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Gyermekében él a nemzet
János barátom egyszerûen megoldotta

unokái magyarságra nevelését: repülõgépre
ültette õket Új-Zéland fõvárosában, s a közel
húszezer kilométeres, másfél napos utazgatás
után elhozatta õket szülõföldjére. Elsõ útjuk
Nagyréde templomába vezetett, ahol elõször is
a legkisebbet (négy éves) ünnepélyesen meg-
keresztelték. Azután a nagyszülõk hat héten
át körbehordozták a négy gyermeket, szüleik-

kel – merthogy mindenki eljött a családból – Magyarországon és
Európában. A beszélt nyelv csak a magyar volt.

Nemrégiben Svájcban jártam, a zürichi Magyar Ház feszti-
válján, amelyen sok százan részt vettünk. A színvonalas mûso-
rok mellett számomra legérdekesebb, hogy tele volt a park sza-
ladgáló, játszadozó, nevetgélõ kisgyerekekkel. Meséket hallgat-
tak, gyöngyöt fûztek, a nagyobbak barantáztak,
cserkészkedtek, énekeltek. Sõt, amikor Szennyessy László elnök

a nagyszínpadon a megnyitó beszédét mondta, három kisgyer-
meke ott téblábolt mellette türelmesen hallgatva az Édesapát, a
negyedik pedig az elsõ sorban ült Édesanyja ölében…

Manchesterben a minap, Bartos Gábor Világklub-elnökünk
kezdeményezésére Magyar Iskola és Gyermekklub alakult. Há-
rom és fél ezer honfitársunk él ott, s számukra megkezdõdhe-
tett a magyar nyelv, az irodalom, a néptánc tanítása, értékeink
bemutatása. Anglia, a magyar kivándorlók Mekkája, s ha már
ott telepednek le fiataljaink, segítsük õket azzal, hogy közössé-
geket alkossanak, õrizzék meg a nyelvet, a kultúrát, a kötõdést
az óhazához.

Szóval, nem kell még olyan búsan látni a magyar jövõt.
Sokan és sokhelyütt teszik a dolgukat, a magyarság fennma-
radásért határainkon túl is. Sõt, a gyarapodásról sem mon-
danak le. 

Jól tudják, nyelvében él a nemzet, de hosszú távon csak ak-
kor, ha gyermekében is. 

Tanka László
fõszerkesztõ

Medal for the World Club Leader 
in Teheran
Recently led by dr. János Latorcai, Vice-President of the
Hungarian Parliament, a parliamentary delegation paid a
visit to Iran, where they presented a high-ranking medal
of honour to Gizella Varga Sinai painter, leader of the
Panorama World Club in Iran.                       (page 8)

„Hungaro” Festival in Australia
The 25-year-old Hungarian Association has celebrated its
anniversary of existence on the Gold Coast in Australia
with a large-scale  „Hungaro” Festival, with excellent
events and in a truly Hungarian spirit. You can read a
report with pictures from the venue.              (page 9)

Colourful World Club Events in Ruthenia
In Ruthenia there are nine World Clubs and all of them are very
active. In this issue you can read about their visit to the World
Meeting, opening the Bartók memorial room in Vynohradiv, their
gift of a wooden headboard to the Hungarian village of Tápióbicske
and their events in Lviv and Peyterfolvo.               (pages 12, 16)

Abigél Repcsik – Miss World Meeting
After the past four World Meetings having been held so far
one of the most exciting questions was who Miss World
Meeting would be. The beauty pageant – held among con-
ditions in conformity with the events and amid the keen
interest of the participants – presented the crown to
Abigél Repcsik.                                      (pages 14-15)

Hungarian School and Children's Club 
in Manchester
There are about 3,500 Hungarians in Manchester, England,
and more and more of them are young. In order to retain
their culture and language, for the initiation of Gábor Bartos,
Chairman of the World Club England, they have organised a
Hungarian school and children's club.                 (page 25)

Argentine Dancers, Spicy Atmosphere 
For the invitation of Mária Nagyné Varga, Folklore Manager of the
Hungarian World Meeting 16 dancers, musicians and singers of the
„Paprika” folk dance group of St. Stephen College – Bariloche,
Argentina – have come for a tour of two weeks. They have had per-
formances in Hungary and Slovakia.                       (pages 28-29)

Világklub-vezetõnk kitüntetése 
Teheránban
Nemrégiben dr. Latorcai János, az Országgyûlés
alelnöke vezetésével parlamenti delegáció járt
Iránban, ahol Varga Sinai Gizella festõmûvész, az
Iráni Világklub elnöke részére magas kitüntetést
is átadott.                                       (8.oldal)

Hungaro fesztivál Ausztráliában
Az ausztráliai Gold Coaston 25 éves a Magyar
Egyesület, amely nagyszabású Hungaro fesztivál
keretében ünnepelte születésnapját, igazi magya-
ros hangulatban, színvonalas programokkal. Ké-
pes tudósításunk a helyszínrõl.             (9.oldal)

Mozgalmas Világklub-élet Kárpátalján
Kárpátalján kilenc Világklub mûködik igen aktívan. A Világta-
lálkozón történõ fellépésükrõl, a nagyszõlõsi Bartók-emlék-
szoba létrehozásáról,a tápióbicskei kopjafa ajándékukról, s a
lembergi és a tiszapéterfalvi rendezvényükrõl is hírt adunk
összeállításunkban.                                 (12, 16. oldal)

Repcsik Abigél lett a Világtalálkozó Szépe 
Az eddigi négy Magyar Világtalálkozón az egyik legiz-
galmasabb kérdés, ki lesz a Világtalálkozó Szépe?
Mértéktartó külsõségek, a rendezvény szellemiségé-
hez igazodó körülmények, s nagy érdeklõdés mellett
zajlott a verseny, amelynek végén Repcsik Abigél fe-
jére kerülhetett fel a korona.             (14-15. oldal)

Manchesterben Magyar Iskola 
és Gyermekklub alakult  
Az angliai Manchesterben mintegy 3500 magyar él, kö-
zöttük egyre több a fiatal. A magyar nyelv és kultúra
megtartása érdekében Magyar Iskola és Gyermekklub
alakult Bartos Gábor, az angliai Világklub elnöke kezde-
ményezésére.                                        (25.oldal)

Paprikás hangulatot varázsoltak az argentin táncosok 
Nagyné Varga Mária, a Magyar Világtalálkozó folklór-vezetõjé-
nek meghívására Argentínából érkezett kéthetes turnéjára  a
barilochei Szent István Kollégium „Paprika” néptánc csoportjá-
nak 16 táncosa, zenésze, énekese, s  Magyarországon, Szlová-
kiában és Romániában léptek fel.                    (28-29.oldal)
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Warren Buffett, a
Berkshire Hathaway
befektetési cég veze-
tõje ismét a máso-
dik helyen szerepel
67 milliárd dolláros
vagyonával. A har-
madik leggazda-
gabb amerikai Larry
Ellison, az Oracle
társalapítója 50 mil-
liárd dollárral. A ne-

gyedik helyet megosztva Charles és David
Koch, a Koch Industries tulajdonosai együtt
szerezték meg fejenként 42 milliárd dollárral.

A listán a magyar származású szu-
pergazdagok közül Soros György 84 éves
New York-i pénzügyi befektetõ a 17. helyet
foglalja el 24 milliárd dolláros vagyonával.
Péterffy Tamás 70 éves internetes diszkont-

bróker 9,1 milliárd dollárjával kereken az 50.
helyre került. 

A repülõgép-lízingelésbõl meggazdago-
dott 68 éves Udvarházy Istvánt (Steven
Udvar-Hazy) 3,7 milliárd dollárjával a 145.
helyre rangsorolták, míg James Irsay, az
Indiana Colts nevû amerikai futballcsapat 55
éves tulajdonosa 1,74 milliárd dollárjával a

368. leggazdagabb ember az Egyesült Álla-
mok honpolgárai között.

A pénzügyi magazin listájára idén 1,55
milliárd dolláros vagyonnal lehetett felkerül-
ni. Ez a legmagasabb összeg 1982 óta – a
Forbes ekkor készítette el elõször a legvagyo-
nosabb amerikaiak éves listáját. Tavaly 1,3
milliárd dollár volt a határ.

Bill Gates, a Microsoft társalapítója 81 milliárd dollárra becsült vagyonával idén már a 21. egymást követõ évben vezeti a
Forbes magazin 400 leggazdagabb amerikait felvonultató listáját. A rangsor nagyrészt változatlan az elõzõ évekhez képest,
és rávilágít arra, hogy a gazdagok egy év alatt még vagyonosabbakká váltak, a Bill Gates-é például a tavalyihoz képest 9
milliárd dollárral nõtt.

Bill Gates a legmódosabb amerikai – Magyarok a Forbes listáján

Még gazdagabbak a milliárdosok

James Irsay Péterffy Tamás Soros György Steven Udvar-Hazy

Bill Gates

Pulaski-menet New Yorkban

A nagy sikerû Lengyel–Magyar Barátság napja kezde-
ményezés után a New York-i székhelyû Széchenyi István
Társaság és a Délibáb tánccsoport újabb közös rendezvé-
nyen tett tanúságot a lengyel-magyar barátság mellett.

A 77 éve megrendezett Pulaski-menet a Pulaski
Kazimierz tábornokról elnevezett felvonulás, akit az
amerikai könnyûlovasság atyjaként tisztelnek. Az idei
volt az elsõ, amikor egy magyar csoport is csatlakozott a
menethez. A lelkes csapat mottójának a több mint 900
éves lengyel–magyar barátság jegyében a „Magyarok a
lengyelekkel” jelszót választotta.

Fontos apropója a rendezvénynek, hogy Pulaski
Kazimierznek volt egy társa, a karcagi születésû Kováts
Mihály akivel, együtt képezték ki az amerikai huszár
könnyûlovasságot. Mindketten az amerikai függetlenségi
háborúban haltak meg 1779-ben.

Csatlakozva a menethez, a mieink nemcsak a len-
gyel–magyar kapcsolat szilárdsága mellett tett tanúbi-
zonyságot, hanem Kováts Mihály ezredes emlékének is
adóztak. A Manhattan szívében, az 5-ös sugárúton, a 36-
os utcától az 56-os utcáig tartott a felvonulás mintegy 20
ezer résztvevõvel. 

A kormánypártok nyerték – 42,61 százalékos
részvétel mellett – a magyarországi önkormányza-
ti választásokat. Budapest fõpolgármestere to-
vábbra is Tarlós István lesz, és tizenhét kerületben
is a Fidesz-KDNP nyert, miként a fõváros és az
összes megye közgyûlésében is marad a fölény.

A megyei jogú városok túlnyomó többségében
megmaradt a narancsszínû „kormányzás”, míg a

nagyobb települések közül Szegeden és Salgótar-
jánban baloldali, Békéscsabán független, Ózdon
jobbikos jelölt gyõzött.

„A legfontosabb, hogy Magyarország gyõzött,
az összefogás, az együttmûködés és az egység.
Vesztett a békétlenség, a széthúzás, a cinizmus és
a reménytelenség” – hangsúlyozta Orbán Viktor
miniszterelnök a választások után.

A Fidesz-KDNP nyerte az önkormányzati választásokat

Összefogás, együttműködés, egység

A passaici Szent István római katoli-
kus templom idén ünnepelte felszentelé-
sének 110. évfordulóját, ezért hosszú ün-
nepségsorozatot rendezett, amelynek
utolsó pontja volt Áder János magyar

nyelvû szentmisével összekötött látogatá-
sa. Hiszen az elnök a találkozó
elõtt részt vett egy, a Szent István
római katolikus templomban Vas
László plébános által celebrált mi-
sén, valamint Németh Zoltán isko-
laigazgató és a helyettese, Kerekes
Judit kalauzolásával a Szent István
Hétvégi Magyar Iskolával és tanu-
lóival ismerkedett. 

