a Papp László Budapest
Sportarénában a mûvész elõtt. A teltházas
Aréna közönségen túl az elmúlt esztendõk-
ben a közszolgálati és a kereskedelmi televí-
ziók segítségével több millió nézõ is része-
se lehetett a grandiózus eseménynek Ma-

gyarország határain innen és túl. Egy olyan
hagyományteremtõ eseményt sikerült létre-
hoznia, mely Európa rangos koncertjévé
vált, és amely nemzetközi, mûvészeti és tu-
risztikai elismerést hoz Magyarországnak.

Az elmúlt öt évben a Budapesti Újévi
Koncerten Kossuth-díjas és világhírû mûvé-
szek mellett a Magyar Nemzet Színészei és
a hazai könnyûzenei élet kiválóságai is szín-
padra léptek. Magyarország fõvárosának Új-
évi Koncertje nemzetközi hírnevet szerzett
már magának az elmúlt esztendõkben.
Nem csak magyar vendégek tették telthá-
zassá az Arénában megrendezett újévi kon-
certet, hanem az Egyesült Államokból,
Ausztráliából, Ázsiából, Izraelbõl és Európa
sok országából is érkezett a zenekedvelõ
közönség. Az elmúlt öt év koncertjeirõl CD
és DVD is készült, melyek mindegyike már
a megjelenéskor aranylemez lett. Bõvebb in-
formáció: www.magazoltan.com
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Különös, filmbe illõ kalandok vártak rá a
lehetõségek országában, és most könyvet írt
abból az életkalandból, amelyet az elmúlt év-
tizedekben élt meg. Különleges lehetõség
adatott meg a számára; olyan világsztárokkal
került közvetlen kapcsolatba, némiképpen
barátságba, akiket az emberek világszerte
csak a filmvásznon, vagy újságok címlapján
láthatnak. 

Rajongók ezrei irigyelhetnék õt azért,
hogy „testközelbõl” ismeri a világ leghíresebb
embereinek egy részét. Világhíres sportolók,
híres filmszínészek, számos világhírre szert
tett gazdag ember köszönhette neki a bizton-
ságot. Õ pedig saját bevallása szerint tõlük ta-
nult nagyon sokat. Soha nem élt vissza a hely-
zetével; a becsülete, a hite, a tisztessége, a
szakmai tudása és a helyzetfelismerõ képes-
sége hozta meg neki azokat az elismeréseket,
azt a megbecsülést, amit kivívott magának. 

A könyv egy kicsit történelmi korrajz is. A
„vasfüggöny” mögötti, XX. századi magyar
gondolkodás és az amerikai álom, a New
York-i életstílus is kirajzolódik a történeteken
keresztül. Vilmos szereti a szülõföldjét, nem
ítél meg senkit, nem haragszik, és nem plety-
kál; nem beszéli ki a hírességeket sem, hogy
evvel kétes hírnevet szerezzen magának.
Egyszerûen csak mesél. A saját életét meséli,
amely szorosan összefûzõdött egy olyan vi-
lággal, amibe bebocsáttatást csak kevesen
nyerhetnek. 

Jakab Vilmos többek között olyan sztá-
rokkal került közeli munkakapcsolatba,
mint Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Bruce Willis, Mike Tyson,
Pelé, Nicolas Cage, Donald Trump, hogy
csak néhányat említsünk a nevek közül. 

A könyv, amely az élete történetébõl szü-
letett, igazán érdeklõdésre tarthat számot
mindazok számára, akik kíváncsian olvas-
nak olyan ember élményeirõl, aki beváltotta
sokak álmát. A tengerentúlra ment, megis-
merte a csillogást, közel került a sztárokhoz,
és betekinthetett az életükbe. 

De ami a legfontosabb ebben a könyvben,
hogy kiderülhet belõle: a pénz, a csillogás
nem feltétlenül rontja meg az embert: ha be-
lül, a lelkében egyensúly van; ha mindig tart-
ja magát a belsõ értékrendjéhez; ha nem
mond le a becsületérõl, akkor a pénz boldo-
gít, mert lehetõséget, és szabadságot adhat.

Jakab Vilmossal a Sztárok árnyékában
magyarországi könyvbemutatóján találkoz-
tunk.

– Vilmos hogyan alakult a sportpályafutá-
sa? 

– Elmondhatom, hogy véletlenül lettem
bokszoló. Az én álmom a birkózás volt. De
az élet úgy hozta, hogy inasiskolás korom-
ban egyszer lementem az iskola tornatermé-
be, ahol a Szakipari Építõk bokszklubja tar-
totta edzéseit, Adler Zsiga bácsi irányításával.
Engem is beállítottak a sorba az edzésen.
Bokszkesztyût húztam, így kezdõdött el. Si-
kereket értem el, 305 mérkõzésbõl mindösz-
sze 18 alkalommal nem az én kezemet emel-
te fel gyõztesként a végén a bíró, 220 alka-
lommal kiütéssel gyõztem. Sokszoros ma-
gyar bajnokként képviselhettem hazámat
1976-ban, a montreali olimpián, amely nagy
megtiszteltetést jelentett számomra. 1978-
ban esélyem volt a világbajnoki részvételre,
kiváló formában voltam, ám az edzõim még-
sem engem vittek ki. De ez már „történe-
lem”, nem errõl szól a könyvem. Amit az ol-
vasó a kezében tart, az egy sorstörténet. Szól
sikerrõl, csalódásról, változásról, újrakezdés-
rõl. Sodródásról, és megérkezésrõl. Mond-
hatnám azt is, szól egy olyan egyszerû ma-
gyar fiúról, aki hiába kereste a helyét a hazá-
jában. Valahogy nem leltem meg – a sportsi-
kerek ellenére sem. Szól a könyvem az em-
beri érzésekrõl, az elfogadásról, vagy éppen
annak a hiányáról. Egy fiatalember története,
aki nem kellett itthon úgy, ahogy adni tudta
magát.

– Hogyan lett ebbõl ekkora életváltás? Mi
vitte külföldre?

– Egy ideig harcoltam azért, hogy boldo-
guljak Magyarországon. De egy idõ után, a
munkahelyem megváltozása is hozta, hogy
nem került nekem olyan poszt, amit betölt-
hettem volna. Mindenütt utánam nyúltak.
Aztán egy szép napon, miután már kellõkép-
pen ellehetetlenültem, nekivágtam a nagyvi-
lágnak. Vitt a lábam, a hitem, a boldogulni
akarás lendülete. A tehetségem máshol is fel-
tûnt. Mégsem sportemberként futottam be
karriert. Az élet gondoskodott róla, hogy meg-
tanuljam átalakítani az erõforrásaimat. A te-
hetségem persze nem veszett el. Néhány vi-
szontagság után, a jó szerencse mellém állt.

New Yorkban hatalmas klubélet van – ter-
mészetes az éjszakai élet. Az, hogy ki kicso-
da, meghatározza, hogy hová juthat be. Egy
véletlen szerencse folytán New York talán
leghíresebb klubjában kaptam munkát, a
China Clubba kerültem. A hírességek jelen-
tõs része rendszeresen megfordult ott, világ-
sztárokkal találkoztam. Én csak a munkámat
végeztem, annak a minõségével szereztem
elismerést. A szelídség, a tisztesség, a becsü-
let volt a védjegyem. Kivívtam sokak figyel-

mét. Felépítettem egy életet a világ talán legiri-
gyeltebb világában, a sztárok árnyékában. 

– Miért írta meg a könyvet?
– Azért, mert szerettem volna megosztani

az emberekkel az élményeket; bemutatni azt
a világot, amelyet megismertem. Szerintem
nem csak érdekes, hanem tanulságos is az az
élet, amire olyan sokan vágynak. De a csillo-
gás mögött is emberek vannak – és az embe-
rek sokfélék: jók és kevésbé jók; kedvesek és
rátartiak. A határtalan lehetõségek országá-
ban, Amerikában élek, de ma is az az egysze-
rû magyar fiú vagyok, aki sosem lett hûtlen a
szülõföldjéhez. Megtanultam az üzleti világ-
ban élni, kapcsolataim lettek, kialakult az éle-
tem. Visszatérek Magyarországra, és leghõbb
vágyam, hogy üzleti tapasztalataimat latba
vetve, kiváló magyar termékeket vigyek
Amerikába, mert a szívemben mindig ma-
gyar voltam, és az is maradok. Nem harag-
szom senkire a sorsom alakulása miatt. Sze-
retem a hazámat. És hálás vagyok annak a
földnek is, ami új otthont adott nekem.

A könyv, amit az olvasó a kezében tart, er-
rõl az életútról szól, amely az elmúlt évtize-
dek történéseit meséli el, a személyes sorso-
mon keresztül. Igen, a világsztárok árnyéká-
ban. De a sztárok sem változtattak meg.
Ugyanaz a Jakab Vilmos vagyok, aki meg-
maradt annak az egyszerû, tiszta lelkû ma-
gyar fiúnak, aki sok évtizeddel ezelõtt belé-
pett egy bokszringbe, hogy elkezdõdjön egy
fantasztikus kaland, amely egészen Ameri-
káig repített, hogy onnan térhessek haza, él-
ményekkel telten, tudással felvértezve, im-
máron itthon is teljes értékû üzletemberként,
egy kicsit reményeim szerint megváltoztatva
a világot. Olyanná, amilyen a lelkemben min-
dig is élt, és boldoggá tesz, ha bármit is tehe-
tek ezért.

– Lesz folytatása a könyvnek?
– Igen, tervezem a második részt is,

amely kiteljesíti a történetet. Remélem, ha-
marosan az a könyv is elkészülhet.

– Hol juthatnak hozzá az olvasók a könyv-
höz?

– Magánkiadásban látott napvilágot, és
még keressük a forgalmazókat. Reméljük,
hogy néhány magyarországi könyvkereske-
dõ céget meg tudunk nyerni a forgalmazás-
hoz. De a Panoráma magazin olvasói igény
alapján mindenképpen hozzájutnak. A IV.
Magyar Világtalálkozón is lehet majd kapni a
Sztárok árnyékában címû könyvet, miként
természetesen a Panoráma Világklub tagjai
számára is elérhetõvé válik a kötet.

Csaba Beatrix

Jakab Vilmos, igazi üzletember Amerikából. De nem olyan, amilyenre a filmekbõl látva gondolnánk. Mert õ a szívében és
a lelkében is magyar. Kiváló bokszoló volt, kiszámítható sportkarrier várt rá. Szereti a hazáját, de a sorsa úgy alakult, hogy
Párizson, Münchenen keresztül mégis New Yorkba került. 

Sztárok árnyékában – Jakab Vilmos könyve egy csillogó világról

Egy bokszoló ars poeticája
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A Gold Coast-i magyarok szép szám-
mal érkeztek a közkedvelt erdélyi szárma-
zású – jelenleg Svédországban élõ – éne-
kes koncertjére. A már jól ismert vendég-
mûvész második alkalommal látogatott el
az Aranypartra. Akadtak olyanok is, akik
DVD-rõl, vagy CD-rõl már ismerték külö-
nös orgánumát, de Tamás Gábort „élõ-
ben” hallani, különleges élmény. 

Minden elõadómûvésznek, énekesnek
van valamiféle varázsa, amikor a közön-
ség elé lép, de Tamás Gábor különleges
egyéniség, akit kiemelkedõ hazaszerete-
tével a világban szétszóródott több millió
magyar ember „énekes diplomatájának”
is nevezhetnénk. 

Az elõadás után Tamás Gábor elmond-
ta:

– Nagyon örülök, hogy ismét itt va-
gyok a Gold Coaston. Kicsit féltem is az el-
sõ koncertem elõtt, hiszen csak két napja
érkeztem – 24 órás repülõút után – a mí-
nusz 10 fokos Stockholmból a plusz 29 fo-
kos Gold Coastra. Aki ismer, az tudja,
hogy maximalista vagyok. Koncertjeimen
szeretem a legjobbat nyújtani a közön-
ségnek, és mint a közönség megnyilvánu-

lásaiból tapasztaltam, ez minden bizony-
nyal most is sikerült. Vannak dalaim,
hogy amikor énekelem, jómagam is elér-
zékenyülök, annak ellenére, hogy már
több százszor énekeltem, de amint lát-

tam, többek szeme is könnytõl csillogott.
Ennél nagyobb ajándékot nem kaphat az
elõadó! Gold Coast volt az elsõ állomá-
som, ezt követi Adelaide, Melbourne,
Sydney és Brisbane. Jó volt újra látni is-
merõseimet, barátaimat, és ami a fõ, a
napfényes Ausztráliát. Mert a nap szerel-
mese is vagyok! Köszönöm a Gold Coast-
i Magyar Egyesület vendégszeretetét és
életem egyik legnagyobb élményét, egy
igazi banánültetvény megtekintését, mert

a banánt eddig csak a szupermarketbõl
ismertem. Jó érzés, hogy itt lehetek
megint az ausztráliai magyarok között, és
elhozhattam szülõföldem, a gyönyörû Er-
dély üzenetét.

Bozsik Tamás
(Gold Coast)

Vannak még csodák, mert a minap a népszerû énekes, Tamás Gábor Gold Coast-i koncertjének közönsége a csodálatos
Erdélybe látogatott. És ez nem áprilisi tréfa, mert lélekben tényleg fenn jártunk a Hargitán, a zene szárnyán. 

Az erdélyi Tamás Gábor a Gold Coaston is meghódította a közönséget

„Gyere velem a Hargitára!”

Díszvacsora után Brisbane-ben

Csapó Endrével az ausztráliai Magyar Élet fõszerkesztõjével

Dedikálás a Délvidéki Klubban

Tamás Gábor

Kovács Lõrinc tiszteletbeli konzullal

„Ezer torokból…”
Keressük a legszebb tíz magyar népdalt!

Vajon melyik 10 népdalunk a legnépszerûbb
és a legalkalmasabb közös éneklésre? Küldje el
Ön is a mail@vilagklub.com-ra március 30-ig a
legkedvesebb 3 dalának címét! 

A közönség által megszavazott legnépsze-
rûbb 10 magyar népdal, ezer torokból csendül
majd fel Budapesten, a Magyar Világtalálkozó
(2014. május 18-25) rendezvénysorozatának he-
tedik napján, 24-én, szombaton. A Syma Ren-
dezvényközpontban felépített Világfalu nagy-
színpadán ismert személyek közremûködésé-
vel, egy gálamûsor keretében zajlik majd a kö-
zös éneklés, remélhetõleg sok száz hazai és szá-
mos  más országból érkezõ résztvevõvel a Pano-
ráma Világklub és a társrendezõk szervezésé-
ben.

Vegyen Ön is részt a 10 legnépszerûbb ma-
gyar népdal kiválasztásában, s ha teheti, jöjjön
el és énekeljünk együtt! 

Bõvebben: www.vilagtalalkozo.hu
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Bradenton bõ negyedórányira van
Sarasotától, akad itt egy lakópark, amely
olyan, mint egy kis oázis. Az 55. életévü-
ket betöltött korúak élnek itt, és Bayshore
Gardensnak nevezik. Ezekhez az épület-
tömbökhöz – amelyek három különbözõ
részre tagolódnak – klubházak és úszó-
medencék is tartoznak. 

Az egy- vagy kétszobás, nappalis laká-
sokat kis zárt terasszal a hideg éghajlattól

menekülõk mint második otthont válasz-
tották. A számtalan nemzetiségûek kö-
zött sok magyar is él itt, közösségeket al-
kotnak, és gyakran összejárnak.

Általában õsztõl tavaszig tartózkodnak
itt, majd tavasszal visszamennek másik
otthonukba. A legtöbben Kanadából és az
USA északi államaiból érkeznek, de a vi-
lág bármely tájának népei megtalálhatók
itt. Ami összeköti õket, az a vágyakozás a

floridai melegre. Sõt, so-
kan vannak, akik ezt a
helyet választották vég-
legesen, állandó lakó-
helyüknek. 

A helyi vezetõség vál-
tozatos programokkal
igyekszik élénkké tenni
az itt élõk napjait. Van
kéz imunk aszakkör,
bingó, táncesték, vacso-
rák, olasz nap, vagy az
amerikaiak által oly ked-
venc „pancake”-reggeli,
és még sorolhatnám
hosszasan.

Természetesen, az én
érdeklõdésemet a Ma-
gyar Est programja kel-
tette fel, s örömmel lát-
tam, hogy sok
magyar lakik
itt, közöttük jó
néhány ma-
gyarországi és
amerikai is-
m e r õ s , í g y
már nem is
érezheti olyan
idegennek ma-
gát az ember.

Megérkez-
ve a helyszín-
re, boldogan
láttam, hogy

az asztalokat piros-fehér-zöld terítõk borí-
tották, a szegfûk, a szalvéták, a magyar
zászlók, a hímzett mellények és kézimun-
kák mind-mind a magyar hagyományo-
kat követték. Hamar megtelt a terem, s
nagy meglepetésemre, itt találkoztam
ismét Virág Mezei Máriával, akivel a Bu-
dapesten, a II. Magyar Világtalálkozó ren-
dezvénysorozatán ismerkedtem össze,
valamint Bánkuty Ilonával, akivel hosszú
idõk óta együtt dolgoztunk az amerikai
magyarság ügyeiben.

A vacsora – amelyre a szorgos magyar
asszonyok társadalmi munkában már jó
elõre felkészültek – bevételét a klubház és
egyéb közös költségek javára fordítják.
Mintegy 160-170 személyt szolgáltak ki!
Fenséges volt a sertéspörkölt, amely om-
lott az emberek szájában, a nokedli,
amely gusztusosan kicsi volt, amihez ter-
mészetesen saláta is járt, majd a finom tú-
róssütemény következett, s kávé zárta a
sort.

Lehetett ott bármily nemzetiségbõl
bárki, mindenkinek ízlett a vacsora, mert
elfogyott. A kis magyar csoport sikert ara-
tott, s nagy tapssal jutalmazták házigaz-
dai szerepüket, kérdezve: mikor lesz újra
magyar est?

Szatmári Friderika

Ha arra gondolsz, hogy több meglepetés már nem érhet az életben, tévedsz! A floridai Bradentonban tartózkodván igazi ma-
gyaros hangulatú rendezvény kellõs közepébe csöppenten, ahol nem csak régi ismerõsökkel találkozhattam, hanem annak
is tanúja lettem, hogy milyen népszerûek a magyar ételek, italok, finomságok más nemzetek körében is.

Rácz Katalin, mögötte Nagy Gabriella, 
jobbra Nyilas Magdolna

Középen Virág Mezei Mária, balról Miklós Péter, jobbra Ranieri Éva

Akik a vacsorát készítették (balról): Vass Olga, Makkai Mária,
Bánkuty Ilona, Fûzér Juliska, Száki Ida, Gaál Jutka, Nagy Terike

Szakácskönyv a magyar szürkéhez 
Kerekes Sándor a Szakácskönyv a magyar szürkéhez címû könyve  a ma-

gyar szürke marhát mutatja be eredete, története és felhasználása szerint, és
mindezt kedvesen, szeretettel és izgalmasan teszi, köszönhetõen a szerzõnek,
nemcsak az derül ki, hogy a jószág egyes részeit hogyan érdemes felhasználni,
hanem a bevezetõbõl röviden, lényegre törõen megismerhetjük a szürke mar-
ha történetét, a magyar gasztronómiában betöltött szerepét. A szakácskönyv
elején kedves bemutatkozásból ismerhetjük meg Kerekes pályáját – a szerzõ
séf és amerikaifocista, kacskaringós életúttal, helyi alapanyagok iránt érzett
szenvedéllyel –, a sikeres cukrászmúltat, a szürke marhához való viszonyát. A
szürke marha nem akkora slágertermék, mint a mangalica, de egyre népsze-
rûbb éttermekben vagy biopiacokon (kolbász, szalámi, sonka formájában).

A könyvbõl megtudhatjuk, hogy húsa eredetvédett és organikus, de en-
nél sokkal romantikusabb, hogy nemcsak füvet, hanem kakukkfüvet, kamil-
lát, rozmaringot és más gyógy- és fûszernövényeket legel, ezektõl kapja a hús
a jellegzetes aromáját. Praktikus, összeszedett, a
receptszekciók a különbözõ koncokra épülnek, és
a bal alsó sarokban rajzolt szürke marha és a rajta
színnel jelölt részek tovább segítenek, mindig mu-
tatják, hogy az állatnak éppen melyik részét hasz-
náljuk. A csodálatos étel- és hangulatfotók miatt
már csak úgy lapozgatni is érdemes!

Magyar est a napfényes Floridában

Hódítottak a finomságaink
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– Ez egy kulturális központ lesz, hi-
szen a mûvésznõ nemcsak saját remek-
mûveinek, hanem más alkotók munkái-
nak is helyet biztosít. A közeljövõben egy
olyan fantasztikus kulturális centrum jö-

het itt létre, amire méltán lehet büszke
mindenki – emelte ki köszöntõjében Cso-
mós Miklós.

– A Józsa Judit Galéria az V. kerület,
Belváros-Lipótváros újabb kulturális szín-
foltjaként a belvárosi lakosság és a buda-
pestiek mellett, nemcsak az
anyaországi, hanem vala-
mennyi magyar honfitár-
sunk javát kívánja szol-
gálni határon innen és
túl – hangsúlyozta
Rogán Antal. 

A megnyitott galé-
ria Józsa Judit
mûvészettör-
ténész saját,
eddigi bemu-
tató tárlatai-
nak gyûjte-
ményét állan-
dó kiállítás-
ként tárja a
nagyközön-
ség elé. A ga-
lériában az
Európa szerte ismert és elismert, csak
Korondon, a családi portán kapható Józsa
kerámiák is megvásárolhatók. De a kiállí-
tó terem bemutatkozási lehetõséget nyújt
a hazai és külhoni, színvonalas magyar
képzõ-, ipar- és népmûvészeknek. A kép-
tárban helyet kapnak a textil-, az ötvös-,
az üveg-, a szobrász-, a festõmûvészek és
alkotásaik is, idõszakos, tematikus kiállí-
tások keretében.

Az igényes, minõségi, színvonalas, értéket képviselõ magyar képzõ-, ipar- és népmûvészeti alkotókat és alkotásaikat bemuta-
tó Józsa Judit Mûvészeti Galéria nyílt nemrégiben Budapest belvárosában, a Kossuth Lajos utcában. A megnyitón Csomós
Miklós kultúráért felelõs fõpolgármester-helyettes és Rogán Antal, az V. kerület polgármestere mondott köszöntõt.

Józsa Judit Mûvészeti Galéria nyílt Budapest belvárosában

Szobrok a szépségről, 
a szeretetről és a magyarságról

„Magyar örökségünk, történelmünk, hagyományaink, kultúránk és erényeink 
– ismerete és szeretete nélkül olyanok vagyunk, mint egy fa gyökerek nélkül.”

Édesszüleim, Józsa János és Julianna Európaszerte ismert neves korondi ke-
ramikus népmûvészek harmadik (két bátyám után) egyetlen leánygyermekeként,
Székelyudvarhelyen születtem, 1974. május elsején. Elemi iskoláimat Korondon, kö-
zépiskolámat Székelyudvarhelyen végeztem el. Szabadidõm minden percét – az
ugyancsak keramikussá tanult kisebbik bátyámmal – szüleim mûhelyében töltöttem,
ott volt az én második iskolapadom. Gyúrtam, agyagoztam, formáztam, festettem
rendületlenül; elsõ kisplasztikámat, egy keresztfára boruló öregasszonyt „Szeretet”
címmel 11 évesen mintáztam. 1994. augusztus 15.-én áttelepültem Magyarországra.

1997 novemberében kaptam meg a magyar állampolgárságot. Ugyanekkor kezd-
tem el tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Kar mûvészettörténet szakán, amelyet 2002-ben dicsérettel fejeztem be. Önzetlen

barátok mûterme és kemencéje segített hozzá, hogy 1995. januárjában bemutat-
hassam munkáimat Budapesten, a Gellért Hotel Teaszalonjában. Azóta közel
félszáz egyéni kiállításom volt, alkotásaimmal eljutottam a tengerentúlra, az
Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába és Ausztráliába is. 2009-ben a Ma-
gyar Kultúra Lovagja megtisztelõ címet, 2012-ben pedig A Világ Magyarságáért
elismerést vehettem át. Terrakotta kisplasztikáim a földfestékes pasztellszínûek

a magyar népi életképeket, kihalófélben lévõ népi mesterségeket, az archaikusan pa-
tinázottak a magyar honfoglalás alakjait a vezérektõl, a korabeli mesterségeken át a
táltosokig, az Árpád-házi szentek alakjait, a magyar nagyasszonyokat és a magyar
irodalom kiemelkedõ személyiségeinek múzsáit mutatják be.

Szeretném, ha szobraim mondandóit örömrõl, bánatról, szépségrõl, szeretetrõl,
emberségrõl, magyarságról megértenék és szívükbe zárnák.

Józsa Judit Mûvészeti Galéria
Budapest V. ker. Városház utca 1. 
Galéria telefon: (+36-1) 951 7334 

Mûterem telefon: (+36-1) 338-4648 
E-mail: jozsajudit@jozsajudit.hu 

A megnyitó ünnepségen

A galéria bejárata

Józsa Judit a táltos szobrával

Józsa Judit
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A legfontosabb célkitûzés azóta is vál-
tozatlan, hogy hozzájáruljunk a Kárpát-
medencei magyar sorskérdések maradan-
dó megoldásához. A problémák és megol-
dások bonyolultságát felismerve multi-
diszciplinárisra terveztük, vagyis minden
tudományágnak szerepe van, amelyik
hozzájárul a magyar nemzet boldogulásá-
hoz, a gazdaság-, mûszaki-, történelem-,
társadalom-, természet- sõt a hit tudomá-
nyoktól a köz- és felsõoktatásig, a lakos-
ság testi-lelki egészségéig, beleértve a de-
mográfiát is.

Meggyõzõdésünk, hogy a nemzeti ösz-
szetartozás tudata nem csak felemelõ ér-
zés, hanem értéktermelõ erõ is, a válság-
ból való kilábalás és felvirágzás alapfelté-
tele. Ezért ennek elmélyítését is zászlónk-
ra tûztük. Magától értetõdõen adódott
névadóink megválasztása. Mindkettõjük
életmûve szorosan kapcsolódik a BBK so-
rozat gondolatvilágához, és a mai sorkér-
désekhez. Báthory István (1533-1586) er-
délyi fejedelem, Lengyel-
ország királya és litván
nagyfejedelem volt. A
császártól függetlenített
erdélyi fejedelemségét a
független magyar állam
helyreállítása bázisának
tekintette.

Brassai Sámuel (1800-
1897) volt az utolsó erdé-
lyi polihisztor, akadémi-
kus, unitárius tudós, a
kolozsvári egyetem pro-
fesszora, nyelvész, mate-

matikus, botanikus, irodalmár, zenetu-
dós, fordító. Hasonlóan a BBK változatos
témaköreihez. Elsõ alkalommal 2010-ben,

dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem (OE)
kancellárja és dr. Horváth Sándor az OE
BGK dékánja jelentõs támogatásával szer-
veztük meg Verõcén, az „Erdélyország az
én hazám” fesztivál keretében, akkor egy
konferencia sátorban. Ezen még csak 25
elõadás hangzott el. A családias hangulat
a konferecia fogadáson folytatódott. 

A 2. BBK.
2011.-t már az I.
Magyar Világta-
l á l k o z ó v a l
(MVT) közösen
szerveztük meg
Balatonlellén.
Jelentõs támo-
gatást kaptunk
dr. Tanka Lász-
lótól, az MVT el-
nökétõl vala-
mint Borbély
Endre és dr. Luk-

ács György, OE KVK HITI igazgatójától. Itt
már 33 érdekfeszítõ elõadás hangzott el.
Végül a búcsúvacsorán élénk párbeszéd
alakult ki a legkülönbözõbb tudományte-
rületek képviselõi között. Mindenki
örömmel mutatta be saját szakterületét a
többieknek, a szemész sebész orvos pro-
fesszor, az amerikai magyar olajkutató, a
közgazdász, a mérnök és a történész is.

A 3. BBK. 2012. már Budapesten zaj-
lott, az Óbudai Egyetemen, dr. Rudas Im-
re rektor támogatásával. A határon túli
együttmûködõ szervezetek képviselõinek
szállást is biztosított az egyetem. Ekkor
már 60 elõadás hangzott el 11 szekció-
ban. Az elõadók nagytöbbsége rendelke-
zett doktori címmel, csaknem fele az
MTA valamelyik testületének tagja volt, és
egyharmada érkezett határon túlról. 

A 4. BBK.2013.-t szintén az Óbudai
Egyetemen rendeztük meg, immár 85 elõ-
adással 12 szekcióban. Dr. Ozsváth Judit
áldozatos munkájának köszönhetõen elsõ

Öt évvel ezelõtt, 2009-ben született meg annak a gondolata, hogy létjogosultsá-
ga van, és hiánypótló egy olyan hazai konferencia, amelyik a tudományos igé-
nyesség feladása nélkül kiaknázza egy fesztiválos környezet könnyedebb hangu-
latából adódó hatékonyságot és népszerûsítõ erõt. Az „alapkõletétel” Gaál István-
nal, az „Erdélyország az én hazám” fesztivál fõszervezõjével, fehér asztal mellett
a „Bujdosó székely” vendéglõben történt. Azóta eltelt öt év, és a Báthory-Brassai
konferenciák a Magyar Világtalálkozók rendezvénysorozatának részeként rangot
kaptak és immár hagyományteremtõek lettek.

Ötéves a Magyar Világtalálkozók nemzetközi tudóskonferenciája, a BBK

Célunk: hozzájárulni nemzetünk
boldogulásához
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alkalommal az elõadók publikációi ISBN
számokkal ellátott elektronikus kiadvány-
ban jelentek meg cd-én és online.

Az 5. BBK.2014. idei rendezvény a
„Kárpát-medencei versenyképesség” alcí-
met kapta. Ezzel próbáljuk még jobban
kihangsúlyozni az eddigi célkitûzéseket.
Az idén már 100-120 elõadásra számí-

tunk. Újdonság lesz, hogy szervezünk
egy egyetemi, fõiskolai hallgatói szekciót,
elõsegítve ezzel a nemzedékek kapcsoló-
dását. Nemcsak generációk között terem-
tünk ezzel hidat, hanem a szakmák kö-

zött is, mert itt is megjelenik a tudomá-
nyok sokszínûsége. Remélhetõleg a fiata-
lok körében találkoznak az újító gondola-

tok, amelyek
olyan ötletek csíráit képezhetik, amikbõl
pár év múlva jelentõs felismerések, felfe-
dezések és találmányok születhetnek. Ha
csak néhányhoz járul hozzá a BBK soro-
zat, már akkor nem szerveztük hiába.

Számos tudós szakember kiemelkedõ
szervezõi munkájával járult hozzá az ed-
digi és az idei BBK-k sikeréhez: dr. Csath
Magdolna, dr. Gáti József, Borbély Endre,
dr. Kõrõsi Mária, Farka Imreh Mária,
Neubauer Éva, d r. Váralljai-Csocsán Je-
nõ,dr. Imecs Mária. dr. Ozsváth Judit áldo-
zatos munkával felvállalta az ISBN szám-
mal ellátott kiadványok szerkesztését.

Számos szervezet együttmûködése nél-
kül lehetetlen lett volna megszervezni min-
den évben a BBK konferenciákat. Legjelen-
tõsebb támogatóin: Óbudai Egyetem, Ko-
lozsvári Akadémiai Bizottság, Romániai
Magyar Közgazdász Társaság, Erdélyi Ma-

gyar Mûszaki Tudományos Társaság,
Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány,
Panoráma Világklub, Kárpát Régió
Üzleti Hálózat, Rajka Péter Vállalko-
zók Szövetsége, Magyar Közgazda-
sági Társaság, Alfa Net
Webinformatikai Csoport,
Doktoranduszok Országos Szövet-
sége, Romániai Magyar Doktoran-
dusok és Fiatal Kutatók Szövetsége.

Az eddigi négy BBK-n pár száz
magas színvonalú tudományos elõ-

adás hangzott el. Néhányan a legkiemel-
kedõbb elõadóink közül: dr. Csath Mag-

dolna, dr. Kovács Árpád, dr. Botos Katalin,
dr. Berke József, Lóránt Károly, dr. Búza Já-
nos, dr. Somai József, dr. Imecs Mária, dr.
Radó Gábor, dr. Vágvölgyi András, dr.
Hrubos Ildikó, Farkas Imreh Mária.

Összegezve: a BBK sorozat eddig töret-
lenül növekedett, hagyományt teremtve,
és remélhetõleg ez még pár évig így is ma-
rad. Minden évben a legjelentõsebb nem-
zeti problémákra koncentráltunk. Jelen-
leg a válságból való kilábalás, és lassan a
felvirágzás megalapozásához kívánunk,
szerény lehetõségeinkkel hozzájárulni
Kárpát-medencei térségben.

További információk elérhetõek 
a BBK konferenciasorozat honlapján:

http://www.bbk.alfanet.eu/

Dr. Tuzson Tibor
a BBK Szervezõ 

Bizottságának elnöke.
e-mail: bbk@alfanet.eu
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– Hogyan került kapcsolatba a Magyar
Világtalálkozóval?

– A Panoráma klub rendezvényeit látogat-
tam és mindig élénk érdeklõdéssel figyeltem
a történéseket, tetszettek a színvonalas mû-
sorok, megfogott az odajárok lelkesedése.
Különösen az, hogy egy politikai hovatarto-
zástól és hitvallástól független civilszervezõ-

dés mennyire szívügyének tartja a magyar
értékek megtartását és tovább adását. Ezzel a
szellemiséggel  maximálisan azonosulok ma-
gam is. Hiszem, hogy magyarságunk meg-
tartásának ez egy fontos útja.

– Mindez elegendõ, hogy valaki szóvivõ
legyen?

– A lelkesedés és a szimpátia mellett
természetesen rátermettség is szükséges,
verbális készség, és mindezek mellett
gyors kapcsolatteremtési képesség. Eze-
ket lehet tanulni, tökéletesíteni, de mind-
egyik alkati sajátosság. Ha valakiben
nincs meg a szikrája sem, akkor remény-
telen.  Miután a világtalálkozó eseménye-
it igen nagy érdeklõdés kíséri , több hely-
színen, néha azonos idõben készítettek
interjúkat  a különbözõ hazai és külföldi
tv társaságok, ezért  a világtalálkozó elnö-
ke engem már a kezdet kezdetén bedobott
a „mélyvízbe” nem csak, mint szóvivõt,
hanem a Panoráma Világklub rendezvé-
nyein olykor mint mûsorvezetõt is. Azóta
már a negyedik világtalálkozót szervez-
zük egy nagyszámú csapattal, amelynek
tagjai szabad idejüket feláldozva önzetlenül
segítenek. Hozzá kell tennem, hogy ez  a csa-
pat olyan, mint egy nagy család, jó a tagjának
lenni.

– Említetted  a
mûsorvezetést…

– Ez a „szerep”
nem áll messze
tõlem, hiszen
még a 90-es évek
elején négy éven
keresztül, mint
producer, ha kellett
szerkesztettem, de
adott esetben interjú-
kat is készítettem egy
angol nyelvû gazdasá-
gi-kulturális magazin-

nak, a „Welcome to Hungary” számára. Ezt a
mûsort az Egyesült Államokban és
Magyarországon is sugározták.
A ViIágtalálkozó persze más,
hiszen több napon át több
ezer ember elõtt kell fo-
lyamatosan élõben ve-

zetnem a mûsort. De elsõsorban az üzleti élet
területén dolgozom s mellette  a mûvészeti
menedzseléssel.

– A Joó talk-show lassan önálló intéz-
ménnyé növi ki magát…

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy
ez is része a Világtalálkozó

színvonalas rendezvé-
nyeinek. De tény,

hogy nagyon
sok neves mû-
vész volt már

talk-showm
vendége az

elmúlt évek-
ben. Bódy

Magdi,
Illényi Kati-

ca, Balázs
Fecó, Varga
Miki, a fia-
talabb ge-

nerá-

Joó Gézát nehéz lenne egy mondatban jellemezni. Nagyon sok mindennel foglalkozott és foglalkozik ma is. Amolyan szer-
teágazó tehetség. Amibe belefog, az biztosan sikerre van ítélve. Dolgozott már tévés producerként, szerkesztett gazdasá-
gi-kulturális mûsort, de volt Göncz Árpád köztársasági elnök médiáért felelõs kísérõje külföldi útjain. 2011 óta a Magyar
Világtalálkozó szóvivõje.

Szívügye a magyar értékek népszerűsítése
„Ez a csapat olyan, mint egy nagy család, jó a tagjának lenni”
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cióból: Talán Attila, Király L Norbi, Ser-
bán Attila, Kárpátaljáról Máté János Öcsi,
Erdélybõl Tamás Gábor, a Barátok közt-
bõl Mérai Kata. A negyedik Világtalálkozó
is bõvelkedik ismert nevekben, vendé-
gem lesz Csepregi Éva,  Malek Andrea,
Vásáry Andre, Takács Nikolas, Csobot
Adél, vagy a legifjabbak kedvenc csapata
a ByTheWay.

– Miben különbö-
zik a többi hasonló
mûsortól a Joó
Talkshow?

– Talán attól,
hogy a legtöbb mû-
vésszel régi munka
vagy baráti kapcso-
latban vagyok, né-
hányuk élete, pályá-
ja a szemem elõtt
bontakozott ki. Töb-
beknek koncertet
szerveztem, zenei
klippet rendeztem,
vagy éppen lemezt
adtam ki. A kölcsö-
nös bizalom és a
szeretet könnyedebbé, közvetlenebbé te-
szi a beszélgetéseket. Így több sok min-
dent elárul magáról a vendégem, olyat is,
amirõl addig nem beszélt. Így a közönség
is többet tudhat meg kedvenceirõl.

– A fiatal generációt mennyire vonzza
ez a rendezvény?

– Sajnos statisztikai tény, hogy az el-
múlt években közel félmillióan hagyták
el Magyarországot, többségükben fiata-
lok. Én személy szerint azt gondolom, az
jó, ha a fiatalok elmennek, világot lát-

nak, tapasztalatot gyûjtenek, megismer-
nek egy másik kultúrát, de annak  job-
ban örülnék, ha nagy részük itthon talál-
ná meg  a boldogulását. Épp ezért szer-
vezünk a Világtalálkozón olyan progra-
mokat is, amelyek érdekelhetik a fiatalo-
kat, így ízelítõt kapnak abból a hitbõl és
szellemi tobzódásból, ami itt folyik. A
mostani ifjabb generáció okos, tanult,
meglehetõsen kritikus és magasra teszi a
mércét.  Miután a stafétát nekik kell
majd átvenniük, ez bennünket arra sar-
kall, hogy ehhez hiteles, és jó útmutatást
és példát adjunk.

JJooóó  GGéézzaa  --  NNéévvjjeeggyyJJooóó  GGéézzaa  --  NNéévvjjeeggyy

Felsõfokú tanulmányait  a
Kereskedelmi Fõiskola vállalkozás
marketing szakán végezte, majd

1995-ben az Oxford Brooke
Universityn szerzett gazdasági

menedzseri diplomát.
1990-2001 Hungexim-NBN TV tár-

saság ügyvezetõ igazgatója;
Beniamino Giglirõl készült

l'lTenore  portréfilm producere;
Welcome to Hungary magazin
mûsor fõszerkesztõ-producere;

Placido Domingo magyarországi és
párizsi koncertjének sajtófõnöke

2001. SAC Rt kereskedelmi-market-
ing vezérigazgató helyettes;

2005. a Frigolux Rt kereskedelmi -
marketing vezérigazgató helyettes;

2007. Cseke Rt, vezérigazgató;
2009.  Mátyás Pince, ügyvezetõ

igazgató;
2011. Ernõ László amerikai luxus-

kozmetikum európai képviselõje;
2013. Griff Consulting angol cég

ügyvezetõ igazgatója.
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(Képes összeállításunk folytatása.)

09.08. Kiadós reggelivel kezdünk, s a dél-
elõttöt mosással töltjük, ugyanis már 13 órá-
ra várt Tankó István, a Piposz tanya tulajdo-
nosa.

Megérkezünk és leírhatatlan a látvány a
szépség, vagy tó is, több kis faház, egy nagy
étterem, pisztráng nevelde, állatistálló, szóval
minden… a tanya bebarangolása után a ven-
dégei vagyunk. Az igazi töltött káposzta…
milyen finom volt a tejföl… Megköszönjük
az étket és hazatekerünk, egy újságíró hölgy
még rögtönöz velem egy riportot.

09.09. Másnap  fájó szívvel veszünk bú-
csút, ide még visszajövünk!

Az utunk a Gyimesközéploki polgármeste-
ri hivatalba vezet, ahol Mihók Péter polgár-
mester úr vár. Ismerõs arcok. Itt  rövid idei
vagyunk, mert nagy táv van elõttem és  nem
is gyenge terep. Természetesen még beme-
gyünk Gyimesbükbe, fel  a várba és ott
hagyjuk nemzeti szalagjainkat.  