Ezek után sor került az elnök és
a helyi magyarok találkozójára. Jó
volt látni azt a számos iskolát,
szervezetet, amely képviseltette
magát, hiszen jelen voltak többek
között a passaici, a wallingfordi, a
New Brunswick-i, a fairfieldi és a

New York-i magyar iskola tanulói és taná-
rai, fellépett a Lant és Toll Mû-
vészeti Csoport, a Veres Hang-
ja Irodalmi Kör és a Csûrdön-
gölõ népi együttes, s több
mint 300 ember, aki mind el-
jött találkozni azzal a személ-
lyel, aki a magyar alaptörvény
szerint a nemzet egységét jel-
képezi. 

Sokan voltunk, sok egyéni
történet. Örömteli és bánattal
teli. S valahogy ezt mindan-
nyian el akartuk mondani
Magyarország köztársasági el-
nökének. Errõl szóltak a be-
számolók, a versek, a dalok. 

„Készülve erre a mai találkozóra, kerestem frappáns idézetet, hogy mi az, ami a mûsor egyes elemeit összefogja; mi lesz
az a közös dolog, ami egymáshoz kapcsolja az egyes iskolák, csoportok elõadását. Hát, nem volt nehéz kitalálni: a magyar
szó” – kezdte köszöntõjét a New Jersey állambeli Passaicban Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. 

Áder János köztársasági elnök látogatása Passaicban

„Összeköt minket a magyar szó!”

A magyar nemzetpolitikának több mint
két évtizedes adósságot kellett törlesztenie a
diaszpórához fûzõdõ kapcsolat megerõsíté-
sében – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter a torontói magyar
fõkonzulátuson 14 új magyar állampolgár
csoportos eskütétele alkalmából.

„Ma már kijelenthetjük, hogy 24 esz-
tendõvel a rendszerváltoztatás után végre
a nyugati magyarság is kellõ figyelmet
kap a nemzetpolitikában. A magyar iden-
titás megõrzése és továbbörökítése a
diaszpóralét közepette talán a legnehe-
zebb, ezért is kell megragadni minden al-
kalmat, hogy ápoljuk a kultúránkat, emlé-
kezzünk a történelmünkre, és átadjuk a
múlt örökségét a jövõ nemzedékének” –
jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint
ezért is volt fontos, hogy több fiatal,
„szinte gyerek”, aki esküt tett, szépen be-
szélt magyarul.

„Nem túlzás kijelenteni, hogy az egy-
szerûsített honosítási eljárás sikertörté-
netté vált, tekintettel arra, hogy 670 ezren
nyújtottak be kérelmet, és 610 ezren már
esküt is tettek” – nyilatkozott a miniszter.

Hangsúlyozta: a magyar kormány az
intézményi keretekre is odafigyelt, így
2011-ben megalakult a Magyar Diaszpóra
Tanács, amely a szétszórtságban élõ ma-
gyarság szervezeteinek közös fóruma.

„A szüleink és nagyszüleink generáci-
ója életének jelentõs részét a Magyaror-
szág szabadságáért vívott küzdelemnek
szentelte. Sajnos sokan közülük nem tud-
ták megérni azt, de az elkötelezettségük-
nek köszönhetõen mi, a mai magyar fia-
talok már demokráciában és szabadság-
ban élhetünk” – mutatott rá Szijjártó Pé-
ter a torontói magyar fõkonzulátus nem-
zeti ünnepi fogadásán.

A külügyminiszter köszönetet mon-
dott Kanadának azért, hogy befogadta a
magyar menekülteket, és második hazát
biztosított a számukra.

Észak-Amerikába látogatott Szijjártó Péter

Hála a befogadó Kanadának!

John Baird kanadai és Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter Ottawában

Áder János üdvözli 
a passaici 

Szent István templom 
közönségét

Vas László plébános az ünnepi misét celebrálja

Tarlós IstvánOrbán Viktor

Hiába tiltakoztak Navracsics Tibor ellen

Kinevezték az európai uniós biztost
Navracsics Tibor lesz a kulturális és oktatási euró-

pai uniós biztos, az Európai Parlament áldását adta
az új Európai Bizottságra. November elsejétõl Jean-
Claude Juncker csapata irányítja az unió ügyeit.

Az elnök meghagyta a magyar EU-biztosnak a
kulturális, oktatási és ifjúsági ügyeket, ám elvette tõ-
le az uniós állampolgárság ügyeit, és odaadta neki a
sport területét. Ezzel Jean-Claude Juncker figyelmen
kívül hagyta az EP-szakbizottság véleményét, amely
szerint a magyar jelölt nem alkalmas a neki szánt te-
rület felügyeletére. Navracsics Tibor

Tartalmas volt a 8. HATOG konferencia Bostonban

Együtt az amerikai magyarok
Bostonban rendezték meg nemrégiben a 8. HATOG (Hungarian

Americas Together) konferenciát a washingtoni székhelyû Amerikai
Magyar Koalíció szervezésében, amelynek célja, hogy összefogja az
amerikai magyarságot, közös erõvel lépjen fel az amerikai és magyar-
országi kulturális, társadalmi és politikai szférában.
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A rendezvény a New York-i magyar fõ-
konzulátus által szervezett ünnepélyes ál-
lampolgársági esküvel indult, ahol dr.
Bencsik Zita vezetõ konzul jelenlétében
33 új magyar állampolgárt avattak. A kon-
ferencia idején konzuli ügyintézésre is le-
hetõsége nyílt a rendezvény résztvevõi és
a vonzáskörzetbõl érkezõ magyarok szá-
mára a konzuli kabinban.

„Együtt a szétszórtságban” – ez volt a
program idei vezérgondolata, amelynek
keretében Erdély jelenét, kultúráját tekin-
tették át. A délelõtti órákban elõadássoro-

zat zajlott a magyar kultúráról, történe-
lemrõl, amellyel párhuzamosan gyermek-
programok és angol nyelvû foglalkozások
is folytak. A közös ebéd után strandolni,
csónakázni, túrázni mentek a táborlakók.
A délutáni konferenciasorozat után ze-
nés, verses, szórakoztató produkciók kö-
vetkeztek, majd az estét közös beszélge-
tések és nótázások zártak.

Az erdélyi vendégelõadók között volt
Cseke Péter professzor, Tussay Szilárd, az
IKE képviselõje és Sebestyén Aba, a maros-
vásárhelyi Yorick Studió színész-rendezõ-

je. A New York-i Balassi Intézet részérõl
Romsics Gergely és Vadász Zita erdélyi té-
májú fotókiállítás anyagát mutatta be.

A találkozón áttekintették a Magyar
Baráti Közösség elmúlt esztendei tevé-
kenységét, és – mint dr. Kovalszki Péter
gondnok elmondta – a továbbiakban is
folytatják közösségépítõ, szervezeti és ki-
adói munkájukat; folytatják testvérközös-
ségi kapcsolataik építését mind Ameriká-
ban, mind a Kárpát-medencében; támo-
gatják a Kárpát-medencei magyarság au-
tonómia törekvéseit.

A Magyar Baráti Közösség 43. alkalommal tartotta meg az Itt-Ott találkozót az Ohio állambeli Reménység tavánál. A 183 részt-
vevõ egy hétig ápolhatta és fejleszthette a magyar kultúrával, nyelvvel kapcsolatos ismereteit a Lake Hope State Parkban.

43. Itt-Ott-találkozó a magyar összefogás jegyében

Sorskérdések a Reménység tavánál

Az Itt-Ott-találkozó résztvevõinek egy csoportja 

Magyarország kapta az Európai Nagycsaládosok
Szövetségének díját

Elismerik 
az Erzsébet-programot

Az Erzsébet-program létrehozásáért a magyar kormány
elnyerte az Európai Nagycsaládosok Szövetségének díját,
amelyet Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár
vett át a szervezet konferenciáján a portugáliai Casca-
isban. Magyarország eddig az egyetlen állam, amelynek
kormányát a szervezet elismerésben részesítette a csalá-
dok érdekében végzett munkájáért. 

– Az Erzsébet-program nem csak egy olyan kezdemé-
nyezés, amely segít többek között a rászoruló családok
üdültetésében, hanem szimbóluma Magyarország meg-
újulásának, amely a szolidaritásról és az ebben betöltött
kormányzati felelõsségvállalásról szól – mondta Novák Ka-
talin a díjátadó ünnepségen.

Az államtitkár kiemelte: a kormány büszke arra, hogy a
harmadik éve tartó Erzsébet-program az idén köszöntötte
négyszázezredik résztvevõjét. Ez azt jelenti, hogy hátrá-
nyos helyzetû gyermekek alig ezer forintért tölthetnek el
egy-egy tartalmas hetet olyan helyeken és körülmények
között, amit a család önerõbõl nem tudna biztosítani szá-
mukra.

Indul a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ

Kérik a kivándorlási emléktárgyakat
A Balassi Intézet segíti a hatá-

ron túli magyar kultúra hazai és
az egyetemes magyar kultúra
külföldi bemutatását. Feladatá-
nak tartja a határon túliak és a
diaszpóra magyar örökségének
megismertetését. A Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával létre-
hozza Budapesten a Magyar
Emigrációs és Diaszpóra Köz-
pontot. A nyitás 2015 elsõ félév-
ében várható - közölte Bába Szil-
via programkurátor.

A központ állandó kiállítás
keretében mutatja majd be a ki-
vándorlási hullámokat, különö-
sen a századforduló és az 1956-
os forradalom utáni elvándorlás
társadalmi, gazdasági okait, az
utazás módjait, körülményeit és
az új hazába történõ megérke-
zést. A látogatók, elsõsorban a
középiskolai diákok, megismer-
hetik a diaszpóra mai életét is. A

honlapon tudástárat, kapcsolati
lehetõséget hoznak létre.

Bába Szilvia programkurátor
kéri, hogy aki tudja, segítse
munkájukat. Várják a szemé-
lyes és közösségi tulajdonban
lévõ, fõként a kivándorlással, az
emigrálással és az új élet elkez-
désével kapcsolatos emléktár-
gyakat, dokumentumokat (fo-
tók, útlevelek, személyi igazol-
ványok, menetjegyek, levelek,
naplók, képeslapok eredeti vagy
digitalizált formában), amelye-
ket felajánlanak a program szá-
mára. 

Azt kérik: ha vannak ilyen fel-
ajánlanivaló tárgyak, dokumen-
tumok, akkor november 25-ig
vegyék fel a kapcsolatot a prog-
ram szakmai kurátorával, 
Bába Szilviával (e-mail: diaspo-
ra@bbi.hu) a további lépések
egyeztetés érdekében.

Kálmán László fõkonzul adta át az ajándékot

Könyvek a Las Vegas-i
gyerekeknek

A Las Vegas-i magyar gyerekeknek adott át anya-
országi oktatási csomagot Kálmán László Los Ange-
les-i magyar fõkonzul. A kisdiákok örömmel fogad-
ták a tanévnyitó alkalmából kapott könyveket. A fõ-
konzul egyúttal köszöntötte a Las Vegas-i cserké-
szeket és üdvözölte a helyi magyar közösséget.

Amerikában és Angliában is bemutatták az új filmet

Houdini, a lebilincselő

„Kevés film készült Houdinirõl,
kettõ foglalkozott vele komolyan.
Az egyikben Tony Curtis alakította
a címszerepet, a másikban Paul
Michael Glaser, de mindkettõ
gyenge volt” – mondta Hámori
András a NOL-nak, hangsúlyozva:
nagyszabású televíziós eseményt
akartak kreálni, mert Houdinié
univerzális történet. 

Amikor elkezdték szervezni a for-
gatást, a producernek egyértelmû
volt, hogy a produkciót Budapesten
kell leforgatni. Noha csak egyetlen je-
lenet játszódik itt, a magyar fõváros
az, amely mindenre képes: van har-
minc színház, és Budapestet át lehet
alakítani Berlinné, Párizzsá vagy New
Yorkká és Moszkvává. 

Azért készített televíziós soroza-
tot Houdini életébõl, mert a nagy
mozifilmeket gyártó stúdiók a foly-
tatásokkal és a remake-ekkel van-
nak elfoglalva, így sok kreatív em-

ber a tévéknél talált helyet. Ide me-
nekültek a legjobb írók, a rendezõk,
és ma már a sztárok is szívesen dol-
goznak tévés produkciókban. 