A Deáky panzióba is benézünk, találko-
zunk Deáky úrral és megtekintjük az emlék-
tárgyait. Itt található az a  pad,  amelyet Né-
meth Zsolt államtitkár úr édesapjának állítta-
tott. Néhány száz méter és Moldvában va-
gyunk, nem ugyanaz a táj… A cél Pusztina, a
pusztinai csángók. Nisztor Tinkához me-
gyünk, de nem tudjuk elérni a GPS valami
rejtélyes gázlóhoz visz. Gyaloghíd van, azon
én át is tekerek, de Sanyi tanácstalan. A leg-
nagyobb meglepetésemre - hisz már 100 km-
en keresztül csak román szó, román szöveg..
most meg egy magyar szó egy lovas szekér-
rõl… menjen nyugodtan itt …és itt át . De ne
máshol!

A sok kérdezõsködés sikerrel járt. Tinka
meglepõdve, de azonnal feltalálja magát és
már pucolom is pityókát. Remek lakoma ké-
szült, megtudjuk Tinkától ez gyerekjáték
volt,  legutoljára egy halotti toron 600 fõre fõ-
zött. Sõt, ezen a napon lázam is van, és a
Tinka saját készítésû homoktövis szirupja
jót tesz.

09.10. Pusztina után Karácsonkõn keresz-
tül irány a Békási víztározó… Nagyon szép-
nek ígérkezik ezért még a túrát is módosítot-
tam.

Mit mondjak mázlim volt itt az idõ jó és
mentem, mint a távirat .. ki kellett dolgozni a
lázat, a náthát. Félelmetes a gát. Egy út mel-
letti Motel a szállásunk.

09.11. Békás. Reggel korán kelés, gyilkos
napom lesz. A Békás szoros és a Gyilkos tó.

Remek formára ébredtem és az idõ is tûr-
hetõ… falom a kilométereket….kemény
emelkedõk, de megéri a Békás szoros gyö-
nyörû!Útközben még egy kis szemle a bun-
galók környékén és elém tárul a Gyilkos tó.

Gyergyószentmiklós és úgy is csak gurul-
ni kell lefelé.. Így jut idõ egy 40 perces csóna-
kázásra is. De aztán igazi Kánaán – 70 fölött
repülök… 17 órára a megbeszélt idõben
Gyergyószentmiklósban is vagyunk. 

Egy kedves hölgy fogad az Astória Hotel
teraszán. Másnap szabadprogram a polgár-
mesteri hivatalban.  

09.12. Délutánra kiderül kiszaladok
Ditróba … Gyönyörû templom… Este esti vá-
ros nézés  és fekvés.

09.13. Gyergyószentmiklós sajtótájékozta-
tó az Astóriában és a Mezei János polgármes-
ter akkor tudja meg a meglepetés két keréken
érkezik… Beszélgetés  egy ebéd és indulás
Maroshévízen keresztül Galonyára. Indu-
lunk is. Megint esik. Hévizen nem idõzünk,
irány Galonya. 20 óra körül ott is vagyunk

Kemény Nagy Géza szívélyesen fogad. Étke-
zés hosszú esti beszélgetés és alvás az Au-
guszta panzióban. Holnap Istenszéke túra…..

09. 14. Istenszéke túra elmarad ..talán hol-
nap… esik …köd. Dolgozunk, fotók, levelek,
rendszerezés

09. 15. Galonya. Másnap is borult, de elin-
dulunk az út tûrhetõ,
rengeteg a gomba és
elérünk az Istenszéké-
re… addigra Isten is
ránk mosolyog, kide-
rül egy kicsit. Gyönyö-
rû a táj és a Szék…...
este rock koncert a Ti-
tán együttes Szászré-
genben. A koncert vé-
gén Szabó Elõd, a ze-
nekar front embere
meghív egy interjúra a
helyi rádióba.

09.15. Szászrégen felé veszem az irányt! A
Rádió stúdióba megyek,  reggel 6-kor érke-
zés simán odaérek.. Egy kitûnõ riport Szabó
Elõddel és már csavarok is Behtlen-Dés felé –
itt egy plébánián alszunk.

09.16. Nagybánya felé megyünk esõ,
emelkedõ szél… semmi extra. Nagybányán
egy panzióban húzzuk meg magunkat egy
kedves román nõnél.

09.17. Máramarossziget felé indulok esõ
hideg szél… Itt jönnek a bringások elém….
nagy hegyet kell leküzdeni… az meg van,
meg egy forró tea is de a bringások sehol…
Bementek egy kocsmába mellõztük egy-
mást.  De meg lesznek és egy bringás és elõ-
adó mûvész Jóna Bálint ad vacsorát és szál-
lást. Jó zenél a srác… van egy titkos hangsz-
ereis….

09.18. Máramarossziget. Helyi tekerés tar-
tózkodás… holnap határ átlépés….

09.19.Máramarossziget. Reggel korai ke-
lés és irány a határ. 

A Határnál tv-riport és kapunk némi kon-
zuli hátszelet és átlibbenünk a határon.

A folyó túl oldalán
az Aknaszlatinai
bringások. Konzulá-
tusról Nagy Ignác
konzul úr és
Kocserga János pol-
gármester helyettes
úr. 

Örömködés, be-
szélgetés és étkezés…
Utána kõkemény hú-
zós program. Iskola, óvoda, intézmény,em-
lékpark látogatás… 

Ezért érünk este korom sötétbe Gyer-
tyánligeti szállásunkra…vártak és sajnálják,
hogy nem értünk ide hamarabb. Program-
mal készültek de, ilyenkor már nem megy,
azért jót beszélgetünk. 

Erdély és Kárpátalja magyar közösségeiben – Öt hét, háromezer kilométer, 
számtalan találkozó – Zelei József képes úti naplója

Több mint kerékpáros – békenagykövet (2.)



ÚÚTTIINNAAPPLLÓÓ

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA 25

Egy plébánia a lakhelyünk, esik, hideg
van és plébániát sem fûtik, egyedül vagyunk.

09.20. Kárpátalja. Indulás a Tisza eredet-
hez – Körös-mezõ, Rahó. Van egy állandó kí-
sérõm Katyó. Vele kezdem el életem legnehe-
zebb és legsûrûbb programú, de legszebb és
legizgalmasabb  kerékpáros szakaszát. Katyó
egy 63 éves, vékony, izzig-vérig sportoló, va-
lamikor bányász volt. Azzal kezdjük, hogy a
kísérõ autónk kapott egy defektet. Ez rosz-
szabb mintha én kaptam volna, itt gumist ta-
lálni és korán reggel. De megoldottuk, kap-
tunk egy szivargyújtós gumipumpát.. 

Bíró Andris és egy UAZ egy vagány sofõr-
rel vár bennünket. Egy helyi, eredeti kiskocs-
mában bedobunk egy capuccinót és elindul
a terep, és a sárszafari.

Borzalmas, tényleg járhatatlan út visz fel a
Tisza forráshoz, ha nem lenne az UAZ átala-
kítva, nem lenne profi a sofõr és nem ismer-
né a terepet, nem jutnánk fel.  De feljutunk és
le is… 

Ott jártamkor a hegy könnyezett, ezt vet-
tem én kezembe, melyet pár száz kilométerre
Tiszának hívnak.

Tudd meg most kezed be fér el az élet,  ….
az az összes áradás .. mely néha az élet  s a
halál.

Minél közelebb vagy s teszel meg távokat
a forrás felé annál nagyobb vagy. 

Sosem gondoltam volna, hogy eljön az
idõ, hogy olyan erõm lesz, hogy pár percre
megállíthatom a Tiszát..

Az útközbeni akadályok miatt, késtünk
így Rahón feladják a várakozást.

Európa közepén is elidõztünk néhány
percet.

Técsõre idejében érkezünk. Ünnepélyes
fogadtatás.Találkozunk Száva Józsival, a
Panoráma Világklub itteni elnökével,

Ambrus Pállal és
még bringások is vár-
nak, akik velünk
akarnak jönni hol-
nap. Száva Józsi meg-
hív egy Szaunás va-
csorára. Igen jól esik,
majd szállás, egy suli
vendég szobájában.  

09.21. Técsõ. Ma itt városnap van,szíve-
sen maradnánk, de nem lehet. A polgármes-
ter találkozni szeretne velem.Sajnos késik,
így én is majdnem kések a Nagyszõlösrõl. 

Ezt követõen jön Nevetlenfalu…. borzal-
mas út, de aranyos fogadtatás, 

Batár – Tüzes Pál – biofarm, fantasztikus
mangalica leves és bioszörpök, lekvárok. 

Úgy fel pakolnak, alig bírja a kisautó..
Végül halálpontos érkezés Beregszászra,

ahol Kázmér Dávid várt a benzinkútnál. Õt
még 5 km-en követve eljutunk a szálláshe-
lyünkre. Lepakolunk fürdés és irány a város,
egy kis étkezés.

09. 22. Beregszász. Találkozunk a reggeli-
nél Babják Zoltán polgármester úrral, aki be-
mutatja a várost és Tóth István konzul úrral,
és megkoszorúzzuk Petõfi Sándor szobrát.
Kísérõnk is van kifelé. A cél, Munkács. Egy
óriási menet és olyan idõt tekerünk, hogy
mindenkinek leesik az álla.

Katyó sokat segít, jó formában is vagyok,
de motivál is.

Munkácson óriási buli van. Most van az
autómentes nap és én vagyok a díszvendég.
Idõben kell érkezni, hát én félóra elõnnyel ér-
kezek. A város táblánál várnak vagy 15-en és
együtt megyünk be a város központba, ahol
500 bicajos vár. 

Ünnepi keretek között adnak át egy okle-
velet, az élre állítanak és egy 15 km-es kör
kezdõdik a városban. Ezután a polgármester
helyettessel, Nuszer Enõvel városnézés és
várlátogatás.

Egy plébánián van a szállásunk. Temp-
lomban még sosem éjszakázott a biciklim.

09.23. Munkács. Reggeli és a délelõtt a Ve-
reckei-hágó,  mint fakultatív program. 6-kor
indulunk. Borzalmas az idõ. Semmit nem lá-
tunk. Azután vissza Munkács és irány Ung-
vár. 

El sem akarják hinni, hogy alig több mint
1 óra alatt oda értünk. Bringások jönnek és
betekerünk a centrumba.

Találkoztam a Panoráma Világklub helyi
tagjaival, valamint a Kárpátaljai Magyar Diá-
kok és Fiatal Kutatók Szövetségének aktivis-
táival, illetve a Váralja múzeum-kávézóban
rendezett találkozón, Lovas Ilona, Magyaror-
szág Ungvári Fõkonzulátusának munkatár-
sa, Dupka Nándor a Panoráma Ungvári
Társklubjának elnöke, Rigó István, a KMD-
FKSZ elnöke, valamint Dupka György, a
MÉKK elnöke köszöntött.

A homoki Marcsák Gergely, az ungvári
Dayka Gábor középiskola tanár és Krón
Melinda, a nemzeti egyetem elõadója kár-
pátaljai magyar költõk megzenésített versei-
vel és magyar népdalokkal kedveskednek.
Majd kimegyünk a Petõfi térre és tisztelgünk
a Petõfi szobor elõtt.

Kellemes program után szálláshelyünkre
hajtunk, a helyi konzulátusra, és egy remek
vacsora után alvás.

09. 24. Ungvár. Egy kiadós alvás és regge-
li után Bacskai József fõkonzul fogadott Ma-
gyarország ungvári fõkonzulátusán.

Ezután kezd sûrûsödni a  program. Meg-
fordulok Gálocson, Tégláson és Csapon.
Ezen a helyeken mindenhol „iskola látoga-
tás” következik. Nagyon kedvesen fogadnak,

külön mûsorral készülnek és megvendégel-
nek. A program végeztével az ungvári kon-
zulátus egyik munkatársa jön értünk, akivel
9 éve találkoztam Münchenben, amikor
Londonba mentem. Õ az, aki átsegít bennün-
ket a határon… szinte ellenõrzés nélkül, 2
perc alatt jutunk át a magyar földre. Újra itt-
hon … nagyot szippantok a levegõbe és indu-
lok Debrecen felé. A magyar alma és burgo-
nya árusokkal „üzletelünk” és egy útszéli
Panzióban alszunk.

09. 25. Magyarföld. Irány Eger. Este már
mindenki egri otthonában alszik.

09. 26. Eger. Reggel Dobó téri baráti talál-
kozó, majd Habis László polgármesteri fo-
gadtatás a megyeházán. Tv-ûjság – média
mindenki jelen van aki számít. Honfi Gabi
barátomtól a Szuperinfo igazgatójától egy
sárga dzsekit kapok. 10 éve adta az elsõt…

09. 27. Eger. Indulás Budapestre. 16 órakor
érkezés. Az öröm leírhatatlan. A Panoráma
Világklub tagjai a Hõsök terén. Mindenki a fe-
délzeten. Utána a „klubtalálkozó” a Stefánia
úti irodában, és este indulás haza a felesé-
gemmel. Hulla fáradtan érkezem, hisz ezt az
utat már autóval tettem meg. S az autóveze-
tés azért mégis fárasztóbb dolog…..

Kedves Barátaim!
Nagy örömmel közlöm, hogy Bagó Sán-

dor barátommal, kísérõmmel, szerencsésen
megérkeztünk a 15. kerékpáros Béketúrám-
ról. A több mint 5 hetes, majd 3.000 km-es
kerekezés alatt, Erdély – Székelyföld – és Kár-
pátalja csodálatos tájait és nagyszerû embe-
reit ismerhettem meg. Ezen a túrán is bebi-
zonyosodott a Panoráma Világklub határta-
lan összefogásának különleges ereje. Na-
gyon büszke vagyok, hogy ennek a klubnak
lehetek a tagja. Nagyon nagy segítséget kap-
tam szervezésben, kivitelezésben és a hely-
színeken is. Bámulatos embereket ismertem
meg, akik kifogástalan munkát végeztek.

Szavakkal kifejezhetetlen az a figyelmes-
ség és odaadás, ami övezte utamat.

Azokon a településen amelyeket megláto-
gattam, lehetõségeimhez képest elbüszkél-
kedtem a Panoráma Világklub eredményei-
vel, fejlõdésével. Ez a túra nem jött volna lét-
re ha nincs a Panoráma Világklub.

Egy óriási csapatmunka volt, ahol min-
denki a tudása legjavát adta.

Nagyon köszönöm mindenkinek!
Hálás vagyok minden résztvevõnek, akik

kint voltak és az itthon maradottaknak is.
Megható volt a búcsúztatás és a fogadtatá-
som is köszönöm azoknak is akik megtisz-
teltek jelenlétükkel.

Igazán csodálatos volt minden perce en-
nek az útnak. Végig azt éreztem, mintha csa-
ládtag lettem volna, de valójában így is volt
mert a Panoráma Világklub egy nagy család,
határok nélkül.

Nagyon büszke vagyok mindenkire.
Köszönöm azt a csodálatos támogatást és

segítséget amiben részem volt.
Baráti ölelés és tisztelet

Zelei József
Békekerékpáros
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A IV. Magyar Világtalálkozó
�� jelmondata: határtalan összefogás értékeinkért;
�� célja: határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûkö-

dés egy fesztivál jellegû rendezvénysorozaton, a magyar
identitás és értékvilág bemutatásával;

�� üzenete: egy a nemzet, éljünk bárhol, hagyományainkat
õrizzük, gyarapítsuk és vigyük jó hírét szerte a nagyvilág-
ba;

�� emlékmûvei: Világok virága monumentális közös alkotás
– a Világtalálkozóra érkezõ hazai és határon túli festõmû-
vészek közremûködésével. Korábbi alkotások: Megmara-
dásunkért emlékmû (Balatonlelle, 2011), Az Összefogás Ka-
puja (Aranyosapáti, 2012), Világok virága Budapest,
2013.);

�� elismerései: Világ Magyarságáért közéleti és mûvészeti el-
ismerések, Tiszteletbeli Magyar cím, Összefogás a Magyar-
ságért Díj;

�� békeútja: a Világtalálkozó üzenetét  Zelei József (Burgen-
landi Világklub-elnök) kerékpáros békenagykövet viszi el
az I. Világháborús emlékhelyek helyszíneire;

�� dala: Határtalan dal – Varga Miklós, Tamás Gábor, Balázs
Fecó, Szikora Robi, Keresztes Ildikó, Király Viktor, Bódi
Guszti, Kovács Nóri, Kefir, Dér Heni elõadásában – Méry
Péter szerzeménye;

�� kabala állata: a koromfekete Lelle puli, aki jelképesen a vi-
lág magyarságának összeterelésérõl gondoskodik;

�� ásványvize: a Szentkirályi;
�� szálloda partnere: The Aquincum Hotel – Budapest;
�� süteménye: a Vitéz Kürtöskalács.

RÉSZLETES PROGRAMTERVEZET
MÁJUS 18. (vasárnap)

– Nyitó Istentisztelet – (Budapest, Szilágyi Dezsõ téri temp-
lom, 11 óra)

– Nemzetközi Kulturális Találkozó – (Szeged, Feketesas Sza-
lon, 11 órától)

A Nívó VilágGaléria Gyûjtemény programjának bemutatása

MÁJUS 19. (hétfõ)

– Hazádnak rendületlenül – Megnyitó díszünnepség … –
(Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem, 18
óra)

„A Világ Magyarságért” közéleti és mûvészeti díjak; a „Tiszte-
letbeli Magyar” cím; az „Összefogás a Magyarságért Díj” elis-
merések átadása.   Kulturális Gálamûsor

MÁJUS 20. (kedd)
– Gyere haza, várunk! – Európai Ifjúsági Nap Ópusztasz-

eren – A Világtalálkozó kiemelt rendezvénye – egész napos
eseménysorozat – az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark együttmûködésével, ( 10-18 óra)

– Magyarsághíd-konferencia (11 órától)
– Díszünnepség a Nemzeti Összetartozás Emlékmûvénél

(13 órától)
– Kulturális Gálamûsor (14 órától)
– Koncertek, zene, ének, divatbemutató
– Mûvészeti  és egyéb kiállítások – A Feszty-körkép megte-

kintése 
– Hagyományõrzõ programok, lovas-, íjászbemutató  
– Skanzen, jurták, monostor, nomád park, emlékhelyek,

alkotások megtekintése 
– Világok virága – közös monumentális festmény készítése 
– Kézmûvesek bemutatói – kirakodóvásár, étel-italárusítás

MÁJUS 21. (szerda)
– Nemzetközi Tudományos Tanácskozás (két napos) – V.

Báthory-Brassai Konferencia – az Óbudai Egyetem rendezé-
sében – (Budapest, Óbudai Egyetem,Tavaszmezõ u.11., 10
órától)

– Magyarsághíd – Nemzetközi  Gazdasági Fórum és Üzlet-
ember Találkozó – (Budapest, Aquincum Hotel, 1036, Bu-
dapest, Árpád fejedelem u. 94, 14 órától) – A Világklub Üz-
leti Fórumának  együttmûködésével.

MÁJUS 22. (csütörtök)
– Társadalmi Párbeszéd Fórum – Téma: Közép-Európa honnan

hová – különös tekintettel az I. világháború hatására – a Közép-
Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület rendezésében –
(Budapest, Thomas Hotel, IX. Liliom u. 44-48, 15 óra)

A világ minden részébõl összesereglõ magyarok fesztiválhangulatú találkozóján a kultúra, a közélet, a tudomány, a mûvé-
szet, a civilszféra, az üzleti világ, a hitélet és a sport szereplõi mutatkoznak be. Idén kiemelt figyelem övezi az ifjúsági kor-
osztályt és a magyarság iránt rokonszenvet érzõ, baráti kapcsolatokat ápoló külföldieket. A nyolc nap tucatnyi helyszíné-
nek számtalan programjából minden korosztály kedvére válogathat. Az események zöme Budapest belvárosában zajlik, a
kiemelt vidéki rendezvény helyszíne az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Immár hagyomány, hogy a Világtalálko-
zót követõen különféle témakörû kapcsolódó eseményekre is sor kerül. A rendezvénysorozat megszervezésében a Panorá-
ma Világklub és társklubjai mellett számos civilszervezet, intézmény, cég közremûködik.

A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi közremûködõnek az önzetlen segítségért!

A IV. Magyar Világtalálkozó programtervezete
(2014. május 18-25.)
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– Színházi est – Dankó Pista az örök Ady rege (a Medve
Társulat elõadásában) – (Budapest, Fészek Klub, 19 óra).
Szereplõk: Kékkovács Mara és Berényi Dávid színmûvé-
szek, Rossa László (zongora), Zámbó Judit és  Sárközi Dá-
vid (hegedû). Rendezõ: Halmy György. 

MÁJUS 23-25. 
(péntek, szombat, vasárnap, 10-19 óra)

VILÁGFALU
(Budapest, SYMA Rendezvényközpont, 

1146 Dózsa György út 1.)
A Világtalálkozó három napos kiemelt rendezvénye

� Nagyszínpad: folklór, világzene, operett, pop, rock kon-
certek, tánc (folyamatos);

� Találkozások tere – bemutatkoznak a külhoni magyarság,
a Világklub képviselõi;

� Magyarsághíd elõadóterem – elõadások,bemutatkozások
különféle témakörökben;

� Mûvészeti programok, kiállítások – a Világok virága mo-
numentális festmény közös készítése, a Nívó Világ Galéria
Gyûjtemény bemutatása;

� Magyarok a nagyvilágban – elõadások a magyarságról, ér-
tékeirõl, közösségeirõl;

� Ezer torokból a 10 legnépszerûbb magyar népdal –
Nagyszínpad, tucatnyi ország képviseletében a legnépsze-
rûbb népdalaink közös éneklése – május 24., 15 órától;

� Világtalálkozó Szépe verseny (Nagyszínpad, döntõ: 
május 25.);

� Magyar értékek, hungarikumok fóruma – Konferenciate-
rem – május 24., 11 órától; 

� Üzleti Fórum – elõadások, bemutatkozások – Konferencia-
terem – május 23., 14 órától;

� Egészségkonferencia – egészségrõl, életmódról – Konfe-
renciaterem, május 25., 10 órától;

� Ázsia Fórum – bemutatkozások, üzleti ajánlatok – Konfe-
renciaterem, május 24., 14 órától;

� „Erõs nemzet a magyar!” – Botond-udvar – erõ- és ügyes-
ségi próbák, bemutatók, nemzetközi verseny döntõ: május
25, 14 óra;

� Filmszemle – a külhoni magyarság életérõl – a PDSU-film-
pályázat díjnyertes alkotásai;

� Gyermekuradalom – A  Nemzetközi Csutorás Tábor közre-
mûködésével – Gyermeknap;

� Népi hagyományõrzõ  együttesek, közösségek mûsorai;
� Barantások Sátra – Gyógyító Hangok Sátra – folyamatos

programok;
� Jótékonysági programok, adománygyûjtés, felajánlások;
� Magyar értékek, hungarikumok utcája – A Magyar vidék

utcája;  
� Nemzetközi kiállítók utcája – Gyógyító övezet program-

jai; 
� Találmányok tere bemutatói;
� Kézmûvesek bemutatói, kiállításai;
� Nemzetközi Ulti Bajnokság – bárki benevezhet – (május

24, 11 órától);
� Kiállítói standok bemutatói, étel-ital finomságok, cukrá-

szat árusítással, kóstoltatással.

VILÁGFALU – KONCERTEK ÉS MŰSOROK
BALÁZS FECÓ – VARGA MIKLÓS – VASTAG CSABA 

– MÁGA ZOLTÁN – TAMÁS GÁBOR – NYÁRI KÁROLY 
ÉS LÁNYAI – JIMMY EMLÉKKONCERT – ZÁMBÓ BAND 
– INDIGÓ ZENEKAR – RITMUS KÖNNYÛZENEI KÓRUS 
– VIGADÓ DUÓ – HONVÉD EGYÜTTES – VÁCI IFJÚSÁGI 

FÚVÓSZENEKAR – NÓGRÁD TÁNCEGYÜTTES – 
MIKLÓS TÁNCEGYÜTTES – VADRÓZSA EGYÜTTES –

BARAKOO DOBKÖR – RÁKÓCZI HAGYOMÁNYÕRZÕK – 
A MEDVE TÁRSULAT – OPERETTGÁLA (TÓTH ÉVA, 

LEBLANC GYÕZÕ) – ÉS MÉG SOKAN MÁSOK.

A JOÓ TALKSHOW VENDÉGEI: MALEK ANDREA, 
TAKÁCS NIKOLAS, CSEPREGI ÉVA, VÁSÁRY ANDRÉ, 

CSOBOT ADÉL, RÁCZ KATI, A BYTHEWAY EGYÜTTES 
– ÉS MÉG SOKAN MÁSOK. 

MÁJUS 23. (péntek)
– Erdélyi est – Székelyföldrõl – (Bujdosó Székely Étterem, 20

óra)

MÁJUS 24. (szombat)
– Népfõiskolai Collegium ünnepség (Budapest, Magyarok

Háza, 14 órától);
– Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (Bu-

dapest, Magyarok Háza, 16 órától);
– Világklub-vezetõk Találkozója – (Budapest,Thököly Étte-

rem, 20 órától).

A IV. Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódó
további programok

A Magyar Világtalálkozó nyolcnapos eseménysorozatát 
követõen további programok megrendezésére kerül sor

� Egészség- és történelmi túra – kirándulás Recskre és
Mátraderecskére; május 30.

� Világklub-küldöttség látogat Erdélybe – részvétel a csík-
somlyói búcsún és a madéfalvi Világtalálkozón (Kolozsvár,
Székelyföld, Gyimes, Mezõség, Csíksomlyó, Madéfalva,  jú-
nius 5-10.

� Világtalálkozói csoport utazása az Össznemzeti  Zarán-
dokvonaton Csíksomlyóra – június 6-9. – A Kárpáteurópa
Utazási Iroda szervezésében.

� Gyógyító Györök – egészséges életmód tábor – a Balaton-
györöki Önkormányzat együttmûködésével – Balatongyö-
rök, június 9-15.

� Magyarok Világkupája – kispályás nemzetközi labdarugó
bajnokság – Örkény város Önkormányzata együttmûködé-
sével - Örkény, július 12-13.

� Nevelõszülõk Nemzetközi Konferenciája - elõadás- és
rendezvénysorozat szakmai és szabadidõs programokkal,
a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség rendezé-
sében - Siófok, július 17-22.

� Civilszervezetek Nemzetközi Konföderációjának konfe-
renciája – Zalakaros (idõpont egyeztetés alatt) – a CSZNK
rendezésében.

Bõvebb információ:
www.vilagtalalkozo.hu

www.vilagklub.hu
Email: iroda@vilagtalalkozo.hu

vilagklub@vilagklub.hu
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Korát meghazudtolja frissessége, am-
bíciója, közéleti szorgalma, kevesen mon-
danák, hogy már erõsen közelít a nyolca-
dik ikszhez, hiszen 1936. november 29-
én, Szegeden született. Iskoláit Budapes-
ten, Békéscsabán és Szegeden végezte.
Sokirányú végzettsége mellett igazi hiva-
tásának az építészetet te-
kinti, mert évekig a Mû-
emlék Felügyelet építésve-
zetõjeként régi mûemlék
épületek felújítását, re-
konstrukcióját végezte.
Sok szép épület rendbeté-
tele, felújítása fûzõdik a
nevéhez.

Azután, 1996-tól, nyug-
díjba vonulását követõen
több ideje maradt a köz-
életben történõ munkál-
kodásra, s így rendszeres
látogatója, majd szervezõ-
je és moderátora lett a Sze-
gedi Közéleti Kávéháznak. Csakhamar,
2005-ben megalakította a Panoráma Vi-
lágklub Csongrád Megyei Társklubját, s
ezzel élete új fordulatot vett: a  Kárpát-me-
dence és a nagyvilágba szétszóratott ma-
gyarság összefogását szorgalmazta. A
klubban azóta is havonta rendeznek prog-
ramokat, s fogadják rendszeresen és sze-
retettel a külhonból hazalátogató honfi-
társainkat, hogy részint megismerjék

õket, munkájukat, másrészt pedig megis-
mertessék velük Szeged és Csongrád me-
gye értékeit, nevezetességeit. Azzal a nem
titkolt céllal, hogy ily módon is kötõdje-
nek e vidékhez, legyenek visszatérõ ven-
dégei, elõadói, barátai. Az elõadásoknak
rendszeresen a szegedi Korona Hotel ad

otthont, s színvonalas szol-
gáltatásaival várja a hazaláto-
gató magyarokat. 

Ausztráliából – Sydney,
Melbourne városokból –, de
más messzi országokból is
gyakran érkeznek vendégek,
így a Világklub keretein belül
a Csongrád Megyei Társklub
méltó ismertségre tett szert a
nagyvilágban.  A Panoráma
Világklub 2011-tõl kezdõdõ-
en három ízben rendezte
meg a Magyar Világtalálko-
zót. Ennek keretében Csong-
rád megye is egy önálló kul-

turális küldöttséggel vett részt minden ta-
lálkozón. Emlékezetes nap volt tavaly,
2013-ban, amikor a Világtalálkozó szerve-
zõbizottsága Ópusztaszeren és Szegeden
rendezte meg az Ausztrál-Magyar Barát-
sági napot, mely nagy sikerrel zárult. A
rendezvény fõszervezõje, természetesen
Szilágyi Árpád volt.

A Világtalálkozókon történõ sikeres sze-
replésekért, valamint a Barátsági nap meg-

szervezéséért a III. Magyar Világtalálkozó
szervezõbizottsága és a társzervezõk, a
megnyitó díszünnepségen, a budapesti Urá-
nia Nemzeti Filmszínház nagytermében
„Összefogás a Magyarságért Díjban” része-
sítették Szilágyi Árpádot, és a Józsa Judit  er-
délyi kerámia mûvész által készített „életfa”
kisplasztikával jutalmazták.

De a tengerentúli, Ausztráliában élõ
magyarok is hálásak voltak a sok éves
szervezõ munkáért, amelyet egy nagyon
rangos kitüntetéssel és címmel köszöntek
meg. Az elismerés kezdeményezõje Hódi
Margit úrhölgy, szegedi születésû honfi-
társunk, valamint Vitéz Bene Ferenc, ’56-
os szabadságharcos, a Független Magyar
Szabadságharcos Szövetség elnöke. Meg-
bízásukból az elismerést, ünnepélyes ke-
retek között Dobrotka Pál adta át nemré-
giben a Korona Hotelben, Szegeden.

De nincs idõ az ünneplésre. Ezekben a
hetekben újra nagy fába vágta a fejszéjét
Szilágyi Árpád: az Ópusztaszeri Nemzeti
Történelmi Emlékpark ad otthont a IV.
Magyar Világtalálkozó egyik kiemelt ese-
ményének, az Európai Ifjúsági Napnak. S
noha Árpi’bá nem mai legény, de a legfon-
tosabb feladatának tartja – fián, ifj. Szil-
ágyi Árpádon – s az ifjúság nemzedékén
keresztül megõrízni-megõríztetni a lán-
got, a magyar nyelvet, a magyar kultúrát.

Szöveg és fotók: 
Erdélyi József

Ismert és elismert ember Szegeden v. Szilágyi Árpád, a Panoráma Világklub Csongrád megyei Társklubjának
elnöke, aki közösségével elsõként csatlakozott - immár kilencedik éve- az akkor szárnyait bontogató Világklub-
hálózathoz. Amely azóta már öt kontinens hetvenöt országát, városát fogja át, hirdetve, hogy létezik magyar
összefogás  - mégpedig az értékeink mentén. És határtalanul: épp az õ példája mutatja, hogy az ausztráliai magyarság érdekében
végzett közéleti munkáját a legutóbbi Világtalálkozón Összefogás a Magyarságért Díjjal ismerték el, majd a minap Ausztráliából,
Sydneybõl érkezett az ottani magyarság által adományozott kitüntetés.

Ausztrál elismerés v. Szilágyi Árpádnak, a Csongrád megye 
Világklub-elnöknek a népek közötti barátság ápolásáért

„Fiatalok, őrizzétek a lángot !”
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Ma, a kaszinók fõvá-
rosában, Las Vegasban az
egyetlen magyar tulaj-
donban lévõ pálinkafõzõ
üzem vezetõje, aki maga
írta azt a törvényterveze-
tet, amely alapján a
nevadai lepárlóüzemek
mûködési feltételeit jog-
szabállyá alakították. Vele
ismerkedünk meg az
alábbi interjúban. 

A földkerekség legis-
mertebb szerencsejáték-mezején, a magyar
vállalkozónak köszönhetõen, 2013-tól a
nevadai szeszfõzdék közvetlenül is értékesít-
hetik termékeiket.

– Másodéves voltam, amikor az 1989-es
események hatására Magyarországra men-
tem, ahol felvettek a SOTE-re, de egy év eltel-
tével úgy döntöttem, hogy mégsem akarok
orvos lenni, ezért az elkövetkezõ években
sok mindent kipróbáltam. Feleségemmel
2001-ben ismerkedtem meg, Kata akkor már
öt éve New Yorkban tanult. Ennek az évnek
a karácsonyán találkoztunk, romantikus kö-
rülmények között a Budai várban.

– Szerelem elsõ látásra?
– Igen. Szerelem volt elsõ látásra, és az el-

sõ csók után tudtuk, hogy összetartozunk.
Megismerkedésünk elsõ évfordulóján elmen-
tem New Yorkba, ahol romantikus körülmé-
nyek között összeházasodtunk, az Empire
State Building tetején. Ekkoriban a feleségem
a master degree-jét végezte, én pedig a
Hunter Collige-ban filmmûvészetet tanul-
tam.

– Milyen volt az élet New Yorkban?
– Próbáltunk munkát keresni, túlélni a

kezdeti nehézségeket. Öt éve meglátogat-
tunk egy desztilláló üzemet a Hudson folyó
partján, ahol eszembe jutott nagyapám, aki
mindig azt mondta: „édes fiam, valamit gyár-
tani kell, hogy megalapozd a családod jövõ-
jét”. Az üzem sokszerûsége mindkettõnket
elvarázsolt, és hirtelen döntöttünk: elme-
gyünk Las Vegasba, és lerakjuk a szeszgyár-
tás alapjait Nevada államban.

– Nagy bátorságra vall egy ekkora lépés…
– Eleinte sok-sok nehézséggel kellett meg-

küzdenünk, nem ismertünk senkit, nagyon

egyedül voltunk. A kisfiam ekkor már három-
éves volt. Most, ha visszatekintek, egy nagy
ugrás volt a semmibe. Az Egyesült Államok-
ban elsõ generációs emigránsnak lenni a leg-
nehezebb. Meg kell küzdeni szinte az „ele-
mekkel”, és csak magadra számíthatsz. Na-
gyon megedzi, és keménnyé teszi az embert.

– A kitartásotok és elszántságotok meg-
hozta a sikert?

– Tudni kell, hogy Nevada államban a
megjelenésünk elõtt nem voltak szeszfõzdék,
így az engedélyezést nekünk kellett kitapos-
ni, erre elõtte nem voltak törvények. Ez meg-
nehezítette a dolgunkat, majdnem csõdbe
mentünk. Írtam egy törvénymódosítást 2013-
ban, és felkerestem vele egy szenátort, aki lob-
bizni kezdett a törvény megszületéséért.

– Ezzel a törvényjavaslattal átformáltad a
nevadai jogszabályokat?

– Büszkék vagyunk arra, hogy a mi ne-
vünkhöz fog kötõdni a nevadai „desztillálók
mûködésének a törvénye”. Ettõl kezdve min-
denkinek lehetõsége, joga van desztilláló
üzem mûködtetéséhez. Ötödik éve üzemel-
tetjük a desztillálónkat, és talán most már el-
mondhatom, hogy utolértük magunkat. Már
tudunk eladni kereskedõknek, vagy közvet-
lenül az itteni látogatóknak, így sokkal minõ-
ségibb a szolgáltatásunk. Van néhány olyan
italunk, amit csak mi gyártunk. Ez nagyon
jó, mert így kiélhetem a kreativitásomat.

– Hogyan sikerült az elmúlt öt évet átvé-
szelni?

– Hatalmas próbatétel volt a családnak.
Vettünk fel kölcsönt a banktól, ám a nehézsé-
gek igazából akkor jöttek, amikor már befek-
tettük a pénzt, de még gyakorlatilag nem volt
eladás. Nagyon nehezen éltünk. Két évig
nem vettem magamnak egy cipõt sem,
ugyanakkor a kisfiunk, a ma már hétéves
Gyurci zongoraórákra járt. Próbáltuk úgy in-
tézni, hogy õ ne érezze meg a sínylõdést. A
mi családunkban mindenki erõs karakter, aki
nem rejti véka alá a véleményét. A legna-
gyobb nyomorúság közben sem volt téma
az, hogy esetleg ezt nem jól csináltuk. Ezt na-
gyon jól tettük, igazi próbatétele volt a házas-
ságunknak. Évekig úgy éltünk, hogy nem
tudtuk, mi lesz holnap, segítettük, erõsítet-
tük egymást, amikor szükséges volt rá, és
számunkra ez volt a legfontosabb.  

– Mit jelent számodra a család?
– A családom, minden energiám a forrása.

Imádok otthon lenni, sokszor dolgozunk 12-
14 órát, de a nap végén alig várom, hogy
megöleljem a családom. Ilyen messze a ha-
zánktól, ha nem tudsz újratöltõdni, és nincs
energiád, nagy bajba kerülhetsz. Mi másból
lehet feltöltõdni, ha nem a szeretteinkbõl, hi-
szen értük teszünk mindent.

– Hogyan tudod tartani a kapcsolatot az
otthoniakkal?

– Nagyon rég voltunk otthon, még
Gyurci születése elõtt. A köldökzsinór a te-
lefon, édesanyámékkal minden szombat-
vasárnap beszélünk. Májusban tervezzük,
hogy hazamegyünk. Nagyon vágyom már
haza. Amikor hazát cserélsz, az a legrosz-
szabb, hogy elveszíted azokat a kapcsola-
tokat, amik elõtte meghatározták az életed.
Édesanyám volt nálunk kétszer is, de hi-
ányzik a nagyszülõk mindennapos jelenlé-
te. Õk mást nyújtanak a gyermekeknek,
mint a szülõk.
Ezt sajnos el-
veszítjük itt 
a mindenna-
pos küzdelem-
ben. Most ha-
zamegyünk, s
megmutatom
Gyurcinak, hogyan kell fejni a bocit, hová
jártam iskolába, hol rúgtuk a labdát, és
végre együtt leszünk az otthoniakkal. Leg-
fõképpen azért veszted el kapcsolatot az
otthonnal, az otthoniakkal, mert már nem
ugyanazok a mindennapi problémák. De
bizonyos dolgok nem változnak, megvan-
nak azok az emberek, akikkel 25 év után is
úgy tudsz leülni, hogy ott folytatod a be-
szélgetést, ahol sok évvel ezelõtt abba-
hagytad. 

– Álmodozó típus vagy?
– Igen, én vagyok az, aki kitalál dolgokat,

és Kata a kivitelezõ. Ha becsületesen dolgo-
zol, annak megvan az eredménye. A mi desz-
tillálónk is olyan, mint egy amerikai álom, hi-
szen mirõl van szó? Kisemberek kínlódnak,
eljönnek egy másik világból, és elindulnak a
siker útján. Ehhez persze még évek vannak
hátra, de büszke vagyok arra, hogy sikerült
eddig eljutnunk.

– Milyen terveid vannak?
–A desztilláló és kereskedõ cégben tíz

család érdekelt, szeretném, ha mindenki
megtalálna a számítását, hogy biztonságos
alapokra tudjam helyezni az életüket. A ma-
gánéletben azt szeretném, ha lenne egy nyu-
godt, biztos vonal a gyerekem életében. Ne-
kem három dolog volt az életemben, amirõl
álmodoztam, kettõ már sikerült. Az elsõ az
volt, hogy szeretnék látni egy bálnát. Nos, ez
az álmom valóra vált Alaszkában. A másik,
hogy szerettem volna gyermeket, és a sors
megadta nekem Gyurcit. A harmadik nagy
álmom az volt, hogy szeretném körülvitor-
lázni a földet. Most 46 éves vagyok, és úgy
gondolom 50 körül elindulok erre az útra.

Kereki Kati
www.katikereki.com

Rácz György Nagyváradon született 1967-ben. Édesapja közgazdász, édesanyja biológia tanárnõ volt. Iskoláit ugyanitt vé-
gezte matematika-fizika szakon. Ezután felvételizett Marosvásárhelyre, az orvosi egyetemre, ahová fel is vették, de a ka-
tonai szolgálata miatt csak egy évvel késõbb tudta tanulmányait elkezdeni.

„Távol a hazától, ha nem tudsz újratöltõdni, nagy bajba kerülhetsz…”

Nagyváradtól Nevadáig – álmoktól a valóságig
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Számunkra az Ön kényelme, jó közérzete, elégedettsége kiemelkedõen fontos.

Kényelmes autóbuszainkon, elõzékeny, jól képzett gépjármûvezetõink kiemelt figyelmet fordítanak 
az utazás során Önre. 

Menetrend szerinti járataink Erdélybõl Magyarországra és Magyarországról 
Erdélybe naponta állnak az Önök rendelkezésére.

Különjáratok bel és külföldre egyaránt igényelhetõk az Önök által tervezett útitervnek megfelelõen.
Mi alkalmazkodunk az Önök elképzeléseihez, hiszen nekünk az utasaink a legfontosabbak. 