Az amerikai premiert több mint
ötmillióan nézték meg a History ká-
beltévé-csatornán, majd a brit
Channel 4-on tartott bemutatón 970
ezren látták a filmet.

Hámori András a nyolcvanas évek
elején távozott Magyarországról, ahol
a Magyar Televízióban szerkesztõ
volt. 72 dollárral a zsebében vágott
neki a világnak, de – mint mondja –
szerencsés volt, mert Torontóban ta-
lálkozott a szintén magyar producer-
rel, Robert Lantossal, és együtt nagy-
vállalattá fejlesztették az Alliance
Entertainmentet.

Hámori András több magyar pro-
dukciónak segített, így a Sorstalanság
címû film finanszírozását is megmen-
tette.

Cs. G. (NOL)

Nemrég mutatták be Amerikában, majd Angliában is a szabadulómûvész
Harry Houdinirõl szóló minisorozatot. Nemcsak az illuzionista volt, de az
õt alakító színész, Adrian Brody és a sorozat producere, Hámori András is
magyar származású.

A 84 éves operatõr, aki 1956-ban emigrált
az Egyesült Államokba, úgy véli, szerencséje
volt hollywoodi karrierje során: a hetvenes
években már megválogathatta a
munkáit, és õt mindig azok a filmek
érdekelték, amelyek az emberekrõl
szóltak. Persze például a Steven
Spielberg rendezte Harmadik típu-
sú találkozásokban – amelynek
fényképezéséért 1978-ban Oscar-
díjat kapott – vannak effektek, de
nem az adja a film lényegét – fûzte
hozzá. Zsigmond Vilmos legjobb
filmjének az 1978-as vietnami há-
borús drámát, A szarvasvadászt
tartja, de – mint mondta – minden filmjét
szerette, mert mindnek „volt értelme”. 

Most, ha nem talál olyan filmet, amelyet
érdemes megcsinálni, akár évekig nem dol-
gozik – jegyezte meg. Ám nem ez a jellemzõ:
nemrég fejezte be a God the Father címû do-
kumentumfilm forgatását, amely egy maffia-

családból származó férfinak az „üzletbõl” va-
ló sikeres kiugrását meséli el, emellett több
filmje van elõkészületben. 

Zsigmond Vilmos kitért arra:
mindig kötelességének tartotta,
hogy átadja tudását másoknak, hi-
szen õ is fõiskolai tanáraitól tanulta a
legtöbbet. Az Oscar-díj átvételekor
ezért nekik köszönte meg a díjat,
ahelyett, hogy a film rendezõjének
és producereinek köszönte volna
meg, ami miatt õk meg is sértõdtek
– idézte fel az operatõr. 

A miskolci filmfesztivál
CineClassics filmtörténeti program-

jában retrospektív vetítéssorozatot tartottak
és beszélgetést is rendeztek az operatõrrel.
Elmesélte, hogy 1956-ban, amikor barátjával,
Kovács László operatõrrel elhagyták az orszá-
got, és magukkal vitték a forradalomról ké-
szített felvételeiket is, az anyag se az NBC-
nek, se a CBS-nek nem kellett, és végül egy

magyar producer vette meg azokat. Mint
mondta, a célországot illetõen eleinte csak
azt tudta, hogy a lehetõ legmesszebb akar ke-
rülni a kommunizmustól, de apja azt mond-
ta: operatõr vagy, neked Hollywoodba kell
menned; így ment Amerikába. 

Ott csaknem tíz év telt el, mire leforgatta
azt a filmet, amely alapján már láthatták a
szakmában, hogy mire képes, A bérmunkást
(1971) Peter Fonda rendezésében. Addig dol-
gozott filmlaborban, fotóstúdióban. 

Karrierje során olyan rendezõkkel dolgo-
zott együtt, mint Robert Altman, Woody
Allen, Brian De Palma vagy Steven Spielberg.
Az elnyert Oscar-díja mellett még háromszor
jelölték. Az Egyesült Államokban élõ mû-
vésznek 1999-ben az Amerikai Filmoperatõ-
rök Társasága, 2005-ben pedig a Magyar
Operatõrök Társasága is életmûdíjat adomá-
nyozott. Az idei cannes-i filmfesztiválon ve-
hette át a Pierre Angenieux-rõl elnevezett
operatõri életmûdíjat.

Zsigmond Vilmos számára egy életmûdíj „mindig nagy szám”, mert azzal a szakma nem egyetlen filmben nyújtott teljesít-
ményét, hanem valóban egy élet munkáját ismeri el. Az Oscar-díjas operatõr ezt abból az alkalomból mondta az MTI-nek,
hogy a CineFest miskolci nemzetközi filmfesztiválon életmûdíjat vett át. 

Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatõrt a szülõhazájában is elismerik

Egy életműdíj mindig nagy szám

Zsigmond Vilmos
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A meghívott kül-
földi diplomaták és
vendégek, illetve a
magyar kolónia
elõtt Pethõ Gyula
nagykövet mondott
rövid köszöntõt,
majd átadta a szót
dr. Latorcai János
alelnöknek, aki
Sinai Varga Gizella
felé fordulva meg-
tiszteltetésként érté-
kelte, hogy iráni út-
ja során ilyen jelen-
tõs, határon túli ma-
gyar vonatkozású
esemény részese is
lehet, hogy átadhas-
sa az Iránban több évtizede élõ és alkotó
festõmûvésznõ, Sinai Varga Gizella részé-
re hazánk egyik magas kitüntetését, a Ma-
gyar Érdemrend Tiszti keresztjét. 

Beszédében hangsúlyozta: a hazai ille-
tékesek a kitüntetéssel azt a töretlen erõ-
feszítést kívánták elismerni, amellyel Gi-
zella munkássága során igyekezett ötvöz-
ni a magyar és iráni hagyományokat. Fes-
tészetében vissza-vissza térnek és keve-
rednek a két ország hagyományos motí-
vumai. Kiemelte, hogy külön elismerésre
méltó az a törekvés, ahogyan Gizella

mindvégig igyekezett  megõrizni magyar-
ságát, ápolni a két ország kulturális kap-
csolatait, soha nem feledve magyarsága
gyökereit. 

Varga Sinai Gizella mûvésznõ, – aki
évek óta a Panoráma Világklub Iráni Társ-
klubjának az elnöki teendõit is ellátja-
meghatódottan, elõször magyarul, majd
perzsául köszönte meg az elismerést,
megemlékezve a család, illetve az Iránban
élõ kicsiny magyar közösség segítõ erejé-
rõl. Életérõl, munkásságáról szóló könyve
csak röviddel a fogadás elõtt készült el,

így a még nyomdaillatú könyv egy
dedikált példányát nagy tisztelettel
ajánlotta fel az alelnöknek. A parla-
menti delegáció vezetõje köszönettel
átvette a szép kivitelezésû könyvet, s
bejelentette, hogy a mûnek nem le-
hetne jobb helye, mint az Országgyû-
lés Könyvtára. 

A hivatalos fogadást követõen,
immár csak a magyar kolónia és né-
hány külön meghívott vendég elõtt,
ismét Pethõ Gyula nagykövet úr kért
szót. Nagy örömmel jelentette be,
hogy a nemzeti ünnepi fogadás egy
újabb hivatalos eseménnyel folytató-
dik. Az illetékesek javaslatára Ma-
gyarország Or-
s z á g g y û lé -
sének elnöke

hozzájárult ahhoz,
hogy az egybe-
gyûltek elõtt újabb
két iráni állampol-
gár tehesse le a
magyar állampol-
gársági esküt. Ki-
emelte, hogy ez az
alkalom számára
személyes jellegû
is, mivel az egyik
esküt tevõt közel

húsz éve ismeri, s sok évig dolgozott az
iráni magyar követségen. A Himnusz el-
hangzása után a nagykövet felolvasta, az
esküt tevõk pedig elismételték az eskü
szövegét. A honosítási okiratok átadása
után dr. Latorcai János gratulált Magyar-
ország új állampolgárainak, sok sikert kí-
vánt további munkájukhoz. Rövid, meleg
hangú beszédében szólt a családi háttér
fontosságáról, majd kifejezte reményét,
hogy az új állampolgárok töretlenül fog-
ják ápolni a két nép személyes kapcsola-
tait, hozzájárulva ezzel az ország közi
kapcsolatok fejlõdéséhez is. 

Szabó Attila
(Teherán)

Különleges nemzeti ünnepi fogadásra, állampolgársági eskütételre, s kitüntetés átadására is sor került sor Teheránban
nemrégiben, ahol nem túl gyakran történik a magyar kolónia életében ilyen jellegû fontos esemény. Az ünnepség fényét
emelte, hogy dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke egy parlamenti delegáció élén részt vett az eseményen.

Varga Sinai Gizella kitüntetése Teheránban

Parlamenti delegáció járt Iránban

A kitüntetett

Dr. Latorcai János gratulál az új magyar állampolgároknak

Az ünnepség résztvevõi Sinai Varga Gizella
köszönõ beszédét hallgatják

A vezetõség – elfogadva Horváth Gyön-
gyi kezdeményezését, hiszen évek óta az õ
dédelgetett álma volt egy ilyen jellegû feszti-
vál –, Kerekes Samuel elnök és az ez alka-
lomra létrehozott bizottság,
megkezdte az elõkészítõ
munkálatokat Gyöngyi veze-
tésével. Összeállt a terv és
mindenki meglepõdött, hogy
bizony milyen nagy fába vág-
tuk a fejszénket… 

Helyszínül a Mermaid
Waters Albert Waterways
Hall és Parklandra esett a vá-
lasztás, mert nagy színpaddal
rendelkezik, és a szabadban
juthat hely a parkoló autók-
nak, valamint a gulyásfõzõ
versenynek is. Sok finomság-
ból lehetett válogatni – kürtõs
kalács, túró rudi, pálinka,
pörköltök –, de én azt gondolom a legna-
gyobb sikere a lángosnak volt. 

Jó ötlet volt az ingyenes belépõ a mûsor-
ra, és nem is csalódott, aki végignézte.  A tel-

jesség igénye nélkül megemlítenék párat a
fellépõk közül, hiszen a színpadon folyama-
tosan ment a mûsor délelõtt 10 órától 8 órá-
ig: Kengugró tánccsoport Sydneybõl, Les

Anyos (sportbemutatók),
Gáspár Ildikó, Bodó László,
V. Molnár Judit operaéne-
kesnõ, Vasile Royal családi
cigány zenekar, Bozsik Ta-
más klarinéttal, Szivárvány
Magyar Iskola, Napsugár
kórus, Transylvaniacs ze-
nekar, Makk Gyula gitár,
Kovács Gertrúd próza, 6
tyúk balett elõadás.

Kerekes Samuel elnök
hivatalos megnyitó beszéde
után Sikó Anna nagykövet
asszony vette át a szót és
köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd Paul Taylor a

helyi önkormányzattól méltatta és beszédé-
vel bátorította a magyarságot. Nagy sikert
aratott a bajusz verseny, amiben több kate-
góriában lehetett nevezni és a versenyzõk

örömére senki sem távozott díj és elismerés
nélkül. 

Elmaradhatatlan hatalmas bulival záró-
dott az este: Balázs Fecó, Magyarországról
érkezett popsztár zenéjére lehetett nosztal-
giázni, majd Osy csapott a húrok közé és
diszkó zenéjére bizony a táncparkett egé-
szen éjfélig táncos lábaknak adott helyet.

Büszke vagyok, hogy jómagam is ré-
szese lehettem ennek a fantasztikus ese-
ménynek – én voltam a magyar nyelvû
konferáló. Bár nagy feladat volt, de min-
den fáradtságot megért, mert azt gondo-
lom, ez igazából a magyar közösség be-
mutatkozása volt Gold Coaston. Közel há-
romezer ember látogatott el és volt kíván-
csi ránk, és aki eljött – a visszajelzésekbõl
tudom –, nem csalódott.

Minden elismerésem és köszönetem az
önkéntes segítõknek, akik munkájukkal
vagy bármiféle segítséggel hozzájárultak
ehhez a csodálatos naphoz. További sikere-
ket és még sok ilyen 25 évet kívánok!