Forduljon hozzánk bizalommal az elérhetõségeink bármelyikén, vagy személyesen a telephelyünkön.
Jó utazást kíván: 

Sándor Tamás
ügyvezetõ
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Az egyik ilyen régebbi idõkre vissza
vezethetõ zenei vonal a verbunk, a követ-
kezõ a népdalok, a
kuruc nóták, a
Dankó Pista és elõ-
dei által kialakított
magyar nóta, az
ezektõl a dalla-
moktól nem ide-
gen cigányzene és
operett. Mindezen
zenék, mûfajok
különös módon
hatottak egymásra
és különös nagy
ívû pályát futottak
be nem csak a ma-
gyar nyelvû terüle-
teken. Különös
tény is, hogy
mind a mai napig
nem találták meg
ezek a mûfajok a
már a század ele-
jén jelenlevõ és
azóta is lelkünket,
szellemünket  ta-
lán legjobban értõ és dalokban megfogal-
mazó dalosunkat: Ady Endrét. 

Pedig Õ a magyar költészet
egyik legnagyobb dalos óriása.
Akinek a dalai szinte adják magu-
kat, a nagy mélységû múltunkat
és a vátesz módon megélt jövõn-
ket a dalok segítségével minden-
napjainkba becsempészni. Õ az,
aki kifejezetten slágergyanús, mí-
tosz értékû megzenésített dalaival
összefogja és újjáteremti elõadá-
sainkban az önmagukban kicsit
már porossá, elavulttá váló mûfaj-

ok zenéit, gon-
dolatvilágát,
belsõ mecha-
nizmusait. Ez
által fényessé,
idõszerûvé válnak a mára
már kicsit megöregedett,
megkopott, fényét vesz-
tett zenék. 

A múlt lelkületét lé-
nyegében teljesen meg-
tartó egészként kilépteti
térbõl és idõbõl elõadá-
sunk nézõit, hallgatóit. A
hatás lenyûgözõ, amikor
is az újonnan komponált
Ady dalok mellett megszó-
lalnak, nem csak a prózai
szövegek, a magyar nóta,
az operett, a verbunk, a ci-
gány nóta, a kuruc dal eb-
ben az Adys közegben
megemelkedve, új értel-
met, mondanivalót kap.
Reményünk és eddigi be-

mutatóink alapján kijelenthetjük szinte kéz-
zel fogható a csoda, az így eddig még nem

hallott „égbõl lopott magyar lelkû
nóta” szövet kialakul az esten. 

Amely ezáltal sikeres lehet,
mert felmutatja boldogságot,
hozva azt a magyar szellemisé-
get, amely a fiatalság szívébe is
belophatja magát. Kis szerencsé-
vel az örök Ady rege dalai, mon-
danivalója megint egy pillanat
alatt slágerré válhat akár egész
Európában. Az estünkön szere-
pel két nagyszerû énekes, szí-
nész Kékkovács Mara az operett
színház üdvöskéje és a most fel-
fedezett fiatal színész Berényi
Dávid. Akik hangi, prózai adott-
ságaik révén az összes megszó-

laltatott mûfajban valamint a versmondá-
sukkal, színészi jelenlétükkel hátukon vi-
szik az elõadást. A zeneszerzõ Rossa László
már sok nagysikerû magyar vonatkozású
színpadi elõadásnak volt a zeneszerzõje,
meghatározója. Rendezõ-forgatókönyvíró
Halmy György aki evvel az elõadással már a
negyedik Medve Társulati Ady-estet állítja
össze, rendezi. Mind eddig mondhatni,
szép közönségsikerrel.

Adyt idézve „égbõl lopott magyar lelkû nóta” minden olyan zene, ami a történelmünket, múltunkat hozta elõ mindennapja-
inkban, játszi könnyedségû, fülbemászó dallamokkal. Keleti mentalitásunk, gyökereink „kidaloltattak” a városi ember által,
még a suszter is fütyülte a huszadik század elejétõl az akkor vadonatúj dallamokat. A gyönyörû népdalaink mellett egyre
nagyobb teret hódított magának több mûfaj. 

A IV. Magyar Világtalálkozó színházi elõadása a magyar költészet legnagyobb
dalosa emlékére (Budapest, Fészek Klub, május 22, 19 óra)

Dankó Pista – az örök Ady rege

Szeretettel várjuk a IV. Magyar
Világtalálkozó résztvevõit 

május 22-én, 19 órától 
a Fészek Klubba - VII. Kertész u. 36),

hogy Ady és Dankó Pista emlékét
megidézve együtt tölthessünk 

egy kellemes estét!

Jegyár: 2 000 Ft – 
Nyugdíjas jegy: 1 400 Ft – 

Diákjegy: 1 000 Ft

Jegyek kaphatók: 
a Belvárosi Színház szervezésén: 

1075 Bp., Dohány u. 1/a, h-p 13-18, 
tel.: 266 7130, 

�� bankkártyával: www.jegy.hu, az
Interticket országos hálózatában,

valamint a Fészekben
�� jegyek elõvételben telefonon is
lefoglalhatók a központi számon:
342-6548, 342-6549 egész nap, 

vagy a Medve Társulat közvetlen
elérhetõségein: 

Email: tarotbt@gmail.com,  
Telefon: 06-20-665-9464

Szereplõk: Kékkovács Mara és
Berényi Dávid színmûvészek

Zongorán közremûködik: Rossa László
Hegedûn közremûködik: 

Zámbó Judit és  Sárközi Dávid
Zeneszerzõ: Rossa László

Szerkesztõ, rendezõ: Halmy György

Zámbó Judit

Rossa László és Sárközi Dávid

Kékkovács Mara Berényi Dávid

Ady Endre Dankó Pista
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Katonáktól fegyelmet, 
méhektõl szorgalmat

– Induljunk a kezdetektõl. Honnan szár-
mazol, melyek voltak eddigi életutad megha-
tározó élményei, s milyen tanulmányokat vé-
geztél?

– Szõlõtermelõ családból származom
Nagyrédérõl. Tizennégy évesen döntöttem
úgy, hogy eljövök otthonról. A föld és a ter-
mészet szeretete mellett egyre több minden
érdekelt; Esztergomba mentem középiskolá-
ba, gépészetet és villamosságot tanultam,
majd innen katonai fõiskolára jelentkeztem,
mert gyerekkorom óta kedveltem a „katonás
dolgokat”. Fõiskola után a félkatonai jellegû
Készenléti Rendõrséghez helyeztek. Az álta-
lános szolgálat mellett vezettem kommandós
és tûzszerész csoportokat. Közben az ELTE-
n 1977-ben elkezdtem a pszichológia szakot,
és 1985-tõl a kommandósok pszichológusa
lettem. Fantasztikus volt, óriási felelõsség,
különleges élmények. 1990-ben a rendszer-
váltáskor megszüntették a tiszti beosztást, és
polgári személynek megfelelõ pozícióban
folytathattam volna a pszichológusi munkát.
Ekkor azt mondtam, hogy 19 szép év és ka-
tonai fegyelem után jöhet egy nagy váltás és
szabadság az életemben. Vissza a természet-
hez!

– Hát ez elég merész döntés lehetett az ak-
kori helyzetben…

– Valóban az is volt, de mint az idõ igazol-
ta nagyon helyesen cselekedtem! A reklám-
pszichológia mellett méhészettel is intenzí-
ven foglalkoztam, élvezve a szabadságot. Ezt
a tevékenységet még a fegyveres szolgálat
mellett kezdtem el, mert más mellékállást
nem vállalhattam. Eleinte volt néhány kaptár

méhecském, amit felfejlesztettem negyven
családra, majd kilencvenre. A méhészkedés
annyi pénzt hozott, mint az egész korábbi hi-
vatalos fizetésem, s ez nagyban megkönnyí-
tette a döntésemet a váltáskor.

– A méhektõl rengeteget lehet tanulni...
– Igen, megvannak a kasztok és a felada-

tok: a fiatal méh három napos koráig eteti a
többieket, aztán takarít, késõbb õrt áll, majd
huszonegy napos korában kirepül, feltérké-

pez körülbelül 50 négyzetkilométernyi terü-
letet, jelekkel és „árumintákkal” tájékoztatja,
tanítja a többieket, értékes anyagokat gyûjt
és szállít, és ahogy növekszik a család, osz-
tódni kezd. A duplikáció nagyon erõsen jelen
van a természetben.

– Kézenfekvõ gondolat, hogy sokat tanul-
tál a méhektõl, s késõbb ezt a hálózatépítés
során is tudtad hasznosítani. De hogyan ta-
lálkoztál a valódi hálózatépítéssel?

– A rendszerváltás után megjelent MLM-
cégek közül 1991-ben majd '92-ben is re-
gisztráltam egy cégbe. Megtanultam az ala-
pokat. A második cégtõl már céges autót is
kaptam, mégis '93-ban véglegesen egy har-
madik cég mellett döntöttem, ugyanis itt ta-
láltam meg azt a vezetést, terméket, oktatást
és marketinget, amely leginkább tetszett, és
mivel teljesen szabad voltam, minden ener-
giámat a hálózatfejlesztésére fordítottam.
Névlistát írtam és írattam, bemutatókat tar-
tottam, infóesteket szerveztem. 

Tíz éven belül a csúcson

– Tehát hálózatépítési tapasztalatot szerez-
tél. És hogyan indult be az üzlet?

– Az elsõ hónapban nyolcan lemásoltak, a
következõ hónapban újabb húsz ember jött,
lettünk huszonnyolcan, és kaptam negyven-
nyolcezer forint fizetést. Az utolsó BM-
fizetésem huszonhétezer forint volt három
évvel korábban, és azért tizenkilenc éven át
tanultam, dolgoztam. Itt pedig két hónap
alatt megkerestem a másfélszeresét! Akkor
ébresztõt fújtak nekem, hogy biztos, hogy
nekem méhészkedni kell? Elkezdett jönni a
pénz, változott a személyiségem, és három
hónap után rájöttem, hogy minden mást be

Lõrincz János a Panoráma Világklub Életmód Fórumának egyik sokoldalú és meghatározó személyisége, a Magyar Világta-
lálkozó Gazdasági és Üzleti Fórumának egyik  közremûködõje. Eddigi életútja jócskán bõvelkedett a kihívásokban, ám eze-
ket kiválóan megoldotta, mondhatjuk tehát róla, hogy sikeres ember. Mindig tanult, majd tanított. Annak idején a pszicho-
lógusi szakmájából a méhészkedés birodalmába váltott, majd Magyarország talán legnagyobb honi hálózatépítõ cégének
egyik alapítója lett. Ma pedig igazgatójaként irányítja a mintegy húszezer fõs csapatot. Életérõl, munkájáról, hivatásáról,
üzleti sikereinek titkairól, s magánéletérõl faggattuk.

Lõrinc János szerint a siker titka a helyes cél, a kitartó hit és a bátor döntés 

Kishitű embernek nem lehet nagy üzlete

„Nem az a lényeg, hogy 
milyen messzire mentél, 

hanem hogy közben 
hány ember életét érintetted meg.” 

(Lõrincz János)
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kell fejeznem, amit addig csináltam, és szer-
vezési-pszichológiai tudásomat a hálózat, va-
lamint az emberek fejlesztésére kell fordíta-
nom. Az MLM-ben az elsõ pillanattól kezdve
csak azon múlik a siker, hogy akarod és te-
szel-e a saját fejlõdésedért és mennyire, és
mennyi embert tudsz jó irányba vinni. Le-
het, hogy nem lesz mindenki elsõ számú ve-
zetõ, de nagyon sok barátodból válhat magas
jövedelemmel rendelkezõ szabad ember.

– Mi az, ami motivált a munkádban, s
milyen célokat tûztél ki magadnak?

– Az elsõ cél nálam is az volt, mint a leg-
több embernél: megadni a családomnak
mindent és rendezni az életemet. Amikor el-
kezdtük az üzletet, akkor a Havanna-lakótele-
pen éltünk két kicsi gyerekkel, és nagyon
szerettünk volna elköltözni onnan. Tizen-
nyolc évig laktam ott, szebb helyre vágytunk.
Azt hittük, hogy Budára soha nem költözhe-
tünk, mert ott húszmillió volt egy telek. A há-
lózatépítéssel elindult magasabb jövedel-
münk azonban új reményeket adott. Kell a
cél, a hit és a bátorság, hogy a megfelelõ pil-
lanatban merj döntést hozni. Ennek köszön-
hetõen öt éven belül a legfontosabb céljaim
teljesültek, tíz éven belül az összes leírt cé-
lom teljesült, sõt annál sokkal több is. 

„Munkám, a hobbim”

– Akkor lényegében tíz év alatt
elértél mindent, amire vágytál
az üzleti életben…céljaid, mi
hajt most elõre? 

– Rájöttem, hogy ezzel az
üzlettel sok embernek tudok
segíteni, ki tudok teljesedni.
Itt mindent tudok haszno-
sítani, amit addig tanultam: szervezési kész-
séget, katonai tudást, pszichológiát, határo-
zottságot. Régi munkahelyemen pszicholó-
gusként megvizsgáltam naponta két-három
embert, és ha megfeleltek, pályára állítottam
õket; valójában ma is ezt teszem.  A munkám
a hobbim, viszont tömegeket tudok tanítani,
rengeteg embernek tudok segíteni és megvál-
toztatni az életét. Rájöttem, hogy tanítónak
születtem. Sok ezer emberre van ma hatá-
som. 

– Ez aztán rendszeres törõdést, szervezést,
tanítást is jelent a számukra, ugye?

– A hálózatépítés a nekem való munka, és
folyamatos igényem a körülményektõl füg-
getlenül, hogy ebben kiteljesedjek, magas
szinten legyek. Jelen gazdasági helyzetben is

erõsítem és fejlesztem a hálózato-
mat. A feleségemmel a múlt hó-
napban összesen tizennégy veze-
tõi vonalat menedzseltünk, ez a
szám nálunk tizenegy és tizenhat
között szokott mozogni. Emellett
mindig indítok újakat, hogy példa
lehessek az emberek elõtt. Ha le-
mondasz az új emberek indításá-
ról, akkor lemondasz a növekedés-
rõl, és ha egy üzlet nem növekszik,
akkor hajlamos az amortizációra,
így egy idõ múlva csökkenhet a ju-
talékod. Másrészt, nagyon szere-

tem csinálni, és egyre több magasan kvalifi-
kált ember a barátom. 

– Mindig nagy elismeréssel, s szép szavak-
kal beszélsz a feleségedrõl, Marikáról, aki tár-
sad az üzletben is. Keveseknek sikerül az üz-
leti életbe így beépíteni a családi vonalat is…

– Nélküle nem érhettem volna ezeket az
eredményeket! A feleségem történelem-ének
szakos, nagyon sikeres tanárnõ volt, minisz-
teri kitüntetéssel, de sajnos alacsony fizetés-
sel. Mivel kicsi gyermekeink voltak, nem tu-
dott infókra eljárni, de azért beregisztráltam
õt a saját csoportomba az egyik láb élére, és
amíg babázott, addig én felépítettem azt a vo-
nalat. Amikor letelt a három év
a gyerekekkel, akkorra csi-
nos jöve-
d e -

lem várta az üzletbõl. Megkérdeztem tõle,
hogy visszamegy-e tanítani, és késõ estig dol-
gozatokat javítani kevés pénzért, vagy elfo-
gadja, hogy ezentúl nem gyerekeket, hanem
felnõtteket tanítunk és együtt fejlõdhetünk.
Igent mondott! Így õ is elkezdett hálózatépí-
téssel foglalkozni, és akkor még nem tudtuk,
hogy idõvel ez az ág lesz a legnagyobb. 

Hit és bizalom

– Mennyire fontos az üzleti életben a hit és
a bizalom?

– A hit és hitetlenség nagyon érdekes
dolog. Az elsõ és legfontosabb dolog, hogy
amekkora a bennem levõ hit, csak akkorát
tudok elõhozni a másikból. Ahogy a dal is

mondja: „égni kell annak, aki gyújtani
akar”. Amikor kezdtem az üzletet, az elsõ
nyolc csatlakozóm közül az egyik nagyon
szkeptikus volt, elvárta, hogy húsz-har-
minc percig gyõzködjem, végül beregiszt-
rált. '93 óta együtt dolgozunk. Mindenki-
nél más technika mûködik, ez egy mûvé-
szet. Itt semmi nem kötelezõ, ez az önkén-
tesek gyülekezete. Bármikor ott lehet hagy-
ni, és a legtöbb ember azért hagyja abba a
munkát, mert a szponzorát nem tudja elfo-
gadni. 

– Nagyon sok cég van, sok jó termékkel,
menedzserrel…

– Így igaz! S a legtöbbnek nagyon jó a kí-
nálata, mindegyikben van valami különleges-
ség, és az emberek oda csatlakoznak, ahol
úgy érzik, nagy biztonságban vannak, törõd-
nek velük, fejlõdnek, nem veszik el befekte-
tett munkájuk, valamint kapcsolataik, és fo-
lyamatosan felvállalható minden. Az egész
üzlet alapja a bizalom. Kell, hogy a termék jó
legyen, de ahhoz, hogy a felhasználó megve-
gye, kell a bizalma és a hite, és hogy meglát-
tassuk a további lehetõségeket, ahhoz még
több kell: további emberi aktivitás, élõ mun-
ka. Ha egy embernek nincs hite, vagy nem
elég erõs, akkor is meg lehet találni azt a pon-
tot, ami felkelti az érdeklõdését. Innen el le-

het kezdeni bizalmat kiépíteni, csak nem
szabad erõltetni semmit. Mindig csak
odáig szabad elmenni, ameddig õ ter-
helhetõ, ha tovább terheled, annak há-
rítás lesz a vége.

„Szenvedélyem a kertem”

– A rengeteg munka mellett
nagyon fontos lehet a szabad-
idõ eltöltése. Mivel töltöd az
idõdet, amikor nem dolgo-

zol?
– Nagyon szeretem a fi-

nom ételeket, van kerti
kemencém, saját boros-
pincém; családommal,
barátaimmal gyakran
járunk éttermekbe;
gyakran ebédelek, ki-
rándulok a cégünk
vagy a vonalak vezetõi-

vel, és gyakran van ná-
lunk vendégség. Nemrég

voltak vendégeink Új-Zélandról és Oroszor-
szágból. Elsõ lányom Új-Zélandon él férjével
és négy lányunokámmal. Szinte évenként át-
utazunk a Föld másik felére. Szenvedélyem a
kertem, ahol minden vegyszermentes, és mi-
vel profi biotechnológiával is foglalkozunk, a
kertben a legtöbb zöldséget és gyümölcsöt
magunk termeljük a családnak. Van két ki-
sebb és egy nagyobb tó, szép fák, amiket mi
ültettünk. Terem itt mindenféle gyümölcs,
például gránátalma, citrom, és idén a sárga-
barackfán annyi termés volt, hogy nem lehe-
tett látni az ágat a sok gyümölcstõl. A fáimat
csemeteként ültettem, és megvártam, amíg
megnõnek. Azt mondják, hogy ahogy beren-
dezed a világodat, olyan ember vagy. 

Hertelendy Klára és Balogh Ágnes
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Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark és a IV. Magyar Világtalálkozó
rendezõsége szeretné, ha fiatalok és idõ-
sebbek, magyarok és külföldiek minél na-
gyobb számban zarándokolnának el ezen
a napon a nemzeti emlékhelyre, tiszteleg-
ve ezzel történelmi múltunk
elõtt. Úgy vélik, értékeink meg-
becsülése és nemzetközi kap-
csolataink építése szempontjá-
ból a fiatal nemzedék szerepe ki-
emelt fontosságú: legyenek bár-
hol a világon, õrizzék a magyar
kultúrát, nyelvet, s ápolják kap-
csolataikat.

Estig zajlanak majd
a különféle szabad-
idõs, kulturális progra-
mok a skanzenben, a
jurtákban, a nomád parkban, a
monostorban és a Rotundában.
Egész nap rendelkezésre áll a lá-
togatók számára, – tárlatvezetés-
sel egybekötve – a Feszty-

körkép. Lesz lovas- és íjászbemutató, kéz-
mûves foglalkozások és kreatív játékok sora
a szabadban, beszélgetõs mûsorok a nagy-
színpadon.  Különféle kiállítók, gasztronómi-
ai és az egészséges életmóddal kapcsolatos
bemutatók várják az érdeklõdõket, s  Kultu-

rális Gálamûsor a szabadtéri sátorban, ahol
neves népmûvészeti együttesek, énekesek,
zenekarok lépnek fel. A folklór-programon
belül magyarországi és határon túli orszá-
gokból, valamint a távoli kontinensek képvi-
seletében is meghívnak fellépõket. 

A délelõtti órákban kerül sor a
Magyarsághíd-konferencia meg-
rendezésére, melynek célja, egy-
fajta szellemi híd építése a Kár-
pát-medence magyarsága, s a vi-
lágba szétszéledt honfitársaink,
valamint Magyarország barátai
között, kiemelten foglalkozva az
ifjúság helyzetével. A világ kü-
lönbözõ országaiból érkezõ ven-
dégek elmondják majd rövid  be-
mutatkozásuk során, mit és mi-
ként tesznek a magyar értékek

népszerûsítéséért, s milyen újabb lehetõ-
ségeket kínálnak az együttmûködésre.
Ezután megkondulnak a harangok, s a
Nemzeti Összetartozás Emlékmûvénél
gyülekeznek a csoportok, ide érkeznek
majd a lovasok és a közönség csoportjai
is, hogy a színes kulturális mûsor köze-
pette együtt ünnepeljenek  és erõsítsék az
összefogás jelentõségét.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark és a Világtalálkozó Szervezõ-
bizottsága mindenkit szeretettel hív és vár
a rendezvényre – ez alkalomból 50 száza-
lékos kedvezményt nyújtanak a látogatók
belépésére, s szívesen veszik fellépõk, ki-
állítók jelentkezését  is az  info@opusz-
taszer.hu email címen, s a +36 30 982
3117-as telefonszámon. Bõvebb informá-
ció: a www.opusztaszer.hu és a
www.vilagtalalkozo.hu honlapokon.

Egyszer mindenkinek el kell zarándokolnia Ópusztaszerre! – ez a hívó üzenete az
Európai Ifjúsági Nap gazdag programjának, amelyre a IV. Magyar Világtalálkozó
rendezvénysorozata keretében kerül sor május 20-án az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban.  Középpontban az ifjúság áll, határon innen és túl, meg-
szólítva és hazavárva a mai, „modernkori” kivándorló ifjúság köreit is.

Európa Ifjúsági Nap – A IV. Magyar Világtalálkozó kiemelt rendezvénye 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban – 

Egész napos színes programok – 50 százalékos belépõi kedvezmény

Gyere haza, várunk!
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Világcímtár (Global Directory) címmel lapunk e rovatának célja, hogy  társadalmi, kulturális, üzleti, továbbá fontos közérdekû információk összegyûjtésével
és széles körû kiajánlásával segítse a nagyvilágban a magyar-magyar kapcsolatteremtést és együttmûködést az élet legkülönbözõbb területein. Várjuk,
elsõsorban magyar vagy magyar kötõdésû közösségek, vállalkozások, cégek, intézmények, szervezetek és magánszemélyek bemutatkozásait és ajánlatait.

Részletesebb információ: vilagklub@vilagklub.hu email címen.

VVIILLÁÁGGCCÍÍMMTTÁÁRR  ––  GGLLOOBBAALL  DDIIRREECCTTOORRYY
AA  MMAAGGYYAARR--MMAAGGYYAARR  KKAAPPCCSSOOLLAATTÉÉPPÍÍTTÉÉSSEEKK  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS  TTÁÁRRAA

„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”

CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC  AACCCCOOUUNNTTAANNTT
225500  WWeesstt  5577tthh SSttrreeeett

SSuuiittee  773322..
NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk  1100110077--00773322

TTEELL..::  ((221122))  554411--66114488;;  
FFAAXX::  ((221122))  224455--55112222

EE--mmaaiill::  gg..mmaaiimmaannccppaa@@vveerriizzoonn..nneett

Legyen az Ön 
kedvence is 
– a Friderika

hajápoló-család!
friderikasfavourites.com
fridaszatmari@gmail.com

Svéd-magyar dalokat, operetteket
énekelek fesztiválon, éttermekben, 
klubokban, alkalmi eseményeken!

Adél Simándy 
Telefon: 046 (0) 709 98 4393

E-mail: 
adel.simandy@hotmail.se

ENVIROSAN 
Környezetvédelmi és 

Egészségügyi Szolgáltató BT.
7100 Szekszárd, Rizling u. 11., 

Pf.: 199; 
www.envizont.eu, 

envsan@t-online.hu

– Integrált bioenergetikai, 
biotechnológiai, klíma-és 

környezetvédelmi komplexum 
(BeBiClean) tervezése, felügyelete,
– mérnöki szakértõi tevékenység,

környezetvédelmi tervezés, 
tanácsadás
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„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”

Ha családjával, barátaival a Balaton-part egyik legszebb üdülõvárosában nyugodt
pihenésre vágyik, akkor töltse szabadságát

Balatonföldváron
ahol a tó vize fokozatosan mélyül, így a kisgyermekes családok számára ideális nyara-

lóhely. Számos sport és kulturális lehetõség áll rendelkezésre: szörfözés, vitorlázás, horgá-
szat, hajókirándulás, strandröplabda, tenisz, kerékpározás; gazdag kulturális és sportren-
dezvények, fesztiválok, színházi elõadások, hangversenyek, térzenék, kiállítások, hazai és
nemzetközi vitorlásversenyek. A városban ingyenesek a strandok és nincs parkolási díj.

A város egyik legjobb helyén, rövid sétára a szabad strandtól, a kikötõtõl és a  köz-
ponttól egy csendes utcában, közel nyolcszáz négyzetméteres önálló telken fekvõ

nyaraló kiadó 
A ház alsó szintjén egy kisebb és egy nagyobb szoba található, fürdõszobával és

konyhával, kijárattal a körteraszra és a hátsóteraszra, összesen négy fekvõhellyel. A
tetõtérre külsõ lépcsõn lehet feljutni, ahol négy helyiség van, két szoba, fürdõszoba, s
konyhapulttal felszerelt elõszoba, itt összesen öt fekvõhely áll rendelkezésre. A gon-
dozott udvarkert több autó befogadására alkalmas, van faház, esõház, hinta, kõgrill,
pingpongasztal, kerti kút stb. 

Többgenerációs nagycsalád, baráti társaság kellemes nyaralására kiválóan alkal-
mas a hely!

A nyaraló bérleti díja: 30 000 Ft/nap (100 euro/nap/ ) 2014.június 21- augusztus 23.
között – egy vagy két hétre (szombattól szombatig). Elõ- és utószezonban 10% kedvez-
mény!

Az összegen felül idegenforgalmi adó fizetendõ – 18 éven aluliaknak és 70 év felet-
tieknek, valamint a diákigazolvánnyal rendelkezõknek nem kell idegenforgalmi adót
fizetniük.

Érdeklõdni lehet a tulajdonostól a 36/1/782-1494 telefonszámon, vagy az
info123@hotmail.hu címen lehet.

Nyaraljon családjával, barátaival 
a Balaton egyik legszebb városában!

Eladó lakás
Malmőben

Malmõ 
központjában 

diáknak, 
házaspárnak 

ideális komfortos 
kis lakás 

1300 SEK, 
havi rezsivel, 

300 000 SEK-ért 
eladó.

Érdeklõdés: 36/ 1 340 471
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A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
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A Hévízi tó északi bejáratától 50
méterre levõ Lacikonyhánkban házias
ételekkel (sok-sok finomság, például
babgulyás, gulyásleves, pontyhalászlé,
egységesen 890 forintos áron, túrós
csusza 590 forintért, minõségi borok
pedig 1000 forint/liter áron), kedvezõ
árakkal, kedves és gyors kiszolgálással

várjuk régi és új vendégeinket.

8380 HÉVÍZ, Kölcsey Ferenc utca 4.
Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 06-

30/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu

Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig: 

9.00 – 21.00-óráig

Új tulajdonosát várja Magyar-
országon, Törökszentmiklós dé-
li városrészében egy elõkertes,
téglaépítésû, 78 nm-es, 3 szobás
(2+1), kényelmes családi ház,
740 nm-es telken. Az ingatlan
rendezett, átmenõ (aszfaltozott)
forgalomtól mentes utcában ta-
lálható. A lakóhelyiségekre jellemzõ a világos, tágas térkiala-
kítás. Az udvar végében garázs, állattartásra alkalmas ólak
és tároló helyiség található. A kert gyümölcsfákkal, dísznö-
vényekkel betelepített, a lakóépület mögött nyitott pavilon
és sütögetõ hely került kialakításra. Kiváló árfekvésû (5.99
M Ft.) ingatlan, érdemes megnéznie! Bõvebb felvilágosítás
érdekében, kérem hívjon (+36/30/5194267)!

Kertes családi ház eladó!

Építési telek
eladó

Magyarország 
kiemelt üdülõ 
övezetében, 

a mátrai 
hegyvidéken,

Mátraderecskén
eladó 1000 nm
közmûvesített 

építési telek 
befektetési célra.

Közelében 
található 

az érbetegségek
gyógyítására

|használt 
szén-dioxid forrás
és gyógy-centrum.

Autópálya 
csatlakozás 
25 km-re. 
Irányár:

EUR 35000 
Érdeklõdés:

bschmslczer@
gmail.com

Veszely Ferenc: Bajban szépült életeim
$ 10 CAD / 2000 Ft + postaköltség.

Megrendelés
Elektromos levél útján Európában

totkaep@ totkaep.hu, 
világszerte fveszely@gmail.com 

A bevétel 100 %-ban Tótka Sándor ifjúsá-
gi olimpiákon aranyérmes kajakozónk, jö-
vendõ olimpikonunk támogatására fordí-
tandó, aki már eddig is öt aranyéremmel ör-
vendeztetett meg bennünket és 2013-ban
már felnõttként készül a Gyomaendrõd Ka-
jak Egyesületben a 2016-os olimpiára.

A könyv több mint egy kettõs életet élõ
Kanadába menekült 56-os vérbeli köl-
tõ/pesti srác majd három egyetemrõl
diplomált pedagógus verses és elbeszéléses
önéletrajza. Korkép, (szív)kórkép, világkép

– egy vívódó világ belsõ  önvajúdásai és útmutatás is. Miska János szerint “Kötelezõ olvasmány min-
den hazáját elhagyott vagy elhagyni készülõ embernek.” Õszinteségre és tárgyilagosságra törekvõ, szé-
leskörû témájú életmû, ami magában foglal kort és életet. Olvashatunk a forradalmat kirobbantó hazai
életrõl és a “rendszerváltás” utániról, leleplezõdnek a forradalmat orvul kisajátítani vágyó post-kom-
munisták, a kommunizmus, az Új Világrend, maga a Gondviselõ Istenmese is. A szerteágazó témákat
a szerzõ humanitása teszi egységes mûvé, egyben felemelõvé. A fotópapíron nyomtatott könyvet
Laurel Veszely és Giovanni Mayo gyönyörû fotói egészítik ki.

Veszely Ferenc
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Dr. Hutás Istvánt a nemzetközileg is elis-
mert gyógyszerészt a Pharmatéka Bt. ügyve-
zetõ igazgatóját kérdeztük, mikor és milyen
célból jött létre a cég?

– A Pharmatéka 1995-ben alakult. Fõ tevé-
kenységünk: állatgyógyászati készítmények
és speciális takarmány adalékanyagok: serté-
sek, szarvasmarhák, baromfik számára és
elõ- keverékek gyártása és forgalma-
zása. Cégünk meghatározó szerepet
tölt be a preventív anyagok fejleszté-
sében és kereskedelmében. A GMP
és FAMI-QS minõségirányítási rend-
szer követelményeinek megfelelõen
mûködõ üzemi háttér lehetõvé teszi,
hogy társaságunk kiváló minõségû
termékekkel álljon partnerei rendel-
kezésére.

Takarmány üzemünkben speciá-
lis takarmányadalékokat, természe-
tes immunstimulánsokat, kelatizált mikro-
elemeket, biológiai hasmenés-gátlókat, máj-

védõ szereket, retardizált készítményeket,
by-pass termékeket gyártunk hazai és euró-
pai piaci partnereink számára.

– Van-e a cégnek saját fejlesztésû termékei? 
– Cégünket a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um agrár és környezetvédelmi innovációs dí-
jakban részesítette, mivel szinte az összes
termékünk sajátfejlesztésû, ezért is számí-

tunk egyedinek a piacon. Többek
közt:

– Saját fejlesztésû, és gyártású
kelatizált mikroelem komplexek,
melyeknek a hagyományos mikro-
elemekkel szemben csaknem tel-
jes a felszívódása.

– ByPass termékeink egyedileg
kidolgozott technológiával készül-
nek, amely lehetõvé teszi a ható-
anyag fokozatos leadását a bendõs
állatok részére.

– Probiotikus és enzimes vitaminkészít-
ményeink a teljes vitaminsort tartalmazzák

– Problémamegoldó és speciális terméke-
inket elsõsorban preventív célra ajánljuk.
Ezek között megtalálhatóak a különbözõ
májvédõ szerek és a hasmenés gátlók is.

– Állatkerti termékeinknek viszonylag ki-
sebb a piaca, de büszkén vállaljuk, hogy az
itthoni fóka, pingvin, és cápaállomány legna-

gyobb része a mi vitaminjainkat és kiegészí-
tõinket kapja több mint 10 éve.

– A cég stratégiája mitõl különbözik más
hasonló termékeket gyártó cégtõl?

– A Pharmatéka  üzleti stratégiáját a
„probléma megoldás” azaz termékeink és
szolgáltatásaink a partnerek egyedi igényei-
hez való igazítása és a leggazdaságosabb
gyártási kooperáció jellemzi. Tevékenysé-
günket  magas szintû szakértelemmel ren-
delkezõ személyek (gyógyszerészek, vegyé-
szek, állatorvosok, közgazdászok) végzik és
irányítják.

Célunk, hogy kielégítsük a mindenkori
vevõi igényeket. Termékeinkbe beépítjük a
minõséget a vevõi megelégedettség elérése és
folyamatos biztosítása érdekében. A hatósági
elõírásoknak megfelelõ, eurokonform minõ-
ségbiztosítási rendszert mûködtetünk. A
PHARMATÉKA Bt. vezetõsége elkötelezi ma-
gát a minõségpolitikában megfogalmazott el-
vek érvényesítése mellett.

Bemutatjuk a Pharmatékát, az állatgyógyászati készítmények, 
a speciális takarmány adalékanyagok készítőjét
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www.pharmateka.hu
www.pharmateka.eu

H-1141 Budapest, Cinkotai út. 91/C
email@info@pharmateka.eu

Tízezrek várják már július közepét, ami-
kor Zamárdiban nyolcadszorra is megnyitja
kapuit Európa egyik legnépszerûbb vízpar-
ti fesztiválja, a MasterCard Balaton Sound.
Az elsõ körben megismert nevek – többek
között David Guetta, Wiz Khalifa és Mar-
tin Garrix – mellé, újabb tucatnyi világsztár
sorakozott fel. Így például a brit elektroni-
kus tánczene világában tavaly slágereivel és
Settle címû bemutatkozó albumával diszkó-
forradalmat kirobbantó Disclosure, s a né-
met elektronikus zene egyik legfontosabb
alakja, a legendás, iskolateremetõ, a mindig
megújulni képes mûvész, akit a techno ke-
resztapájaként regisztrál a világ, azaz Sven
Väth.

Jön továbbá a nemzetközi szupersztár,
Ricardo Villalobos, akinek monumentális
szettjét végignyomni akkora kiváltság, mint
egy ûrkapszulában együtt koktélozni Salva-
dor Dalíval. Járt már nálunk, de szívesen
halljuk újra az Itáliából származó, de már
Stockholmban született Alessot, aki nem az
olasz, hanem a Swedish House Maffiával
ápol közeli kapcsolatot és könnyed, mindig

pörgõs, monumentális hangzású tánczené-
je nem egyszer szólalt már meg teltházas
stadionokban is. Itt lesz Nagy-Britannia leg-
aktuálisabb drum'n'bass kollektívája, a
mûfaj jövõjét meghatározó alakulatok kö-
zül eddig elért sikerei alapján magasan ki-
emelkedõ, négytagú londoni formáció, a
Rudimental.

A fellépõk között szerepel Baauer, az
amerikai DJ és producer, a súlyos, gyomor-
ba öklözõ basszusokra épülõ trap mûfaj
képviselõje, Dillon Francis, a mindössze
huszonhat éves, elvetemült amerikai elekt-

ronikus zenész, DJ és producer, az ameri-
kai Krewella, a Pretty Lights, az Arty, Ma-
ya Jane Coles, továbbá Reinhard 'Camo'
Rietsch és Markus 'Krooked' Wagner pro-
jektje szintén látható lesz Zamárdiban.

A fesztivál névadó szponzora idén is a
MasterCard lesz. “Az idei év a mobilfizetés
éve lesz, így a fesztiválra látogatóknak
PayPass ™ bankkártyájuk mellett érdemes
magukkal hozni a mobiltelefonjukat is,
hogy igazán kiélvezhessék a MasterCard ál-
tal nyújtott felbecsülhetetlen élményeket.” –
mondta Mondovics Péter, a MasterCard
marketing menedzsere.

Nagy eséllyel idén is telt ház várható, hi-
szen a szervezõk az elõvételes idõszakra
tervezett bérletmennyiség 98%-át, azaz az
összes eladható bérlet háromnegyedét re-
kordidõn belül, alig három hónap alatt elad-
ták. Tehát érdemes a belépõket idõben meg-
venni, mert a tavalyi év tapasztalatai alapján
már jóval a kapunyitást megelõzõen elfogy-
hatnak. Magyarország legnagyobb elektro-
nikus zenei fesztiválja idén július 10-én kez-
dõdik, addig is kitartás mindenkinek!

Tucatnyi újabb név látott napvilágot Magyarország legnépszerûbb prémiumeseménye, a nyolcadik alkalommal megren-
dezésre kerülõ MasterCard Balaton Sound idei felhozatalából. Zamárdi szabadstrandján júliusban a legaktuálisabb fesz-
tiválkedvenc, a Disclosure mellett biztosan színpadra lép a Rudimental, Ricardo Villalobos, Dillon Francis, Baauer és a fes-
ztivál egyik legnépszerûbb visszatérõje, Sven Väth is.

Ismét világsztárok lepik el Zamárdit!

Dr. Hutás István
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S. Bányai Márta festõmûvésznõ
Budapesten született. Iskoláit Buda-
kalászon, Budapesten és Szentend-
rén végezte. Már diákévei alatt in-
tenzíven foglalkozott képzõmûvé-
szettel. A 90-es évek elejétõl Pajzs
Péter festõmûvész indíttatására a
festészet hivatássá vált számára. El-
sõ önálló kiállítása Budapesten
1993-ban volt. Alkotásait számos ga-
léria forgalmazza.

Honlap: sbanyai-festmeny.com
Elérhetõség: martaban@freemail.hu

S. Bányai Márta festőművésznő képei

Többszörös Oscar-díjas fes-
tõmûvész, a Svéd Mûvészeti
Szövetség és a Svéd-Magyar Pa-
noráma Világklub tagja nemré-
giben töltötte be 80. életévét. Ez
alkalommal kereste fel a 80 éves
festõmûvészt az ystad-i lap csa-
lád rovatának újságírója
Jablonska, és Johanna Wallin
fotóriporter, hogy gratuláljanak
határokon átívelõ, termékeny
alkotó munkásságához.

Jenõ visszaemlékezve életére
elmondta, hogy 1956-ban hagy-
ta el Magyarországot, mert úgy gondolta
mûvészi képességeit máshol jobban tudja
kibontakoztatni.

Hamarosan el is jutott Ame-
rikáig. Számtalan díjat, kitünte-
tést kapott: francia Oscar-díjat
az Yggdrasil c. az északi mitoló-
gia, Világ Fája festményéért,
olasz Oscar-díjat az Aral-tó c.
munkájáért. Fõ témái: a termé-
szet, az erdõ, a mezõ, Svédor-
szág állat- és növényvilága.

15 évvel ezelõtt vette családi
házát Tomelillában és azóta itt
él, fest és készít fotókat.

Tomelilla kis település, 10
km-re Ystad tengerparti kikötõ-

tõl. Ez a csendes település ideális hely az
alkotáshoz. Itt van Eugen Jenõ „kincses-
tára”, számtalan festménye. Megtaláljuk

itt a kis akvarelleket is, a nagy olajképek
mellett.

Születésnapját feleségével és a lányá-
val együtt töltötte. Anita, a három gyere-
kes pedagógus követi szülei példáját,
fest, de jelenleg orvosi stúdiumokat is
végez, mint ahogy apja végzett a Stock-
holmi Karolina Intézetben. „Festõmû-
vészként, fotómûvészként, kiállítónként
folytatom tovább is a munkámat. Képe-
immel ismét ott leszek a IV.. Magyar Vi-
lágtalálkozón” – így búcsúzott az ünne-
pelt a svéd lap riportereitõl. És ez szá-
munkra, a Svéd-Magyar Panoráma Vi-
lágklub, a barátai, a tanítványai számára
is jó üzenet.

Sz.É.