Iski Anita
(Gold Coast)

A Gold Coast-i Magyar Egyesület az idén büszkélkedhet azzal, hogy hivatalosan 25 éves, és ez a jubileumi évforduló adott
alkalmat arra, hogy egy egész napos nagyszabású HUNGARO fesztivál keretében megünnepeljük. Azt gondolom, idáig el-
jutni minden nemzetnek, akik emigrációban élnek, nem könnyû, hiszen megõrizni kultúrájukat, hagyományaikat, nyelvü-
ket egy idegen földrészen mindig kihívást jelent. Ezt a sokszínûséget – ami a magyarságot több területen is jellemez –
szerettük volna megmutatni mindenkinek, beleértve a sok nemzetiségû Gold Coast-i közösségnek és együtt ünnepelni ve-
lük, jó magyaros hangulatban, finom magyaros ételekkel és italokkal. 

Nagy sikerrel zárult az I. Magyar Fesztivál az ausztráliai Gold Coaston

Minden, ami magyar

A Panoráma Világklub alapító elnökének levele
Kedves Varga Sinai Gizella! Tisztelt  Alelnök Úr, Nagykövet Úr! Kedves Vendé-

gek!
A Panoráma Világklub öt kontinens mintegy nyolcvan országát átölelõ társ-

klubjainak nevében kifejezem elismerésemet Varga Sinai Gizella kitüntetésé-
hez, gratulálok és nagyon boldog születésnapot kívánok! 

Üzenem, hogy Lélekben ott vagyunk Önökkel, honfitársainkkal, iráni baráta-
inkkal, és büszkék vagyunk arra, hogy a Mûvésznõ munkásságának révén a két
nép barátsága, együttmûködése az egymás iránti tisztelet jegyében szorosabbá
válhatott, s államunk részérõl ilyen elismerésre méltatott.

Számunkra Gizella nem csak kiváló festõmûvész, nagyszerû ember, hanem
önzetlen hazafi és fáradhatatlan közösségszervezõ is!  Évek óta vezeti az Iráni
Világklub kis közösségét és építi azt a szellemi hidat, amely összeköt nemzeteket,
kultúrákat.

Kedves Gizella! Haladj azon az úton tovább, amelyet magadnak választottál, s
mûveid összefoglalójaként Útleírás címen meg is neveztél!  Családod, az iráni és
a magyar barátaid mellett a világ magyarságát és Magyarország barátait átölelõ kö-
zösségünkre is számíthatsz! Mindig szeretettel várunk és látjuk mûveidet nem
csak Magyarországon, hanem a Panoráma Világklub számos, határon túli közös-
ségeiben is.

Isten éltessen sokáig, s viseld büszkén szülõhazád elismerését!
Sok szeretettel

Dr. Tanka László,
a Panoráma Világklub és Magyar Világtalálkozó alapító elnöke
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Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-
díjas pszichológus, pedagógus, egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia külsõ tagja, szakterü-
lete a fejlõdés- és neveléslélektan,
valamint a kreativitás- és tehet-
ségkutatás. Tõle származik a
„flow” (azaz „áramlat”) gondola-
ta, amely a boldogság egyik lehet-
séges útját kínálja fel.

Magyar nemzetiségû családba
született az akkor Olaszország-
hoz tartozó Fiuméban, ahonnan
tízévesen (1944) Velencébe me-
nekült családjával. Az akkor még
kisfiú Csíkszentmihályi Mihály nem ér-
tette, miért történik mindez. A körülötte
nyomorban és meghurcoltatásban élõk
közül mégis voltak olyanok, akik úgy él-
ték át a mindennapokat, mintha mi sem
változott volna. Nem értette az egész
helyzetet, és ekkor kezdett a megoldáson
gondolkodni.

Sem magyarnak, sem olasznak nem
érezte magát, nem voltak barátai, és nem
szeretett iskolába járni. Miután Rómába
költöztek, apjának segített a családi költ-
ségvetést kipótolni úgy, hogy alkalmi
munkával szerzett pénzt.

Mindeközben álmát – az emberi élet
teljes megértését – nem adta fel, ezért az
Egyesült Államokba ment egye-
temre, ahol pszicho-
lógiát tanult.

Elõadások és sze-
mináriumok mellett
egy szállodában ke-
reste meg a kenyérre-
valót. A pszichológiá-
ban, amit az egyete-
men tanítanak, azon-
ban csalódott. Taná-
rai, akik meglátták a
benne rejlõ tehetséget,
ajánlották neki, hogy
menjen át a Chicagói
Egyetemre.

Idõközben egy érde-
kes területet fedezett
fel: rájött, hogy a festõk
képeik alkotása közben
úgy viselkednek, mint-
ha transzba estek volna;
annyira leköti õket az al-
kotás élménye, hogy elfeledik a való vilá-
got. Ezt lehet érezni más tevékenység
közben is (sakk, hegymászás stb.), ami-
kor igazán jól érezzük magunkat.

Megjelenik az alkotás élménye, a di-
csõség, a vágy, a teljes bevonódás érzé-

se, s ez a pszichológiai terület még kiak-
názatlan az emberiség számára.

Csíkszentmihályi Mihály, ami-
kor professzori állást kapott az
egyetemen, el is indította ilyen
irányú kutatásait. 

Interjút készített olyan embe-
rekkel, akik szívesen sportolnak,
sakkoznak, táncolnak stb., és le-
jegyezte ezeket. „Autotelikusnak”
nevezte tehát ezeket a
te vékenységeke t ,
amelyeket önmaguk-
ért, a cselekvésért vég-
zünk, külsõ jutalom

nélkül, és megengedik a teljes
elmélyülést. Késõbb ebbõl
született a „flow” fogalma. 

Csíkszentmihályi Mihály
majdnem 60 éves volt, ami-
kor a siker utolérte, és mun-
kásságát elismerték. 1988-
ban jelentkezett nála egy ki-
adó, hogy írjon a flow-ról tu-
dományos igényû könyvet.
1990-ben jelent meg ez a
munka, és lassan, de bizto-
san nagy népszerûségre tett
szert. 1999-ben Kaliforniába
költözött, és ott folytatta to-
vább tevékenységét, az idõ-

közben nép-
szerûvé vált, rendkívüli
jövõvel kecsegtetõ ku-
tatási irányzatot,
amely mindazzal fog-
lalkozik, ami az embe-
reket boldoggá, erõssé
és elégedetté teszi.

Csíkszentmihályi
Mihály szerint az, ho-
gyan alakul valakinek
a sorsa, sok tényezõtõl
függ: a génektõl, a kul-
túrától és saját élmé-
nyeitõl. Döntõ azon-
ban, hogy mit kez-
dünk a lehetõségeink-
kel, s hogy hogyan
használjuk ki azokat.
A legfontosabb az
életben azt megtalál-
ni, ami örömet sze-

rez, és amiben kiteljesedhetünk:
legyen ez akár a sport, mûvészet, vagy
bármi más. 

A lényeg, hogy ezáltal jól érezzük
magunkat, és elõbbre vigyük a társadal-
mat, az emberiséget. A flow olyan álla-
potot jelent, amikor az ember teljesen

elmélyül abban a tevékenységben, amit
csinál. 

A koncentrálás és a kontroll érzése
ekkor nagyon magas, és úgy érzi, mint-
ha egy energiabomba lenne, mintha a
mindennapi problémák megszûnnének.
Az idõérzékelése is megváltozik, mert
úgy érzi, mintha állna az óra. 

Bármilyen tevékenység kiválthatja ezt
az érzést: sportolás, mûvészet gyakorlá-

sa, gyerekekkel játszás vagy akár éppen
a futószalag melletti munka. Ez azt jelen-
ti, hogy a flow nem a tartalomtól függ,
hanem a tevékenység minõségétõl. A
legfontosabb feladat, hogy legyen elõt-
tünk egy konkrét cél.

A világhírû, Kaliforniában élõ magyar pszichológus, író, Csíkszentmihályi Mihály a napokban töltötte be 80. életévét. A tudós
születésnapja alkalmából dr. Frigyes Dezsõ, Magyarország Los Angeles-i tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa adott fogadást.
Kálmán László Los Angeles-i fõkonzul boldog születésnapot kívánt a professzornak, és elismerõ oklevelet adott át részére.

Nyolcvanéves a „flow atyja”, dr. Csíkszentmihályi Mihály

Ismeri a boldogság titkát!

Csíkszentmihályi Mihályt (középen) köszöntötte Kálmán László Los
Angeles-i fõkonzul (balról), 

aki oklevelet adott át számára a tudományos munkásságáért, 
míg Frigyes Dezsõ (jobbról) fogadást adott a tudós tiszteletére 

(Fotó: Ania Goszyk)

A svájci programok összeállítása már
hónapokkal korábban elkezdõdött egy lelkes
és fáradhatatlan szervezõi csapat
közremûködésével, élén Szennyessy
Lászlóval, a Magyar Ház elnökével,
Szántó-Molnár Tecával, s férjével,
Szántó Gáborral, s kivette részét a te-
endõkbõl, B. Szabó Péter is. Kiváló
helyszínre akadtak a  GZ
Hirzenbach (Helen-Keller Strasse
55.) szabadidõs központjában, aho-
vá több százan érkeztek vendégek.

Kisiskolások játékaival, meséik
megidézésével kezdõdött a nap a
Zürichi Magyar Iskola tanárainak közremû-
ködésével, majd dr. Csiszár Rita elõadása
után (Többnyelvûség a családban címmel)
került sor a megnyitóra. Szennyessy László,
a Ház elnöke beszédében hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy a svájci magyarság
összefogása minden korosztály számára lét-
kérdés – ennek ékes bizonyítékaként három
gyermeke türelmesen ott téblábolt a színpa-
don édesapjuk beszéde közben. 

Majd a Golarits kórus (Zürich) dalai után
népzenei koncert következett a Kolozs me-
gyei Magyarpalatkai zenekarral, a berni Fi-
gurás Néptáncegyüttessel és Turai Lidia nép-
dalénekessel. Közben zajlottak a különféle ki-
állítás megnyitók (Jancsó-Miskolczi Zsuzsa,
Csáti Angéla, Csere Ilona, Kehl Adele, Adorjá-
ni Márta és Bekes Csilla mûveibõl), cserkész-
programok, s a teremben elõadás hangzott el
a bukovinai székelység történetérõl, tárgyi
hagyatékáról Lõrincz Etel (Bonyhád) ipar-
mûvész, tanár tolmácsolásában.

A nagyszínpad közön-
sége találkozhatott a to-
borzó úton járó Kû Lajos
sokszoros válogatott lab-
darúgóval, az Aranycsa-
pat Alapítvány elnökével
és Wichmann Tamás ki-
lencszeres kenuvilágbaj-
nokkal.

A szabadban nagy si-
kerû harcmûvészeti be-
mutatót tartott Vukics Fe-
renc vezetésével a Zrínyi
Baranta csoport Buda-
pestrõl.  Mit esznek a

csángók?  ezzel a címmel dr. Nyisztor Tinka
tartott kóstolóval egybekötött elõadást, s de-

dikálta a könyvét.
Majd következett a nagyterem-

ben a Panoráma Világklub mûsora.
Az Ott, ahol zúg az a négy folyó cí-
mû videoklippel indult a mûsor,
majd házigazdaként B. Szabó Péter
köszöntötte a szép számú egybe-
gyûlteket, s Nagyváradi-Kis Anna
mûsorvezetésével zajlott az est. A
jelenlévõk meghallgatták a svájci-
magyar költõ, Gyimóth Gábor egyik
versét a szerzõ elõadásában, majd

megtekintettek egy rövidfilmet a Magyar Vi-
lágtalálkozók történetérõl. 

Ezután dr. Tanka László, a Panoráma Vi-
lágklub alapító elnöke mutatta be az immár

öt kontinens mintegy nyolcvan országát át-
ölelõ másfél száz társklubból álló közösséget,
megköszönve a svájci magyarság aktív rész-
vételét a mozgalomban, majd  B. Szabó Pé-
ternek elismerõ oklevelet nyújtott át. Beszéde
végén ajándékot adott át, s megköszönte a
meghívást, Szennyesi Lászlónak, a Svájci
Magyar Ház elnökének.

Ezt követõen a Vendégfórum rovatban ér-
dekes embereket interjúvolt meg
Nagyváradi-Kis Anna, így többek között dr.
Nyisztor Tinkát, a Moldvai Csángó Világklub
elnökét, Kû Lajost és Wichmann Tamást, a
Németországból érkezett Kalenics Magdol-
nát, majd szûnni nem akaró taps fogadta a
Vigadó Duó (Ernszt Katalin és Nemere Lász-
ló) Magyar dalvarázs mûsorát, amelynek em-
lékezetes színfoltja volt, Sidler Katharina zü-
richi énekmûvész közremûködése az Ave
Maria dal közös megszólaltatásában.

A nap a Mogyorock  zenekar koncertjé-
vel, késõ estébe nyúlóan ért véget.

Másnap a Világklub-csapat Zürich törté-
neti és természeti nevezetességeit kereste
fel, a többi között jártak a zürichi székes-
egyházban, ahol néhány nappal korábban a
Szentegyházi Gyermek Filharmonia adott
koncertet, amelyen Orbán Viktor miniszter-
elnök is jelen volt. Másnap a csoport egyik
része Bázelba látogatott, ahol egy ott élõ
svájci-magyarok, Banu Katalin és párja, Ist-
ván meghívására a város nevezetességeivel
ismerkedtek.

Világklub-infó

A Panoráma Világklub svájci társklubja közel három esztendeje jött létre, huszonegyedikként a közösségek sorában, B.
Szabó Péter, a svájci magyar közélet kimagasló személyiségének vezetésével, s azóta több ízben tartottak kisebb-nagyobb
rendezvényeket. Legutóbb szeptember közepén, a VII. alkalommal, Zürichben megrendezett Magyar Ház Napra volt hivata-
los a Világklub küldöttsége, akik részt vettek az egész napos programon, s egy fergeteges mûsoros est keretében tették
emlékezetessé az ott élõ magyarsággal való találkozást. Útjuk során felkeresték Zürich nevezetességeit, majd néhány na-
pos kirándulást tettek Bázelban. 

Bemutatkozott Svájcban is a Panoráma Világklub

Magyar Fesztivál Zürichben

A megnyitó ünnepség

Dr. Nyisztor Tinka és Kû Lajos a Vendégfórumban

A Vigadó Duó

Dr. Tanka László átadja ajándékát
Szennyessy Lászlónak

A közönség soraiból Hajókiránduláson a Világklub csoportja

Sidler Katharina

Csíkszentmihályi
Mihály

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY
1934. szeptember 29-én született

Fiuméban.
1956 óta az Egyesült Államokban él

Az Illinois-i és 
a Chicagói Egyetemen tanult.
1965-tõl a Lake Forest College 
szociológiai és antropológiai 

tanszékvezetõ docense.
1971-87-ig a Chicagói Egyetem 

humán fejlõdéstani professzora.
1985-87-ig a magatartáskutató 

tanszék vezetõje.
1999 óta a kaliforniai Claremont

Posztgraduális Egyetem professzora.
Ugyanitt létrehozta saját 

kutatócentrumát, 
az Életminõség Kutatóközpontot.

1998-tól az MTA külsõ tagja.
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A IV. Magyar Világtalálkozó díszvendége
Kárpátalja volt, ahonnan mintegy százfõs
kulturális küldöttség érkezett és mutatkozott
be nagy sikerrel a színpadokon. Az Uránia
Filmszínházban az ünnepélyes megnyitón
fellépett az eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes
és a tiszapéterfalvai Kokas Banda, valamint
Ópusztaszeren az Emlékparkban is hatalmas
sikerrel szerepeltek. A megnyitón 28 fõ kár-
pátaljai vihette fel a színpadra a történelmi
zászlókat.

A háromnapos Világfaluban aztán a Kár-
pátalján mûködõ nyolc Panoráma Társklub
közül heten képviseltették magukat mintegy
40 fõ részvételével. Dr. Tanka László, a Pano-
ráma Világklub alapító-elnöke részünkre díj-
mentesen biztosított egy pavilont, ahol
szebbnél szebb alkotásaikkal mutatkoztak
be népmûvészeink, iparmûvészeink, s ferge-
teges, nagy népszerûségnek örvendõ mûso-
rokat adtak folyamatosan a zenészeink, nép-
táncosaink, népdalénekeseink. Nem feled-
kezhetünk el a batáriak ízletes lekvárjairól,
szörpjeirõl sem! Volt, aki pogácsát sütött, az-
zal kínáltuk vendégeinket, s hozzá salánki,

nagyszõlõsi bort, na meg egy kis pálinkát is
vittünk ízelítõül. Kárpátalja kitett magáért,
népszerûek voltunk, s minden bizonnyal sok
barátot szereztünk, akik jó hírünket viszik, s
el is jönnek vidékünkre. 

Mindez a nagyszerû dolog nem valósulha-
tott volna meg, ha nem kaptunk volna anya-
gi támogatást. Egy Kárpátalján született,
már évtizedek óta Magyarországon élõ
hölgy hallotta, hogy milyen nagyszabású
rendezvényre készülünk. Fontosnak tar-
totta, hogy Kárpátalja részt vegyen, így
nagylelkûen 720.000 forintot adományo-
zott saját pénzébõl! Mintegy 100 fõ elszál-
lásolását, utaztatását biztosította ezáltal. Az
a kívánsága, hogy a neve maradjon titokban,
és ezt mi tiszteletben tartjuk. Személyes tu-
dósításaimból, illetve a sajtó híreibõl is meg-
gyõzõdhetett arról, jó dologra fordítottuk a
pénzét. Ezúton is köszönjük szépen, kívá-
nunk neki erõt, egészséget! 

Beregszászról hímzett beregi könyv-
jelzõket kaptunk ajándék gyanánt, s a
fentinél kisebb összeggel még hozzájá-
rult egy személy. Mindent összevetve: a
IV. Magyar Világtalálkozón való kárpátal-
jai részvétel hatalmas összefogás, csapat-
munka eredménye. Jövõre újra ott a he-
lyünk!

Mozgalmas Világklub-élet a Kárpátalján

Díszvendégek a Világtalálkozón – 
Nagylelkű támogatás – Sikeres bemutatkozás

Kárpátaljai kopjafaavatás Tápióbicskén

Tápióbicskén a helyi hagyományõrzõk trianoni emlékpar-
kot hoztak létre néhány évvel ezelõtt. Az a tervük, hogy min-
den elcsatolt kárpát-medencei nemzetrésznek legyen ott a
parkban a maga kopjafája. Idén Kárpátalját kérték fel kopjafa
elkészítésére és felállítására. A Panoráma Világklub Kárpátal-
jai Társklubok magyarországi társelnöke a kopjafa megalkotá-
sára Fekete József eszenyi fafaragót kérte meg, aki saját költ-
ségén gyönyörû mûvet alkotott. A kopjafa felavatására június
4-én került sor kedves hagyományõrzõ mûsor keretében. 

Bartók-emlékszoba saját gyûjteménybõl
Nem mindennapi eseményre is sor került: Grigora Éva, a Pano-

ráma Világklub Nagyszõlõsi Társklubja alelnökének saját gyûjte-
ményébõl Bartók emlékszobát hozott létre saját erõforrásból. A ki-
csiny, de gazdag tárlat méltó emléket állít a nagy zeneköltõnek, aki
gyermekkorában élt kis ideig Nagyszõlõsön. Grigora Éva eredeti
zenetanári hivatásához híven nagyon vonzódik a komolyzenéhez,

különösen Bartók Béla mûveihez. Évtizedetek óta gyûjtötte, gyûjti
a Bartók relikviákat, s úgy gondolta ezeket közkinccsé kell tenni.
Ezzel is gazdagítja Nagyszõlõs kulturális, turisztikai látványossá-
gainak számát. Erõfeszítése, amellyel sikerült álmát, tervét megva-
lósítani, minden elismerést megérdemel.

Zicherman-kiállítások
Az idén 80. születésnapját ünneplõ Zicherman Sándor festõ-

mûvész a tisztes jubileum alkalmából több kiállítást is szervez
szülõföldjén, Kárpátalján. Év elején grafikáiból rendezett kiállítást
Ungváron a skanzenben, az Ungvári Fõkonzulátuson festménye-
ivel jelent meg, nemrégiben Nagyszõlõsön az Imposzto Képtár-
ban szintén a festményeiben gyönyörködhettek a látogatók. A vi-
lághírû mûvész szívesen beszél munkásságáról, mindenütt igyek-
szik jelen lenni, és mesélni a képek létrejöttérõl, így például a kö-
zelmúltban az Ungváron nyílt kiállításán, a Boksai Múzeumban. 

Az oldal cikkeit írta: Lovas Ilona, 
a Panoráma Világklub Kárpátaljai 

Társklubjainak magyarországi társelnöke

Az est óriási örömet
okozott Masi számára,
akinek – mint elmondta
– két álma egyszerre tel-
jesült: Mága Zoltán he-
gedûvirtuóz mûsorában
lépett fel és Glatz Attila
világszerte ismert produ-
cer produkciójában sze-
repelt.

Masi budapesti szüle-
tésû énekesnõ, számta-
lan magyarországi, ame-
rikai és kanadai fellépés-
sel büszkélkedhet. Soha-
sem szakadt el Magyar-
országtól, ezer szál fûzi
szülõhazájához. Rend-
szeresen hazalátogat, és
részese az otthoni zenei
életnek. 

Missziójának tekinti
a zenei világ kapcsolatai-
nak építését, tágítását, a
magyar és a külföldi mû-
vészek összeismerteté-

sét, illetve a magyar mûvészet külföldi kö-
zönség elõtt való bemutatását. Kanadai kö-
zönségének szóló mûsorait úgy válogatja ös-
sze, hogy legyen közötte magyar zeneszerzõ
mûve is.

Masi felejthetetlen élményei között említi
közös fellépéseit a világhírû Rajkó zenekar-
ral. Ilyen a hatalmas sikerû hathetes francia
turné és a Rajkó hatvan éves jubileumi kon-
certje Budapesten, ahol több Kossuth-díjas
mûvésszel – így Szakcsi Lakatos Bélával,
Szenthelyi Miklóssal és Bangó Margittal – lé-
pett fel. 

Szintén büszkén emlékszik arra a Rajkó
zenekarral adott koncertjére, ahová Masi
kezdeményezésére meghívták a to-
rontói Michael Pepa zeneszerzõt, és elõadták
egyik mûvet. De meg kell említeni a Duna
Televízió Kívánságkosár címû népszerû mû-
sorát is, ahol Masi a Rajkó zenekarral örök-
zöld magyar dalokat adott elõ. 

Mága Zoltán korábban a Rajkó zenekar
prímása volt. Masi többszöri fellépése a Raj-
kó zenekarral egy érdekes zenei háromszö-
get alakított ki, a zenei szálak a két mûvész-
nél a Rajkó zenekarhoz fûzõdnek. Így egé-

szen természetes volt Masit felkérni a toron-
tói vendégszereplésre.

Kisebb problémát jelentett, hogy a zene-
kar elfoglaltsága miatt Masinak nem volt al-
kalma a közös próbára. Így Glatz Attila pro-
ducer – aki egyben kiváló zongorista – men-
tette meg a helyzetet: ragyogó kíséretet adott
Masinak, amellyel színes fordulatot adott a
mûsornak. 

Masi a széles magyar, angol és francia
nyelvû repertoárjából a mindegyik nemzeti-
ség által nagyon jól ismert és szeretett Edith
Piaf-slágert választotta. A La vie en rose töké-
letes választás volt, mert a dalt a több nemze-
tiségû közönség kitörõ örömmel fogadta. 

Masi és Glatz Attila alkotta duó szereplé-
sét óriási siker koronázta. Rózsaszínben lát-
tuk a világot! Masi ruhája ragyogóan illet a
dalhoz! Bravó!

A torontói Izabel Bader színházban kirobbanó sikerû koncertet adott Mága Zol-
tán világhírû hegedûmûvész, akinek méltó partnere volt Masi, a népszerû magyar
származású torontói énekesnõ. 