80 éves Eugen Jenő Bocsor festőművész
– hungarikumaink svédországi ügyvivője

Eugen Jenõ Bocsor

S. Bányai Márta







– A családi hagyományokat követve,
szüleim munkáját folytatva kezdtem el
borokat készíteni – mondja Fekete Mi-
hály. – Kezdetben saját magam és csalá-
dom részére állítottam elõ bort, ezért is
különleges gondossággal és odafigyelés-

sel végeztem a munkám.  A szõlõmûve-
lés és borkészítés módját számomra a
kezdetektõl fogva a környezet iránti tisz-

telet és a boraimat fogyasztók iránt érzett
felelõsség határozta meg. Késõbb a bor-
készítés választott szakmám és hivatá-
som lett, a pincészet kibõvült és családi
vállalkozássá nõtte ki magát. Elmondha-
tom, hogy borászként is ugyanolyan oda-
figyeléssel állítom elõ boraimat, mint azt
korábban szõlõsgazdaként tettem. A pin-
cészethez tartozó területek ökosziszté-
májának megõrzésére nagy hangsúlyt
helyezek. Célom a folyamatosan és
egyenletesen jó minõségû, telten gyümöl-
csös ízvilágú kézmûves szekszárdi borok
természetes és környezetbarát módon
történõ elõállítása. Örömmel tölt el, hogy
a Fekete Borpince nedûit fogyasztók visz-
szajelzései és a nemzetközi, valamint ha-
zai versenyeken elért eredmények igazol-
ják törekvéseinket.

A festõi környezetben található közel
20 éves, eredeti építésû pince igazi ven-
dégcsalogatónak számít. A borpince han-
gulatos környezetében a borkóstolás ma-
radandó élményt jelent a látogatóknak. A
pincében nyáron 50-60 fõ, télen 25-30 fõ
ellátását biztosítják. A hagyományos bor-
kóstolás mellett különféle rendezvények,
bõséges vacsorák, kényelmes szállások és
finn hordószauna is gondoskodik a ven-
dégek pihenésérõl, kényelmérõl, kikap-
csolódásáról. A pince a vendégeket egész
évben széleskörû, egyedi élményt nyújtó
szolgáltatásokkal is várja: kulturális és
gasztronómiai jellegû tematikus borkós-
tolók, rendezvényszervezés, családbarát

pince, dûlõbejárás és élményszüret. A
pince évrõl-évre részt vesz az ország leg-
nagyobb gasztronómiai fesztiváljain és
szakmai eseményein is.

A Fekete Borpince megtalálható a
Facebook oldalon is.  A borok pedig meg-
vásárolhatóak közvetlenül a pincénél, te-
lefonon vagy interneten keresztül, illetve
országszerte a pince honlapján a Forgal-
mazóink menüpontban megtalálható üz-
letekben és webáruházakban.

A FEKETE BORPINCE a szekszárdi borvidék kiemelten értékes területén, az Iván-völgy szívében helyezkedik el.
A völgy az évszázadok óta híres szekszárdi borvidék egyik legkedveltebb termõhelye. A kedvezõ talajösszetétel és a délnyu-
gati fekvés kiváló minõségû szõlõ termesztését teszi lehetõvé. A szõlõ pedig a bor lelke.

Szekszárd, Ivánvölgy
Mobil: 06-20/49-75-455

06-30/92-95-732
Tel.: 06-74/414-785

info@feketeborpince.hu
www.feketeborpince.hu

Fekete Borpince – Szekszárd
Természetes, telten gyümölcsös ízvilágú borok
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A Panoráma Világklubok listája (2014. március 10-ig.)
1.1. Panoráma VilágklubPanoráma Világklub

Alakult: Budapest, 2003. október 23. Alapító-elnök: dr. Tanka László. Ügyvezetõ: T. Fehér Iréne.
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Alakult: Szeged, 2005. augusztus 20. Elnök: Szilágyi Árpád. 2. Alelnök: Szabó Béláné.
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4.4. A Panoráma Világklub Szabolcs-SzatmárA Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társklubja-Bereg Megyei Társklubja
Alakult: Nyíregyháza, 2006. november 6. Elnök: Dr. Szathmáriné Sipos Ildikó.

5.5. A Panoráma Világklub Jász- Nagykun-Szolnok Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Társklubja
Alakult: Törökszentmiklós, 2007. március 15. Elnök: Pörneki András. 

6.6. A Panoráma Világklub TA Panoráma Világklub Tolna Megyei Társklubjaolna Megyei Társklubja
Alakult: Bonyhád. 2010. július 22. Elnök: Kereki Kati. Alelnök: Holló Katalin.

7.7. A Panoráma Világklub Somogy Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Somogy Megyei Társklubja
Alakult: Kaposvár, 2010. október 29. Elnök: Nagyváradi- Kis Anna.
Elnökhelyettes: Koszó Aranka. Alelnök: Kovács József. Titkár: Milovecz Vera.

8.8. A Panoráma Világklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Társklubja
Alakult: Miskolc, 2011. január 20. Elnök: dr. Mezei László. Alelnök: Úrhegyi László. 
Ügyvezetõ: Mezei Éva.

9.9. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Veszprém Megyei Társklubja.eszprém Megyei Társklubja.
Alakult: Veszprém, 2011. február 25. Elnök: Irmes Zsolt.

10.10. A Panoráma Világklub Bács-Kiskun Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Bács-Kiskun Megyei Társklubja
Alakult: Kalocsa, 2011. március 18. Elnök: Salaczné Várszegi Mária.

11.11. A Panoráma Világklub Beregszászi TársklubjaA Panoráma Világklub Beregszászi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Beregszász, 2011. május 13. Elnök: Babják Zoltán. Magyarországi társelnök: dr.
Mezei László. Ügyvezetõ: Kázmér Dávid.

12.12. A Panoráma Világklub Técsõi TársklubjaA Panoráma Világklub Técsõi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Técsõ, 2011. május 14. Elnök: Száva József. Ügyvezetõ: Kolozsvári László.
Magyarországi társelnök: dr. Mezei László.

13.13. A Panoráma Világklub Zala Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Zala Megyei Társklubja
Alakult: Keszthely, 2011. május 20. Elnök: dr. Tamás Gábor. Alelnökök: Ernszt Katalin, 
Nemere László. Titkár: Horváth Sebestyénné, Zsuzsa.

14.14. A Panoráma Világklub Brazíliai Társklubja (az elsõ tengerentúli társklub)A Panoráma Világklub Brazíliai Társklubja (az elsõ tengerentúli társklub)
Alakult: Brazília (Sao Paulo), 2011. június 4. Tiszteletbeli elnök: Piller Éva.
Elnök: Gyuricza Gábor. Alelnök: Hegyi Ferenc.

15.15. A Panoráma Világklub Hajdú-Bihar Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Hajdú-Bihar Megyei Társklubja
Alakult: Debrecen, 2011. június 17. Elnök: Vojtkó Ferenc. Alelnök: dr. Szaffkó Péter.

16.16. A Panoráma Világklub Massachusettsi TársklubjaA Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubja
Alakult: USA (Boston), 2011. augusztus 14. Elnök: dr. Baloghné Kovács Éva.
Alelnök: dr. Széchenyi Péter.

17.17. A Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja A Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja 
Alakult: Új-Zéland (Wellington), 2011. augusztus 28. Elnök: Kaprinay Éva.

18.18. A Panoráma Világklub Székelyföldi TársklubjaA Panoráma Világklub Székelyföldi Társklubja
Alakult: Románia (Erdély), Gyergyószentmiklós, 2011. november 25. Elnök: Kopacz Zoltán. Magyarországi társel-
nök: Fûrész L. Ferenc.

19.19. A Panoráma Világklub Indiai Társklubja A Panoráma Világklub Indiai Társklubja (az elsõ nem magyar állampolgár által létrejött társklub)(az elsõ nem magyar állampolgár által létrejött társklub)
Alakult: India (Új-Delhi), 2011. december 20. Elnök: Suresh Chaudhary. 
Alelnök: Raj Kumar Sharma. Ügyvezetõ: Savita Chaudhary. Magyarországi társelnök: 
dr. Tamás Gábor.

20.20. A Panoráma Világklub Szatmári TársklubjaA Panoráma Világklub Szatmári Társklubja
Alakult: Románia (Partium), Nagykároly, 2012. január 14. Elnök: Bogdan Georgescu. Magyarországi társelnök:
Sipos Ildikó.

21.21. A Panoráma Világklub Svájci TársklubjaA Panoráma Világklub Svájci Társklubja
Alakult: Svájc (Zürich), 2012. január 27. Elnök: B. Szabó Péter.

22.22. A Panoráma Világklub Ausztráliai TársklubjaA Panoráma Világklub Ausztráliai Társklubja
Alakult: Ausztrália (Sydney), 2012. február 5. Elnök: Ilosvay Gusztáv. Magyarországi társelnök: Bõsze Ferenc.

23.23. A Panoráma Világklub Kaliforniai TársklubjaA Panoráma Világklub Kaliforniai Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia (Ontario). 2012. február 11. Elnök: Szabó Zsóka. Alelnök: Faragó
Katalin. Ügyvezetõ: Horváth Katalin. Titkár: Elekes Renáta. Magyarországi társelnök: Kereki Kati.

24.24. A Panoráma Világklub Argentínai TársklubjaA Panoráma Világklub Argentínai Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. február 13. Elnök: Vass Mátyás. Alelnök: Fóthy Erzsébet. Magyarországi társelnök: dr.
Szöõr Anna.

25.25. A Panoráma Világklub Svédországi TársklubjaA Panoráma Világklub Svédországi Társklubja
Alakult: Svédország (Malmö), 2012. február 18. Elnök: Rosenheim Ilona. Magyarországi 
társelnök: dr. Szalontai Éva. Alelnök: Hoffman Zsuzsa. Titkár: Gaál Zsolt Miklós

26.26. A Panoráma Világklub Mauritániai TársklubjaA Panoráma Világklub Mauritániai Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. március 4. Elnök: Ahmed Szliman. Magyarországi társelnök: Czuh János.

27.27. A Panoráma Világklub Spanyolországi TársklubjaA Panoráma Világklub Spanyolországi Társklubja
Alakult: Spanyolország (Madrid), 2012. március 13. Elnök: Fodor-Lengyel Zoltán. Alelnök: Olga Pérez Arroyo.

28.28. A Panoráma Világklub Iráni TársklubjaA Panoráma Világklub Iráni Társklubja
Alakult: Irán (Teherán), 2012. március 15. Elnök: Varga Sinai Gizella. Alelnök: Szabó Attila. Tiszteletbeli elnök: Gyenge
Irén. Magyarországi társelnök: Samira Sinai.

29.29. A Panoráma Világklub New YA Panoráma Világklub New York-i Társklubjaork-i Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, New York, 2012. március 24. Elnök: Bollók Barbara.
Alelnök: Jakab Vilmos.

30.30. A Panoráma Világklub Floridai TársklubjaA Panoráma Világklub Floridai Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Florida (Sarasota), 2012. március 25. Elnök: Molnár Helena. Alelnökök:
Lehoczki Melinda és Lehoczki Kálmán.

31.31. A Panoráma Világklub Észak-afrikai Társklubja A Panoráma Világklub Észak-afrikai Társklubja 
(Marokkó, Algéria, T(Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom)unézia, Líbia, Egyiptom)
Alakult: az Afrikai-Magyar Egyesület együttmûködésével, Budapest, 2012. április 5. Elnök: 
Soós Éva Julianna (Marokkó). Magyarországi társelnök: Balogh Sándor. Alelnök: Szabó Helga.

32.32. A Panoráma Világklub Ciprusi TársklubjaA Panoráma Világklub Ciprusi Társklubja
Alakult: Ciprus, Nicosia, 2012. április 5. Elnök: Ferencz Enikõ. Magyarországi társelnök: Kovácsvölgyi Hajnalka.

33.33. A Panoráma Világklub TA Panoráma Világklub Torontói Társklubjaorontói Társklubja
Alakult: Kanada, Toronto, 2012. április 8. Elnök: Dancs Rózsa. Alelnök: Stadler Tímea.

34.34. A Panoráma Világklub Jeruzsálemi TársklubjaA Panoráma Világklub Jeruzsálemi Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. április 9. (húsvétvasárnap). Elnök: David Meir. Magyarországi társelnök: 
dr. Tölgyes Margit.

35.35. A Panoráma Világklub Montreali TársklubjaA Panoráma Világklub Montreali Társklubja
Alakult: Kanada, Montreal, 2012. április 11. Elnök: Egerszegi Éva. Magyarországi társelnök: 
Török Judit.

36.36. A Panoráma Világklub New Jersey-i TársklubjaA Panoráma Világklub New Jersey-i Társklubja
Alakult: USA, New Brunswick, 2012. április 21. Elnök: Szatmári Friderika.

37.37. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Vajdasági Társklubjaajdasági Társklubja
Alakult: Újvidék (Szerbia), 2012. április 21. Elnök: Bunyik Zoltán.

38.38. A Panoráma Világklub Nevadai TársklubjaA Panoráma Világklub Nevadai Társklubja
Alakult: USA, Las Vegas, 2012. április 29. Elnök: Sophia Zsuzsanna Wass de Czege. Tiszteletbeli elnök: 
Miklós Wass de Czege.

39.39. A Panoráma Világklub Hollandiai TársklubjaA Panoráma Világklub Hollandiai Társklubja
Alakult: Hollandia (Mierlo), 2012. május 1. Elnök: Landmanné dr. Szenczi Zsuzsanna.
Alelnökök: Jaring Landman és Stritecky Ákos. Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.

40.40. A Panoráma Világklub Luxemburgi TársklubjaA Panoráma Világklub Luxemburgi Társklubja
Alakult: Luxemburg (Luxembourg), 2012. május 1. Elnök: Szenci Krisztina. Magyarországi társelnök: 
dr. Szalay Katalin.

41.41. A Panoráma Világklub Queenslandi TársklubjaA Panoráma Világklub Queenslandi Társklubja
Alakult: Ausztrália (Queensland, Gold Coast), 2012. május 1. Elnök: Nuspán Eszter. Alelnök: Bugár Mária.
Titkár: Bozsik Tamás.

42.42. A Panoráma Világklub Nagyszõlõsi TársklubjaA Panoráma Világklub Nagyszõlõsi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Nagyszõlõs, 2012. május 5. Elnök: Grigora Éva. Magyarországi társelnök: 
dr. Mezei László.

43.43. A Panoráma Világklub Nógrád Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja
Alakult: Salgótarján, 2012. május 9. Elnök: Sulyok László. Alelnök: Simon Lajos.

44.44. A Panoráma Világklub Ausztriai TársklubjaA Panoráma Világklub Ausztriai Társklubja
Alakult: Ausztria (Bécs) 2012. május 21. Elnök: Radda István. Alelnök: Radda Marika.

45.45. A Panoráma Világklub Nigériai TársklubjaA Panoráma Világklub Nigériai Társklubja
Alakult: Budapest-Lagos, 2012. május 23. Elnök: Omotunde Komolafe. 
Magyarországi társelnök: Czuh János.

46.46. A Panoráma Világklub Indonéziai TársklubjaA Panoráma Világklub Indonéziai Társklubja
Alakult: Budapest-Jepara, 2012. május 28. Elnök: dr. Suri Zoltán.

47.47. A Panoráma Világklub Franciaországi TársklubjaA Panoráma Világklub Franciaországi Társklubja
Alakult: Franciaország, Párizs, 2012. május 31. Elnök: Virág Ibolya. Magyarországi társelnök: Fülemen Róza.
Alelnökök: Tar Pál, Takácsy Sándor. Ügyvezetõ: Prohászka Péter.

48.48. A Panoráma Világklub Fejér Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Fejér Megyei Társklubja 
Alakult: Székesfehérvár, 2012. június 4. Elnök: dr. Gubánné Pintér Annamária.

49.49. A Panoráma Világklub Belorussziai TársklubjaA Panoráma Világklub Belorussziai Társklubja
Alakult: Belorusszia, Minszk, 2012. június 5. Elnök: Madari Ákos. Alelnökök: Kováts Orsolya, 
dr. Szalay Katalin. Magyarországi társelnök: Bartucz Éva.

50.50. A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja (az elsõ ifjúsági társklub)(az elsõ ifjúsági társklub)
Alakult: Románia (Mezõség), Szék, 2012. június 17. Elnök: Csorba Zsuzsanna. Magyarországi társelnök: 
Pörneki András.

51.51. A Panoráma Világklub Görögországi TársklubjaA Panoráma Világklub Görögországi Társklubja
Alakult: Görögország, Thesszaloniki, 2012. június 21. Elnök: Kirner Zsuzsa. Magyarországi 
társelnök: Joó Géza.

52.52. A Panoráma Világklub Sri Lanka-i TársklubjaA Panoráma Világklub Sri Lanka-i Társklubja
Alakult: Sri Lanka, Wanchawala , 2012. június 25. Elnök: Bányai Gabriella.

53.53. A Panoráma Világklub Pennsylvaniai TársklubjaA Panoráma Világklub Pennsylvaniai Társklubja
Alakult: USA, Pittsburgh, 2012. június 28. Elnök: dr. Várdy Ágnes. Alelnök: dr. Várdy Béla.

54.54. A Panoráma Világklub Indianai TársklubjaA Panoráma Világklub Indianai Társklubja
Alakult: USA, Bloomington, 2012. július 11. Elnök: dr. Kocsárdy Éva Anna. 
Titkár: Kocsis Krisztián.

55.55. A Panoráma Világklub Pest Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Pest Megyei Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. július 13. Elnök: Lõrincz Kálmán. Alelnök: dr. Máthé Gizella.

56.56. A Panoráma Világklub Angliai TársklubjaA Panoráma Világklub Angliai Társklubja
Alakult: Anglia, Poyton, 2012. július 15. Elnök: Bartos Gábor. Magyarországi társelnök: 
Szadló Éva.

57.57. A Panoráma Világklub Algériai TársklubjaA Panoráma Világklub Algériai Társklubja
Alakult a Magyarországon Tanult Algériai Diákok Egyesületének közremûködésével. 
2012, július 16. Budapest- Tlemcen. Elnök: Abdelbari Boumediene.

58.58. A Panoráma Világklub Aucklandi (Új-Zéland) TársklubjaA Panoráma Világklub Aucklandi (Új-Zéland) Társklubja
Alakult: Új-Zéland, Auckland, 2012. július 23. Elnök: Gavin Enikõ.
Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.

59.59. A Panoráma Világklub Mexikói TársklubjaA Panoráma Világklub Mexikói Társklubja
Alakult: Mexikó, Cancun, 2012. július 26. Elnök: dr. Ujj Emõke.

60.60. A Panoráma Világklub Németországi Ifjúsági TársklubjaA Panoráma Világklub Németországi Ifjúsági Társklubja
Alakult: Németország (Tauberbischofsheim), 2012. július 27. Elnök: Kalenics Diana.

61.61. A Panoráma Világklub Heves Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Heves Megyei Társklubja
Alakult: Eger, 2012. július 30. Elnök: Deák Boldizsár.

62.62. A Panoráma Világklub Burgenlandi TársklubjaA Panoráma Világklub Burgenlandi Társklubja
Alakult: Ausztria, Eisenstadt, 2012. augusztus 2. Elnök: Zelei József.

63. 63. A Panoráma Világklub Dániai Ifjúsági TársklubjaA Panoráma Világklub Dániai Ifjúsági Társklubja
Alakult: Dánia, Randers, 2012. augusztus 5. Elnök: Molnár Lívia.
Magyarországi társelnök: Molnárné Perus Zsuzsa. 

64.64. A Panoráma Világklub Háromszéki TársklubjaA Panoráma Világklub Háromszéki Társklubja
Alakult: Románia (Illyefalva), 2012. augusztus 7. Elnök: Bakó Zoltán. 
Magyarországi társelnök: Menyhárt Ágnes.

65.65. A Panoráma Világklub Stájerországi TársklubjaA Panoráma Világklub Stájerországi Társklubja
Alakult: Ausztria, Graz, 2012. augusztus 10.  
Elnök: dr. Tamás Gábor. 

66.66. A Panoráma Világklub Costa Rica-i TársklubjaA Panoráma Világklub Costa Rica-i Társklubja
Alakult: Costa Rica, San José, 2012. augusztus 15. Elnök: Burján Katalin.



67.67. A Panoráma Világklub Patagóniai TársklubjaA Panoráma Világklub Patagóniai Társklubja
Alakult: Argentína, Bariloche, 2012. augusztus 23. Elnök: dr. Besenyi Károlyné.
Alelnök: dr. Besenyi Károly. Magyarországi társelnök: Fóthy Erzsébet.

68.68. A Panoráma Világklub Békés Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Békés Megyei Társklubja
Alakult: Békéscsaba, 2012. szeptember 25. Elnök: Gécs László. 

69.69. A Panoráma Világklub GyõrA Panoráma Világklub Gyõr-Moson-Sopron Megyei Társklubja-Moson-Sopron Megyei Társklubja
Alakult: Sopron, 2012. október 1. Elnök: Eõry Zoltán.

70.70. A Panoráma Világklub Magyarországon TA Panoráma Világklub Magyarországon Tanult Afrikai Diákok Társklubjaanult Afrikai Diákok Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. október 3. Elnök: Ahmed Szliman.

71.71. A Panoráma Világklub Törökországi TársklubjaA Panoráma Világklub Törökországi Társklubja
Alakult: Törökország, Ankara-Budapest, 2012. október 9. Elnök: Guler Ilona.