A királyok hegedűse és Masi elbűvölte 
a torontói közönséget is

Mága Zoltán

Masi

A Prima Primissima-díjas hegedûmûvész
a budapesti Operettszínházból idén április-
ban indította útjára a gálaest-sorozatot, amel-
lyel az elmúlt fél évben körbeutazta a Kárpát-
medencét és Erdély legnagyobb színházter-
meiben lépett fel. Világkörüli turnéjának tíze-
dik, jubileumi elõadásán június végén a bécsi
Konzerthausban adott teltházas hangver-
senyt.

Mága Zoltán – aki már több alkalommal
lépett fel az Egyesült Államokban – harminc
éves zenészi pályafutása egyik legjelentõ-
sebb állomásának nevezte a mostani, New
York-i koncertet.

„Minden mûvész álma az, hogy a világ
egyik legrangosabb színpadának számító
Carnegie Hallban adhasson koncertet. Egy
zenész mûvészi teljesítménye és a szakma
elismerésének számít, ha önálló produkció-
val léphet fel a zene templomában” – nyilat-
kozta Mága Zoltán.

A magyar hegedûmûvész New York-i
koncertjével is bizonyította, nem csak Ma-
gyarországon, vagy határokon túli magyar

települések elõadótermeit, ha-
nem világvárosok legnagyobb
koncerttermeit is megtölti.

A hatalmas siker hatására a
koncertet követõen a legna-
gyobb amerikai zenei produce-
rek és a Carnegie Hall vezetõi is
azonnal szerzõdést ajánlottak
Mága Zoltánnak, hogy mielõbb
ismételje meg mûsorát.

Mága Zoltán idén még a ho-
llywoodi Dolby Theatre-ben,
Bécsben és Budapesten lép fel,
emellett készül a budapesti új-
évi koncertre, amelyet a Papp
László Sportarénában rendez-
nek. 

A hegedûmûvész világkörü-
li turnéján Dél-Koreában, Kínában, Japán-
ban és Angliában is fellép, és a tervek szerint
jövõ õsszel visszatér a Carnegie Hallba.

A Carnegie Hallban adott teltházas koncertet Mága Zoltán hegedûmûvész a Hegedûvel a világ körül címû, 100 állomásos
világkörüli turnéja részeként. A New York-i koncertre néhány nap alatt elfogyott az összes jegy, több száz érdeklõdõ nem
tudott bejutni a mûvész elõadására.

Mága Zoltán hegedûvirtuóz a Carnegie Hallban és az Izabel Bader színházban lépett fel

Hatalmas siker New Yorkban

Mága Zoltán hatalmas sikert aratott a New York-i Carnegie Hallban
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A Világtalálkozó Szépe verseny, mint
mindig, most is hangsúlyozottan mérték-
tartó külsõségek, a rendezvény szellemi-
ségéhez – „határtalan összefogás értéke-
inkért” – igazodó körülmények, s nagy ér-
deklõdés mellett zajlott. A verseny szerve-
zésében a Világtalálkozó vezetõsége és
szervezõi csapata, a szakmai lebonyolítá-
sában pedig Tórizs Hajnalka smink- és
maszkmester, Guinness-rekorder volt se-
gítségemre magas szakmai tudásával és
tapasztalatával.

Királyi városban a leendõ királynõk

Tórizs Hajnalka mûvészeti vezetõnk
szervezésében – és az Alba Volán segítsé-
gével – a verseny döntõjébe jutott lányok-
kal május 16-án koronázási városunkban,
Székesfehérváron jártunk, ahol a Fejér
Megyei Hírlap és a Fehérvár TV is készí-
tett a versenyzõkkel interjút. A lányok
Selmeczi Anett idegenvezetõ (Fehérvári

Tourinform) kíséretében meglátogatták
Székesfehérvár nevezetességeit: az or-
szágalmát, a Bazilikát, a Hetedhét Játék-
múzeumot, a Damniczky Cukrászdát, a
Deák Képtárat és a Bory Várat. Kirándulá-
sukat Keszthelyi László fotós és Kiss Zsig-
mond operatõr dokumentálta. Az izgal-
mas nap végén a Jancsár Hotel éttermé-
ben pihentek meg a lányok, ahol egy fi-
nom vacsorával vendégelte meg õket a
Hotel vezetõsége. 

A vacsora keretében került sor a Pano-
ráma Világklub 139. társklubjának, a Szé-

kesfehérvári Társklubnak a megalakulá-
sára, ahol hivatalosan is átadtam Tórizs
Hajnalka részére dr. Tanka László, a Pa-
noráma Világklub alapító elnökének meg-
bízólevelét.

Bemelegítés a Buddha Bárban

Május 23-án pénteken, a Vi-
lágtalálkozó – Világfalu rendez-
vénysorozat elsõ napjának esté-
jén a Buddha Bárban mutatkoz-
tak be a lányok a médiának és a
nagyközönségnek. Tórizs Haj-
nalka mûvészeti vezetõ által
szervezett programon a lányok
bemutatták a ZEMA finompor-
celán ékszereit és Couture
Boutique csodálatos ruhakölte-
ményeit. A lányok hajkölteményeit a be-
mutatóra a Hair Spa munkatársai készí-
tették, Kaposi Veronika vezetésével,
Senscience Shiseido termékek felhaszná-
lásával. A bemutató technikai lebonyolítá-
sában az Event Voice Kft. nyújtott segítsé-
get. 

A nézõk között kisorsolásra kerültek a
NIKO Szépségszalon ajándékkártyái, a
ZEMA porcelán ékszerei, Seinscience
ajándékcsomagok és a Couture Boutique
50.000 Ft értékû vásárlási utalványa. 

Május 25-én, vasárnap délután került
sor a nagyszínpadon a döntõre, majd az

eredményhirdetésre, koronázási ceremó-
niára, és az értékes díjak átadására. 

Nemzetközi zsûri a döntõben

A döntõn a lányok mellett a mûsor kü-
lönleges hangulatát VARID-
ANCE tánccsoport mûsora ga-
rantálta, Vári Bertalan Haran-
gozó díjas táncmûvész vezeté-
sével, s Tarcy Gyula kiváló mû-
sorvezetésével.

A döntõ elsõ két körében a
Kalocsastyle.com ruháiban
mutatkoztak be a versenyzõk,
a koronázáshoz pedig Halász
Éva divattervezõ gyönyörû ru-
hakölteményeit és a ZEMA fi-
nomporcelán ékszereit visel-

ték, a lányok hajának szépségérõl pedig
Kaposi Veronika (Hair Spa) gondosko-
dott. 

Az eddigi négy Magyar Világtalálkozón mindig az egyik legizgalmasabb program arról szólt, ki lesz a Világtalálkozó Szépe?
Az I. Magyar Világtalálkozón a kárpátaljai Bozsár Ivett, a másodikon a mezõségi Csorba Zsuzsanna vitte el a pálmát, a har-
madikon pedig a soproni Ötvös Brigitta gyõzött, aki késõbb elnyerte a „Miss International Hungary” címet is. Az idén pe-
dig Repcsik Abigél fejére kerülhetett fel a korona. 

Repcsik Abigél nyerte 
a IV. Magyar Világtalálkozó Szépe versenyt

A zsûriben az öt kontinens képviselõi, a
szépség- és divatszakma, a kulturális, a ze-
nei és az üzleti élet reprezentánsai foglal-
tak helyet. A Panoráma Világklub nemzet-
közi klubjainak – India, Algéria, Angola,
Sri Lanka, Chile – elnökei és a támogatók
képviselõi mellett Ötvös Brigitta, a tavalyi
Világtalálkozó Szépe is helyet foglalt, a
zsûri elnöke Põdör Csaba kick boksz baj-
nok (VARIQ Luxuskabinok) volt. 

A helyszínen a legtöbb közönségsza-
vazatot begyûjtõ versenyzõ Repcsik Abi-
gél lett, aki egy zalakarosi hétvégét nyert
a Napfény Hotelbe Pus Balázs jóvoltából.

A döntõben résztvevõ lányok számára
kiírt Facebook like-gyûjtõ versenyben
Losoncy Vivien nyert és ezzel egy értékes
Swarovsky ékszer boldog tulajdonosa lett.

A zsûri tagjaitól a legtöbb szavazatot
kapta, és ezzel a Világtalálkozó Szépe cí-
met is elnyerte – a közönség szavazatával
megegyezõen – Repcsik Abigél.

A második helyezett Mihálylovics He-
léna, a harmadik Kerekes Fanny lett. A
zsûri véleménye az elsõ há-
rom helyezetten kí-
vül nagyon meg-
osztott volt, hiszen
szinte minden lány
kapott egy-egy
szavazatot. 

Díjak, 
jutalmak, 
ajándékok

A királynõ
fejére az
Eurogold ál-
tal készített
korona ke-

rült, vállára – és az udvarhölgyek vállára –
a Lénárd Zászlókészítõ és Textilnyomó
Kft. által felajánlott szalagot helyezte a
zsûri elnöke, Põdör Csaba.

Az elsõ három helyezett értékes díjak-
ban részesült: Martyin László, a Páva
Beauty Style Club franchise-lánc tulajdo-

nosának jóvoltából egy-egy 6.000-4.000-
2.000 euro értékû szépségápolási cso-
mag tulajdonosa lehetett. Ezenkívül a
lajosmizsei Liza Aqua Hotelben tölt-
het el egy hétvégét a királynõ, az ud-
varhölgyek pedig egy-egy 10.000 Ft
értékû vacsorát költhetnek el a Thö-

köly Étteremben Ujhelyi Sándor
jóvoltából.

Mindhárom lány átvehetett
egy-egy vásárlási utalványt
Zóka Tibortól 60-30-30.000
Ft értékben, melyet a

Couture Butique-ban
válthatnak be. 

A Gold Re Magna Zrt. képviseletében
Németh Tibor országigazgató egy-egy
130-60-60 euro értékû kozmetikai- és ét-
kezési aranyfólia csomagot adott át a ki-
rálynõnek és udvarhölgyeinek, akik a
Törley Pezsgõpincészet 3 literes és 1,5 -
1,5 literes pezsgõit is hazavihették.

A helyezetteken kívül minden lány ér-
tékes ajándékokat vihetett haza:

– ZEMA finom porcelán ékszereket,
– a Hair Spa - Sencience ajándékcso-

magokat,
– a Kalocsastyle.com ajándékait,
– az Original Pink Limited hímzett

köntös szettjeit,
– Vargáné Orbán Anikó által készített

mézeskalács emlékdíszeket,
– az Interalfa Kft. „Creme 21” ajándék-

csomagjait, 
– valamint a Férfiak Klubjának jóvoltá-

ból az RC Creative Media által bizto-
sított virágcsokrokat.

Parragh Zsolt úr, az Elixor Trade Kft.
képviseletében egy Elixor Divine pulzáló
elektromágneses erõtéren alapuló matra-

cot adott át részemre, hogy az elmúlt he-
tek fáradalmait kipihenhessem.

Ezúton is szeretnék újból köszönetet
mondani minden segí-
tõnknek, akik munká-
jukkal vagy terméke-
ikkel, szolgáltatásaik-
kal támogatták mun-
kánkat!

Menyhárt Ágnes,
a Világtalálkozó

Szépe 
versenyigazgatója

A gyõztesek

Estélyiben a Buddhában

Székesfehérvári csoportkép
Tórizs Hajnalka
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Tekintve az ünnep aktualitására, elõ-
ször október 23-ról emlékeztünk meg.
Pörneki András, a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Társklub elnöke méltatta az ünne-
pet. Ezután dr. Mezei László a PVK Kár-
pátaljai Társklubok magyarországi alapító
társelnöke köszöntötte a jelenlévõket,
majd Lovas Ilona, a PVK Kárpátaljai Társ-
klubok magyarországi társelnöke átadta
Perduk Beáta tiszapéterfalvi elnök és
Pallagi Ágnes alelnök részére dr. Tanka
Lászlónak a tisztségekre felkérõ levelét. 

A hivatalos rész után a tiszaháti telepü-
lésrõl nézhettünk meg egy tájékoztató kis-
filmet, amelyet a helyi hagyományõrzõk
mûsora követett: a Komáromi-Kokas Erzsé-

bet vezette Napsugár népdal- és néptánce-
gyüttes, a Világtalálkozókról jól ismert
Kokas Banda, melynek Kokas Károly a veze-
tõje, s hallgathattunk a fiatalok gyönyörû
elõadásában verseket, könnyûzenei slágert. 

Immár hét társklub mûködik ez év ok-
tóberétõl Kárpátalján, s nyolcadik az ifjú-
sági társklub Nevetlenfaluban. Szeptem-
berben adtunk hírt arról, hogy létrejött
Lembergben is a Társklub, bár ez a párat-
lan szépségû város már a Kárpátokon túl
fekszik, azért mi Kárpátaljához soroltuk
be. Így tehát kilencre gyarapodott a klu-
bok száma.

Lovas Ilona 
(Kárpátalja)

Ünnep volt október végén Tiszapéterfalván: megtartottuk a település György Endre képtárában a társklub bemutatkozó kul-
turális rendezvényét. Nem hiába olyan gazdag Tiszapéterfalva kulturális élete, az újonnan csatlakozott társklub tagjai és a
meghívott elõadók magas színvonalú és széles skálájú mûsorral mutatkoztak be. 

Kárpátalján terebélyesedik a Panoráma Világklub 

Méltó  bemutatkozás Tiszapéterfalván

Ezt követõen Kabarcz Zoltán jelentette
be, hogy vezetésével megalakult a Világklub
Irodalmi Fóruma, azzal a szándékkal,hogy
szerte a nagyvilágból összegyûjt-
sék az irodalmi jellegû alkotásokat,
megismerjék a szerzõket, s alkal-
manként lehetõséget adjanak a be-
mutatkozásra. Ezután egy jeles
vendéget szólított a mikrofonhoz:
ifj. Fekete István amerikai-magyar
írót, aki Chicagóból érkezett, s
több mint húsz könyv szerzõje, és
a VUK, a Tüskevár, a Bogáncs, és
még sok más kiváló regény szerzõ-
jének, Fekete Istvánnak a fia. Kér-
désekre válaszolva életének fonto-
sabb állomásait ismertette, majd el-
mondta, hogy magyarországi tartózkodása
során õrzi és ápolja édesapja életmûvét, s
részt vesz saját könyveinek bemutatóin.

Ezután a Fejér megyei Világklub-elnök,
dr. Gubánné Pintér Annamária mutatta be
a szûkebb pátriájából, Dunaújvárosból ér-
kezõ Quintia Zenekart, amelynek mûsorát
vastaps fogadta. A zenekar elõször jelenlegi
formájában 2011. július 24-én, a dunaújvá-
rosi Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Háza felkérésére lépett fel, azóta sorra kap-
ják a  meghívásokat,  egyre ismertebbé vál-
tak,népszerûségük folyamatosan növek-
szik, s a közeljövõben egy kaliforniai kon-
cert körút is szerepel a terveik között. Mû-
soruk népzenei-világzenei jellegû, reperto-
árjukban elsõsorban magyar dallamok fel-

dolgozásai szerepelnek, de találhatók dalok
a világ több pontjáról, illetve kortárs dunaúj-
városi zeneszerzõ mûvei is. Tagjai zömmel

ének-zenei tanárok: Beke Beáta (ének, gitár,
ütõhangszerek); Kurina Laura (csel-
ló,ének); Németh Irma ( ének, hárfa,  furu-
lya); Péter Kata (ének, fuvola, furulya);
Pocsai Mária ( ének, citera, hegedû. 

A program további részében a  Magyar-
Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üz-
letember-találkozóra nyújtott át meghívót  Új-
helyi Sándor fõszervezõ, majd a Világklub-
vezetõk közül mutatkoztak be néhányan,il-
letve számoltak be programjaikról. Így a töb-
bi között Pörneki András, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei elnök elmondta, hogy nem-
régiben a mezõségi társklubnál járt, s felke-
reste Wass Albert szülõházát is, s azt ott ké-
szített képeket vetítette le a közönségnek;
Irmes Zsolt, Veszprém megyei elnök saját

szerzeményét, a Hajrá magyarok! címû dalá-
nak videoklipjét nézhették-hallhatták meg a
jelenlévõk; Székely Lászlóné és Koleszár

Andrásné, mátészalkai és
kisvárdai elnökök a jövõ évi
Ikrek Világtalálkozójának
programjait jelentették be, s
bemutatták vendégeiket,
többek között Repcsák Abi-
gél, a IV. Magyar Világtalálko-
zó Szépe verseny gyõztesét, s
ikertestvérét. Az újonnan ala-
kult klubvezetõk közül Kalóz
Zsóka (Szentendre) és Erõs
Erzsébet, Smoenjala, (Kanári
szigetek) mutatkozott be.

A mûsor második részé-
ben nagy siker fogadta a már a Világtalálko-
zón is megismert Hungaro zenekar dalait,
Borhi Miklós és Herbály Péter elõadásában.
Majd bejelentették, hogy az idei Világtalál-
kozó programját, „Ezer torokból a 10 legnép-
szerûbb népdal…” folytatva, jövõre a 10 leg-
népszerûbb magyar nótát adják elõ külön-
bözõ csoportok, együttesek – ennek ízelítõ-
jeként egy kis  magyar nóta összeállítást
hallhattak a jelenlévõk, amelynek szereplõi
voltak: Tolnai Mari, Nagy Anna Kárpátaljá-
ról, Nógrádi Tóth István és vendégei, S.
Nagy Zsuzsi és Csáki Tibor dalénekesek.

Remek, nótázó hangulatban ért véget a Vi-
lágklub estje.

Világklub-infó 
Fotók: Gorzó Rita

Érdekes emberek, izgalmas történetek, kiváló elõadók, zene,ének, tánc, humor – minden mûfaj bõséges mennyiségben
szerepelt a legutóbbi Világklub-rendezvényen, amelyet a budapesti Kossuth Klubban rendeztek nemrégiben. Zsúfolásig
megtelt a terem, amikor a szokásos videoklippel (Ott, ahol zúg az a négy folyó) útjára indult a mûsorfolyam, Dávid Viktó-
ria és Tarics Péter konferanszok közremûködésével, akik köszöntötték a messzi távolból érkezõket, majd Nagyváradi-Kis
Anna rövid filmjét nézték meg a jelenlévõk az eddigi négy Világtalálkozóról.

Világklub-est Budapesten: zene, ének, tánc, humor

Irodalmi fórum alakult – Öt hang, öt hangszer, öt nő 
– Ezer torokból szól majd a magyarnóta

A Quintia Zenekar

A színpad hátulnézetbõl

Három ikerpár a rendezvényen Ismét zsúfolásig megtelt a nagyterem

ifj. Fekete István Irmes Zsolt

Új klubvezetõk, Kalóz Zsóka és Smoenjala

S. Nagy Zsuzsi és Csáki Gábor

Nagy Anna
Kárpátaljáról
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A Panoráma Világklub, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Társklub (Törökszent-
miklós) tagjai 2014. augusztus 9-én és 10
-én Erdélyben, Holtmaroson a Tulipán
Gyermekotthon lakóit látogatta meg. Lá-
togatás célja, hogy az árvaházban nevel-
kedõ gyermekek részére jótékonysági
adományt szállítson ki és adjon át a kül-
döttség. Az ötlet nem egyszeri fellángolás,
hanem visszatérõ, rendszeres támogatás.
Az idén, 2014. március 10-én már vittünk
adományt, és a mostani, második látoga-
tásunk alkalmával szintén adomány ki-
szállítását és átadását valósítottuk meg. A
gyûjtés eredményeként a kölcsönkapott
kisbusz megtelt különbözõ ado-
mányokkal.

Több mint ötszáz kilométeres
út megtétele után, délután három
körüli érkezéskor az otthon lakói
nagy izgalommal fogadták a társ-
klub tagjait és az adományt! A kü-
lönbözõ magán személyek és
szervezetek által adományozott
ruhanemûket, közel 200 kötet
könyvet, különbözõ tartós élelmi-
szereket nagy szeretettel fogadták
az otthon lakói és vezetõi.

Kirakodás után, ismerkedés és focizás volt
a közös program.  Nagy meglepetést szerez-
tünk az jelenlevõknek, azzal, hogy a vacsorát
mi készítettük nekik. Magunkkal vitt alap-
anyagokból bográcsban, pörköltet fõztünk.
Természetesen a vacsora elkészítésébe be-
vontuk az árvaház lakóit is. Láthatóan, jóízû-

en elfogyasztott vacsora után, sem hagytuk
magukra a lakókat. A magunkkal hozott két
fõ, gádorosi iskolás gyermek, aktív közremû-
ködésével hegymászás vette kezdetét, visz-

szatérés után a Maros folyó partján
tettünk látogatást! A napi közös
programok, esti beszélgetéssel és
közös társasjátékozással telt el.
Másnap, vasárnap a 19. alkalommal
megrendezett „Gyöngykoszorú”
rendezvényre kaptunk meghívást.
A rendezvény a Magyar hagyomá-
nyok (táncok és népdalok) megõr-
zését hivatott elõsegíteni. A fellépõk
között szerepeltek néptánc bemu-
tatásával az otthon lakói is, nagy si-
kerrel.

A Gyermekotthon vezetõivel beszél-
tünk a további együttmûködés lehetõsé-
gérõl is, s jelen volt a megbeszélésen
Wass Albert gyermeke, Wass Endre is!
Örömmel fogadta, hogy segítjük az édes-
apjuk nevével fémjelzett alapítványi ott-
hont. Megegyeztünk, hogy továbbra is

folytatjuk az adományok gyûjtését, s az
összegyûjtött adományokat, pénzbeli tá-
mogatáson vásárolt tartós élelmiszereket
az eddigieknek megfelelõen, kiszállítjuk. 

A jótékonysági úton részt vettek:
Pikács Anett, Szolga Petra, Csáki Ildikó,
Pörneki András.

Támogatóink voltak: Boldog István Or-
szággyûlési képviselõ, Kengyel és
Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatalai,
Székács Elemér Mezõgazdasági és Élelmiszer-

ipari Szakképzõ Iskola Törökszentmiklós,
Hild Viktor Városi Könyvtár Szolnok,
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola
Gádoros, Máltai szeretetszolgálat Gádorosi
csoportja, és sok-sok magánszemély.

Pörneki András
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Társklub elnöke

A Panoráma Világklub rendezvényein született az ötlet, hogy jótékonysági tevékenység megszervezésével próbáljunk segí-
teni egy-egy arra rászoruló szervezetnek, e célból jött létre már évekkel ezelõtt a Karitatív Fórum, amely eddig is számos
jótékonysági cselekedet hajtott végre. Ebbõl az ötletbõl kiindulva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Társklub az Erdélyben lé-
võ, Czegei Wass Albert alapítvány mûködtetésében lévõ „Tulipán” gyermekotthon lakóit támogatja, s nemrégiben újabb
szállítmánnyal lepte meg az árvaház lakóit. Pörneki András elnök beszámolóját adjuk közre az alábbiakban.

Látogatás az erdélyi Tulipán Gyermekotthonban

Ismét árváknak segítettek a világklubosok

Bartha József, 
az otthon vezetõje

A Gyermekotthonról 
A „Tulipán” Gyermekotthon a Czegei

Wass Albert Alapítvány és a Holtmarosi
Református Egyházközség közös mun-
kájának köszönhetõen 1999-ben vette
kezdetét a Gyermekotthon építése, 20 ár-
va gyermek számára. Az elgondolás ve-
zette õket, hogy az élete nagy részét
messze a szülõföldjétõl, honvágytól gyö-
tört Wass Albertnek az Amerikában élõ
magyar írónak, egyik álmát megvalósít-
sák, árva magyar gyerekeknek otthont
biztosítsanak. Az elkészült Gyermekott-
hont 2000 októberében felszentelték és
2002 márciusában érkezett az elsõ há-
rom gyermek egy Állami Árvaházból. Je-
lenleg 12 gyermek talált családi otthonra,
szeretetre. Köszönhetõ mind ez, Bartha
József református lelkésznek, az alapít-
vány vezetõjének és családjának.