72.72. A Panoráma Világklub Szíriai TársklubjaA Panoráma Világklub Szíriai Társklubja
Alakult: Szíria, Damaszkusz-Budapest, 2012. október 17. Elnök: Midáni Nizár.

73.73. A Panoráma Világklub Albertai TársklubjaA Panoráma Világklub Albertai Társklubja
Alakult: Kanada, Edmonton, 2012. október 23. Elnök: Juhász Zsuzsa.

74.74. A Panoráma Világklub Mongóliai TársklubjaA Panoráma Világklub Mongóliai Társklubja
Alakult: Mongólia, Ulanbator, 2012. november 11. Elnök: Rizák Sándor.

75.75. A Panoráma Világklub Abu Dhabi-i TársklubjaA Panoráma Világklub Abu Dhabi-i Társklubja
Alakult: Egyesült Arab Emirátusok, Abu Dhabi, 2012. november 15. Elnök: H. E. Khaled Saddiq Mohamed Samea
Al Asmani. Általános titkár: Pokoly Gertrúd. Magyarországi társelnök: Joó Géza.

76.76. A Panoráma Világklub Dubaji TársklubjaA Panoráma Világklub Dubaji Társklubja
Alakult: Egyesült Arab Emirátusok, Dubaj, 2012. november 15. Elnök: H. E. Yunnus Al Saif. Általános titkár: Pokoly
Gertrúd. Magyarországi társelnök: Joó Géza.

77.77. A Panoráma Világklub Oroszországi TársklubjaA Panoráma Világklub Oroszországi Társklubja
Alakult: Oroszország, Samara - Budapest, 2012. november 22. Elnök: Mehezko Aleksandr. Magyarországi társel-
nök: Huszár Éva

78.78. A Panoráma Világklub Chilei Társklubja A Panoráma Világklub Chilei Társklubja 
Alakult: Chile, Santiago de Chile-Budapest, 2012. december 4. Elnök: Makádi Csaba.

79.79. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Venezuelai Társklubjaenezuelai Társklubja
Alakult: Venezuela, Margarita-Budapest, 2012. december 5. Elnök: Szabó Béla. Magyarországi társelnök: 
Fedor Aliz.

80.80. A Panoráma Világklub YA Panoráma Világklub Yukoni Társklubjaukoni Társklubja
Alakult: Kanada, Whitehorse, 2012. december 15. Elnök: Ruszanov András. Alelnök: 
Zsohár Viktor.

81.81. A Panoráma Világklub NorA Panoráma Világklub Norvégiai Társklubjavégiai Társklubja
Alakult: Norvégia, Oslo, 2013. február 9. Elnök: Kovács Ferenc.

82.82. A Panoráma Világklub Bali TársklubjaA Panoráma Világklub Bali Társklubja
Alakult: Indonézia, Bali sziget, Ubud, 2013. február 20.  Elnök: Szük Norbert. Magyarországi 
társelnök: Hegedüs Tünde.

83.83. A Panoráma Világklub Bulgáriai TársklubjaA Panoráma Világklub Bulgáriai Társklubja
Alakult: Bulgária, Szófia, 2013.március 7.  Elnök: Varga Szimeon. Magyarországi társelnök: 
Huszár Éva.

84.84. A Panoráma Világklub Mozambiki TársklubjaA Panoráma Világklub Mozambiki Társklubja
Alakult: Mozambik, Maputo, 2013. március 21. Elnök: Joao Pedro Matsinhe. Magyarországi társelnök: 
Matsinhe Dénes.

85.85. A Panoráma Világklub Ecuadori TársklubjaA Panoráma Világklub Ecuadori Társklubja
Alakult: Ecuador, Guayaquil, 2013.március 31. Elnök: Manuel Palacios. Magyarországi társelnök: Istenes Gyõzõ.

86.86. A Panoráma Világklub Perui TársklubjaA Panoráma Világklub Perui Társklubja
Alakult: Peru, Lima, 2013. április 1. Elnök: Járai Dávid. Magyarországi társelnök: Purisaca Golenya Ágnes. Alel-
nök: Istenes Gyõzõ.

87.87. A Panoráma Világklub Kubai TársklubjaA Panoráma Világklub Kubai Társklubja
Alakult: Kuba, Havanna, 2013. április 4. Elnök: Feredics Júlia. Magyarországi társelnök: 
Czipó Dezsõ.

88.88. Panoráma Világklub Kolozsvári TársklubjaPanoráma Világklub Kolozsvári Társklubja
Alakult: Románia, Kolozsvár, 2013. április 5. Elnök: Horváth Botond.
Magyarországi társelnök: Farkas Annamária.

89.89. A Panoráma Világklub Bahreini TársklubjaA Panoráma Világklub Bahreini Társklubja
Alakult: Bahrein, 2013. április 22. Elnök: Waheed Ahmed Hasan Abdulrahman Alkhan.

90.90. A Panoráma Világklub Iraki Társklubja A Panoráma Világklub Iraki Társklubja 
Alakult: Irak, Bagdad, 2013. május 2., Elnök: Gábor Nessir. Magyarországi társelnök: 
dr. Saad Bashir.

91.91. A Panoráma Világklub Balaton-vidéki Társklubja A Panoráma Világklub Balaton-vidéki Társklubja 
(az elsõ regionális társklub Magyarországon)(az elsõ regionális társklub Magyarországon)
Alakult: Magyarország, Balatongyörök, 2013. május 2. Elnök: Dr. Idrányiné Pátzay Anna.

92.92. A Panoráma Világklub Nyírbátori Ifjúsági Társklubja A Panoráma Világklub Nyírbátori Ifjúsági Társklubja 
(az elsõ ifjúsági társklub Magyarországon).(az elsõ ifjúsági társklub Magyarországon).
Alakult: Magyarország, Szabolcs-Szatmár Bereg megye,2013. május 4. Elnök: Nagy Enikõ.
Alelnök: Drabik Dóra.

93.93. A Panoráma Világklub Nevetlenfalui Ifjúsági TársklubjaA Panoráma Világklub Nevetlenfalui Ifjúsági Társklubja
Alakult: Ukrajna, (Kárpátalja, Nevetlenfalu), 2013. május 4. Elnök: Máté János. Magyarországi társelnök: 
Pörneki András.

94.94. A Panoráma Világklub Örkényi Társklubja (az elsõ városi társklub Magyarországon)A Panoráma Világklub Örkényi Társklubja (az elsõ városi társklub Magyarországon)
Alakult: Magyarország, Pest megye, 2013. május 5. Elnök: Lusták István.

95.95. A Panoráma Világklub Baktalórántházi Ifjúsági Társklubja A Panoráma Világklub Baktalórántházi Ifjúsági Társklubja 
Alakult: Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Baktalórántháza, 2013. május 8., Elnök: Gábor István.
Társelnök: Nagy Enikõ.

96.96. A Panoráma Világklub Paranai TársklubjaA Panoráma Világklub Paranai Társklubja
Alakult: Brazília, Parana állam, Curitiba. 2013. május 12. Elnök: Danszkai Szilvássy Anna.

97.97. A Panoráma Világklub Macedóniai TársklubjaA Panoráma Világklub Macedóniai Társklubja
Alakult: Macedónia, Szkopje. 2013. május12. Elnök: Pece Branov. Magyarországi társelnök: 
Pápai Sarolta.

98.98. A Panoráma Világklub Moldvai Csángó TársklubjaA Panoráma Világklub Moldvai Csángó Társklubja
Alakult: Románia, (Erdély, Csíksomlyó), 2013. május 18., Elnök: Benke Pál. Tiszteletbeli elnök: Csoma Gergely. 
Alelnök: Antal Vajda János. Ügyvezetõ: Gyurka Valentin. Titkár: dr. Nyisztor Tinka. Magyarországi társelnök: 
dr. Kis Boáz.

99.99. A Panoráma Világklub Gyimesi Csángó TársklubjaA Panoráma Világklub Gyimesi Csángó Társklubja
Alakult: Románia,(Erdély, Gyimesbükk), 2013. május 19. Elnök: Antal Attila. Tiszteletbeli elnök: Baliga Csaba.
Alelnök: Csillag Emese. Titkár: Boér Csilla. Magyarországi társelnök: Gaál István.

100.100. Panoráma Ifjúsági Világklub (a Panoráma Világklub ifjúsági anyaklubja)Panoráma Ifjúsági Világklub (a Panoráma Világklub ifjúsági anyaklubja)
Alakult: Magyarország, Budapest, 2013. május 19. Elnök: dr. Tanka Benedek. Alelnök: 
Wéber András. Titkár: Nagy Tímea.

101.101. A Panoráma Világklub WA Panoráma Világklub Washington Állami Társklubjaashington Állami Társklubja
Alakult: USA, Washington állam, Seattle. 2013. június 8. Elnök: Horváth Boros Márta.

102. A Panoráma Világklub Balatonalmádi Városi Társklubja102. A Panoráma Világklub Balatonalmádi Városi Társklubja
Alakult: Magyarország,Veszprém megye, Balatonalmádi, 2013. augusztus 26. 
Elnök: Molnárné Perus Zsuzsa.

103. A Panoráma Világklub Törökbálinti Városi Társklubja103. A Panoráma Világklub Törökbálinti Városi Társklubja
Alakult: Magyarország, Pest megye, Törökbálint, 2013. szeptember 4. Elnök: Szirbik István.

104.  A Panoráma Világklub Lengyelországi Társklubja104.  A Panoráma Világklub Lengyelországi Társklubja
Alakult: Lengyelország, Varsó, 2013. szeptember 17. Elnök: Maria Helman.

105. A Panoráma Világklub Mátészalkai Városi Társklubja105. A Panoráma Világklub Mátészalkai Városi Társklubja
Alakult: Magyarország, Szabolcs-Szatmár megye, Mátészalka, 2013. szeptember 19.
Elnök: Székely Lászlóné.

106. A Panoráma Világklub Szlovéniai Társklubja106. A Panoráma Világklub Szlovéniai Társklubja
Alakult: Szlovénia. 2013. szeptember 20. Elnök: Rozmán Szilvia. Titkár: Varga Zita
Magyarországi társelnök: dr. Szalay Attila.

107. A Panoráma Világklub Kurdisztáni Társklubja107. A Panoráma Világklub Kurdisztáni Társklubja
Alakult: Irak, Kurdisztán, Erbil, 2013. szeptember 23. Elnök: Dr. Husain Shorsh. Alelnök: 
Dr. Polls Mouner. Magyarországi társelnök: Egressy Rita.

108. A Panoráma Világklub Belgrádi Társklubja108. A Panoráma Világklub Belgrádi Társklubja
Alakult: Szerbia, Belgrád. 2013. szeptember 30. Elnök: Vadlövõ László. 
Magyarországi társelnök: Menyhárt Ágnes.

109. A Panoráma Világklub Baden-Württembergi Társklubja109. A Panoráma Világklub Baden-Württembergi Társklubja
Alakult: Németország, Baden-Württemberg, Tauberbischofsheim.2013. október 5. 
Elnök: Kalenics Magdolna.

110. A Panoráma Világklub Szegedi Városi Társklubja110. A Panoráma Világklub Szegedi Városi Társklubja
Alakult: Magyarország, Csongrád megye, Szeged, 2013. október 10. Elnök: Harmat Ilona. 
Alelnök: Bõsze Ferenc

111. A Panoráma Világklub Victoriai (Kanada) Társklubja111. A Panoráma Világklub Victoriai (Kanada) Társklubja
Alakult: Kanada, British Columbia, Victoria, 2013. november 2. Elnök: Székely Imre. 
Alelnök: Jennifer Penalosa

112. A Panoráma Világklub V112. A Panoráma Világklub Venetoi (Olaszország) Társklubjaenetoi (Olaszország) Társklubja
Alakult: Olaszország, Veneto, Oderzo, 2013. november 5. Elnök: Molnár Edit. 
Magyarországi társelnök: Szirbik István.

113. A Panoráma Világklub Ungvári Társklubja113. A Panoráma Világklub Ungvári Társklubja
Alakult: Ukrajna(Kárpátalja), Ungvár, 2013. november 6. Elnök: Dupka Nándor. Magyarországi társelnök: 
Lovas Ilona és dr. Mezei László.

114. A Panoráma Világklub T114. A Panoráma Világklub Telemarki (Norelemarki (Norvégia) Társklubjavégia) Társklubja
Alakult: Norvégia, Telemark, Rjukan , 2013. november  17. Elnök: Bátai Balázs. Alelnök:  Bátai-Kuti Györgyi.
Magyarországi társelnök: Dr. Bátai Tiborné.

115. A Panoráma Világklub Szub-szaharai (Afrika) Társklubja115. A Panoráma Világklub Szub-szaharai (Afrika) Társklubja
Alakult: Budapest,  2013. november  23. Elnök: Szilasi Ildikó. Alelnök: Németh Ágnes.

116. A Panoráma Világklub San Francisco-i Társklubja116. A Panoráma Világklub San Francisco-i Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, San Francisco, 2013. november 24. Elnök: Scurtescu Zsóka .
Magyarországi társelnök: Csizmadia Klára.

117. A Panoráma Világklub Hondurasi Társklubja117. A Panoráma Világklub Hondurasi Társklubja
Alakult: Honduras, Tegucigalpa 2013. november 25. Elnök: Katherine Rodrigez. Magyarországi társelnök:
Csizmadia Klára.

118. A Panoráma Világklub Máramarosi Társklubja118. A Panoráma Világklub Máramarosi Társklubja
Alakult: Románia( Partium), Máramarossziget, 2014.január 10. 
Elnök: Jóna Bálint. Magyarországi társelnök: Zelei József.

119. A Panoráma Világklub Soproni Városi Társklubja119. A Panoráma Világklub Soproni Városi Társklubja
Alakult: Magyarország, Gyõr-Moson-Sopron megye, Sopron, 2014. január  15. 
Elnök: Kerekes György.

120. A Panoráma Világklub Örményországi Társklubja120. A Panoráma Világklub Örményországi Társklubja
Alakult: Budapest, 2014.  január 16. Elnök: Martaian Ermone- Zabel.  Alelnök: Dávid Krisztián Imre.

121. A Panoráma Világklub  W121. A Panoráma Világklub  Washingtoni (D.C.) Társklubjaashingtoni (D.C.) Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Washington D.C, 2014. január  20.  
Elnök:  Topolánszky Ádám. Alelnök:  Gergely Valér.

122. A Panoráma Világklub  Felcsíki Társklubja122. A Panoráma Világklub  Felcsíki Társklubja
Alakult: Románia, Madéfalva, 2014. február 1. Elnök: Gáll Levente.  
Tiszteletbeli elnök: Szentes Csaba. Alelnök:  Csibi József. Magyarországi társelnök: Kabarcz Zoltán.

123. A Panoráma Világklub Olaszországi Ifjúsági Társklubja123. A Panoráma Világklub Olaszországi Ifjúsági Társklubja
Alakult: Olaszország, Milánó, 2014. február  2.  Elnök:  D’Innocenzo-Vollnhofer Alexandra.

124. A Panoráma Világklub Munkácsi Társklubja124. A Panoráma Világklub Munkácsi Társklubja
Alakult: Ukrajna, Munkács, 2014. február  4.  Elnök: Matl Péter. 
Magyarországi társelnökök: Lovas Ilona, dr. Mezei László.

125. A Panoráma Világklub Tápió-vidéki Társklubja125. A Panoráma Világklub Tápió-vidéki Társklubja
Alakult: Magyarország, Tápióbicske, 2014. február 16.  Elnök: Vér János.

126. A Panoráma Világklub Békéscsabai Társklubja126. A Panoráma Világklub Békéscsabai Társklubja
Alakult: Magyarország, Békéscsaba, 2014. február 26.  Elnök: Gyebrovszki Klára

127. A Panoráma Világklub Törökországi Ifjúsági Társklubja127. A Panoráma Világklub Törökországi Ifjúsági Társklubja
Alakult: Törökország, Izmir-Budapest, 2014. március 1. Elnök: Alican Karaefe. 
Magyarországi társelnök: Csontos Sandra.

128. A Panoráma Világklub Szudáni Társklubja128. A Panoráma Világklub Szudáni Társklubja
Alakult:  Szudán, Kartúm-Budapest, 2014. március  4. Elnök: Szená Borza.

129. A Panoráma Világklub Aknaszlatinai Társklubja129. A Panoráma Világklub Aknaszlatinai Társklubja
Alakult: Ukrajna, Aknaszlatina, 2014. március 6. Elnök: Kocserha János. 
Magyarországi társelnökök: Lovas Ilona, dr. Mezei László.

130. A Panoráma Világklub Angolai Társklubja130. A Panoráma Világklub Angolai Társklubja
Alakult: Angola, Luanda-Budapest, 2014. március 8. Elnök: Miguel Manuel Segunda.

www.vilagklub.hu
www.vilagtalalkozo.hu



Médiamix Kiadó
1581 Budapest, Pf.100  E-mail: vilagklub@vilagklub.hu

www.vilagklub.hu     www.vilagtalalkozo.hu

HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év
Amerika: 40 USD/év
Európában: 30 EUR/év

Kanada: 40 USD/év
Ausztrália: 40 AUD/év
Új-Zéland: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.

MaMagygyararorországi szszági szerkesztõségerkesztõség
Kiadja a Panoráma Világklub Kft, H-1143 Budapest Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581 Pf.100. Email: vilagklub@vilagklub.hu

Fõszerkesztõ: DR. TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)

Felelõs szerkesztõ: Balás Róbert

Munkatársak: Bozsik Tamás (Ausztrália – Qeensland), Balogh K. Éva (USA – Boston), Bátai Dóra (szervezés), B. Szabó Péter (Svájc), Bujdosó Edit (szervezés), 

Fûrész L. Ferenc (Erdély), Jakab Vilmos (New York), Hajóka Miklós (fotó), Harmath István (USA- Las Vegas), Juhász Zsuzsanna (Kanada – Alberta), 

Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Kereki Kati (USA – Los Angeles), Miska János (Kanada – Victoria), Molnár Helena (USA – Florida), 

Ruszanov András (Kanada – Yukon), dr. Szalontai Éva (Svédország), dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Tarics Péter (Felvidék), 

Török Judit (szervezés), dr.Várdy Béla (USA – Pennsylvania)

Számítógépes szerkesztés: Horváth Zsolt. Tel.: (+36) 30-85-72-412; e-mail: hzs@zpnet.hu

Külföldi szKülföldi szerkesztõség:erkesztõség:
Mixmedia Inc., 245 East 81 Street New York, NY 10028 Molnár Travel, Tel.: 212-535-3681, 212-744-3991

Gyergyószentmiklós a Keleti Kárpátok
szívében elterülõ több mint 100 éves kis
hegyi város, amelynek egyik gyöngysze-
me és ékessége a közel 100 éves Astoria
Szálloda épülete, mely frissen felújított
környezetben, új arculattal, de megõriz-
vén a klasszikus polgári stílus jellegzetes-
ségeit, a vidék legfinomabb ételeivel vár
téged, barátaidat, szeretteidet és üzlettár-
saidat, hogy varázslatos pillanatokkal, fe-
lejthetetlen élményekkel ajándékozhas-
son meg.

Szolgáltatások
A három csillagos Astoria szálloda 20

dupla- vagy francia ágyas szobát bocsát
rendelkezésedre kedves vendégünk.

Szobáink mindegyike saját fürdõszo-
bával, minibárral, televízióval, szabad
internet hozzáféréssel, telefonnal teszik
kellemesebbé pihenésedet.

75 fõs éttermünk különleges ízekkel,
egyedi receptekkel kényeztet , ugyanis
több mint 50 féle ételkülönlegességbõl vá-
laszthatod ki a számodra legízletesebbnek
vélt falatokat.

Az étlapon az olasz ízektõl, a hagyo-
mányos magyar ételeken keresztül a kü-
lönleges fogásokig, bármit megtalálsz.
Igény szerint szívesen szervezünk kisebb
rendezvényeket és kirándulásokat ( túrá-
zás, csillagtúrák).

Kedvezmények
�� Csoportok kedvezményben része-

sülnek
�� Lehetõséget biztosítunk félpanziós

ellátásra 
�� 5 év alatti gyermekeknek ingyenes a

szállás 

Térj be hozzánk, hogy meleg fogadta-
tásban, kedves kiszolgálásban és egy ga-
rantáltan minõségi ellátásban részesül-
hess.

Kapcsolat:

AstAstoror ia Hoia Hottel *** Gyel *** Gyerergyószentgyószentmiklmiklósós
Cím: Két Híd utca 2. szám, 

535500 Gyergyószentmiklós, Hargita megye
Telefon/foglalás: +40 266 362 333
Mobil/foglalás: +40 746 029 756

E-mail: info@astoria-hotel.ro
Web oldal: http://www.astoria-hotel.ro
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