Vacsorakészítés gyermekekkel Könyvek, élelmiszer bepakolva

Gyöngykoszorú résztvevõinek
bemutatkozása a faluban

Bartha József (balra) és Wass Endre 
a Tulipán otthon elõtt

Pikács Anett, Csáki Ildikó, Szolga Petra
a küldöttség tagjai

A nevelõotthon gyermekeinek
táncbemutatója

Egy nagyrédei gyökerû, többségében a vi-
lág másik oldalán élõ család úgy döntött: a
felújított Szent Imre-templom lesz a legjobb
helye gyermekük keresztelõjének. A
Grindlay família négy kislánya közül három
esetben Új-Zélandon tartott keresztelõt Éva
Grindlay – született Lõrincz Éva – és férje,
Matthew Grindlay. Aztán úgy döntöttek, Ma-
gyarország legyen a következõ helyszín,

mégpedig a nagyrédei Szent Imre-
templom. A 4 éves Natalia kereszte-
lõjére Nagyrédére utazott családjával
a többi testvér, a 6 éves Deanna, a
nyolcesztendõs Victoria, illetve a tíz-
éves Christina is.

A keresztelõre és az azt követõ
nagy családi ebédre az Egyesült Álla-
mokból is a faluba látogattak a roko-
nok, például Új-Zéland katonai taná-
csosa, David Russell ezredes. A csa-
lád helyi kötõdését a település szü-
löttje, Éva édesapja, Lõrincz János,
az ismert üzletember jelenti, akinek
másik két gyermeke, Ágnes és And-
rás is jelen volt az eseményen Budapestrõl.

A nemzetközi keresztelõ résztvevõit a
szentmise végén Balázs József, Nagyréde
polgármestere köszöntötte. A családtagok a
kedvezõ fogadtatás kapcsán hitükben meg-
erõsödve, a településen töltött hat hét alatt te-
mérdek magyarországi és európai élménnyel
gazdagodva térhettek vissza a távoli földré-
szekre.

Külföldre szakadt honfitársaink körében
mindig döntõ kérdés, megõrzik-e, megtanul-
ják-e a gyerekeik a magyar nyelvet, merthogy
„nyelvében él a  nemzet”. Lõrinc János csa-
ládja szép példát mutatott azzal, hogy a 4
éves, új-zélandi Natalia egy keresztelõvel és
hat hetes magyarországi kirándulással kezd-
te ismerkedését õsei hazájával, s nyelvével. 

G.R.

Egyetlen fontos eseményre Új-Zéland, Amerika és a magyar fõváros lakóinak találkozópontja, egy egyházi ceremónia em-
lékezetes helyszíne lett nemrégiben a három és félezer lelket számláló hevesi kis település, Nagyréde. Keresztelõre gyûl-
tek össze a nagyvilágba szétszakad család tagjai.

Nagyréde Új-Zéland és az USA magyarjait fogadta

Szép példa az óhazához való kötődésre

Székelyudvarhelyen, a Székelyföld köz-
pontjában hosszú évek óta mûködik a Ro-
mantika Étterem és Panzió nevû népszerû
vendéglátó hely, amely családi vállalkozás:
Mózes István és felesége, Mózes Marika a
tulajdonosok.

A vendéglátásban eltöltött sok-sok év
alatt már kissé megfáradtunk, – így mint ko-
runk „modern emberei”, mi is váltásra gon-
doltunk – mondják. – Mint tudjuk, a Szé-
kelyfölrõl nagyon sokan kitelepedtek a

Ceausescu éra alatt, egy szebb, jobb
világot keresni maguknak. Ezek az
emberek nagy része már elérte az
idõs, nyugdíjas kort – ismerve a szé-
kely ember lelkét, mentalitását –
visszavágyik a szülõföldjére. Annak
idején mindent felszámoltak maguk
után, így hazatelepedve, a szülõföld-
jükön várná õket egy minden igény-
nyel felszerelt idõs otthon, ahol a
szakellátási hálózat teljes spektru-
mát biztosítanánk részükre!

A 60 év feletti, és az idõsebb korosztályok
aránya gyorsan nõ, – a fiatalabbak dolgoznak
– így Székelyudvarhely és a környékbeli tele-
pülések lakói, sok esetben csak nehezen tud-
ják ellátni, gondozni az idõs hozzátartozó-
kat, az otthoni környezetben. E szemponto-
kat figyelembe véve határozták el, hogy az
eddigi szálloda és vendéglátó tevékenység he-
lyett egy Idõsek Otthonát kívánnak kialakíta-
ni. Ehhez minden lehetõség adott: szép, für-
dõszobás szobák, udvari parkolók, az egész-
ségügyi elõírásoknak mindenben megfelelõ
konyha, recepció, kiszolgáló helyiségek, rak-
tárak, személyzet stb. 

Ezen elképzelésükhöz keresnek befekte-
tõket a világ bármely szegletébõl.

Kell egy kis Romantika…

Panzióból idősek otthona 
– a szülőföldjére hazavágyó erdélyieknek

A résztvevõk csoportképe

Natalia a szüleivel

Elérhetõség
Mózes István tulajdonos

Romantika Étterem és Panzió
535600. Székelyudvarhely, 
Harghita megye, Románia
Email: office@romantika.ro

Web: www.romantika.ro
Tel: +40-266-218262. 

Mobil: +40-744-519433.
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– Díjakra, vagy azok hiányára eddig
sem panaszkodhatott. Mennyire fontosak
az ilyen jellegû visszajelzések? Az Ön szá-
mára mit jelent a 2013-ban átvett
Kossuth-díj?

– Nagyon jó érzés, ha odafi-
gyelnek az ember munkájára. Egy
évtizeddel ezelõtt vehettem át az
Érdemes Mûvész címet. Az is jó
pillanatban jött, erõt adott a foly-
tatáshoz. A Kossuth-díj számom-
ra a legnagyobb elismerés, vala-
miféle befejezettséget sugall, így
egyszerre lesújtó és felemelõ ér-
zés. A nagy öröm után mindig az
a kérdés, hogy mit tudok még adni „cseré-
be”, mennyire töltöttem föl magam mû-
vészileg és emberileg. Mi az, amiért én ki-
állok, amit felvállalok? Mi az, amit átadok
a táncosaimnak, merre viszem õket… Ez
a díj az ismertség és elismertség eredmé-
nye és forrása, felelõsség és egyben jó al-
kalom a visszapillantásra is.

– Szikszóról indult a pályája…
– Én vidéki srác vagyok, Szikszón, me-

zõvárosi környezetben születtem, édes-
anyám tanító volt, apám vállalatvezetõ.
Amikor a pályaválasztás következett, két
lehetõség állt elõttem: Tiszaújvárosban a
gépészeti szakközépiskola, vagy Buda-
pesten a Balett Intézet a '71-ben indított
néptánc szakkal. Volt egy szikszói táncos,
aki biztatott, bár akkor még csak egy éve
táncoltam. Az Állami Balett Intézet nép-
tánc tagozatára Tímár Sándor és
Györgyfalvay Katalin kétezer-négyszáz
gyerek közül negyvenet választott ki, kö-
zöttük engem. Nagyjából így kezdõdött.

– A Magyar Nemzeti Táncegyüttes közel
húsz darabot tart egyszerre repertoáron.
Mindeközben a Magyar Televízió egyik leg-
sikeresebb tavaszi mûsorának, a Fölszál-
lott a páva vetélkedõnek is zsûritagja volt.
Milyen élményt jelentett ez Önnek?

– A mi mûvészeti águnkban ez a vetél-
kedõ mindig nagyon fontos esemény. A
Kárpát-medence legtávolabbi zugaiból is

hírt kaptunk általa, megtudhat-
tuk, hogy milyen komoly együtte-
si munka folyik, hogy milyen fon-
tos a fiatalok számára a népzene,
a néptánc. Az egész ország kultu-
rális életét megmozdította ez a ve-
télkedõmûsor, magával ragadta a
közönséget, akár idõsebb, akár fi-
atal, akár foglalkozik hivatásos-
ként a tánccal, akár nem.

– A népzene és a néptánc sike-
réhez együttesük is hozzájárul,

mert elõadásaival mintát és példát ad, fel-
mutatja a néptánc szépségét...

– Együttesünk az ország legnagyobb hi-
vatásos néptáncegyüttese.  A húsz pár tán-
cosunk – zenészeinkkel együtt – olyan
rangra emeli ezt az a kultúrát, amely a mai
fiataloknak is vonzóerõt jelent.  Ide beke-
rülni nagyon nagy dolog, és nagyon sok
munka vár arra, aki velünk dolgozik. Ta-
valy százhatvan mûsort adtunk. Nyáron
pedig a Dózsa-felkelés 500. évfordulója al-
kalmából egy több állomásos erdélyi és
magyarországi turnén vettünk részt a Szé-
kely Dózsa György címû produkcióval,
amely nagy sikert aratott mindenütt. Fon-
tos volt számomra, hogy az elõadásból pél-
dát meríthettünk küzdeni tudásból, és
megláthattuk benne az összefogás erejét, a
világra való nyitottság, a befogadás fontos-
ságát is. 

– A Magyar Nemzeti Táncegyüttes elõ-
adásaival sok helyütt találkozhatunk, ál-
landóan mozgásban vannak. Milyen pro-
dukciókkal készülnek az új évadban?

– Mivel nincs önálló színháztermünk,
állandóan úton lévõ, mozgó teátrum va-
gyunk. Októberben törökországi turnéra
mentünk egy sokszínû folklórválogatással.
November közepére pedig új bemutatót

tervezünk Sírnak a harangok… címmel az
elsõ világháborúra emlékezve, amelyben
több koreográfus alkotásai láthatók majd,
többek közt együttesünk tehetséges, fiatal
táncosainak darabjai, akik immár koreog-
ráfusként is bemutatkoznak. 

Az évad másik nagyszabású feladata a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Nemze-
ti Színház közös produkciója lesz.  Felesé-
gem és állandó alkotótársam, Vincze Zsu-
zsa színpadra írta a legendás Körhinta cí-
mû filmet. Nagy örömömre Vidnyánszky
Attila elvállalta a darab rendezését, a be-
mutató pedig februárban a Nemzeti Szín-
házban lesz. A színészek mellett együtte-
sem is közremûködik majd az elõadásban,
jómagam az elõadás társrendezõje és kore-
ográfusa leszek. 2016-ra pedig egy több he-
tes japán elõadássorozat elõkészítésére
kaptunk felkérést. Ez azért is nagy öröm,
mert ott már többször jártunk, és újra visz-
szahívtak! 

Kirchkeszner Ágnes

Nincs a magyar táncházmozgalomban olyan, aki ne tudná, ki az a Zsura, a Fölszállott a páva címû televíziós vetélkedõnek
köszönhetõen pedig ma már az egész ország ismeri. A világhírû Honvéd Együttes és tánckara, a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes mûvészeti vezetõje. Gyakran tanít Amerikában, Kanadában, Svájcban, Németországban és Japánban. Kitartóan
hisz az autentikus népzene és néptánc kivételes erejében, és errõl határon innen és túl megbizonyosodhat mindenki, aki
nagy sikerû produkcióival találkozik. Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-díjas koreográfussal törökországi utazása elõtt beszél-
gettünk.

A néptánc útján

Zsuráfszky Zoltán

A Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület székházának kertjében az Egyesület tagjaival közösen megemléke-
zést tartottak az I. világháború hõseirõl, az  500 évvel ezelõtt lefejezett Dózsa Györgyrõl és a 110 éve született Bálint Sán-
dor néprajztudósról. 

A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubjának tagjai

Szegeden évfordulókra emlékeztek 
és szobrokat avattak

Szeged – Alsóvároson 1904. augusztus 1-jén született Szeged nagy fia,
Bálint Sándor néprajztudós (a legszögedibb szögedi), aki ez év januárjában
a Kultúra Napján posztumusz Magyar Kultúra Lovagja címet kapta meg a
példamutató életútja, munkássága és a keresztény hitélete alapján. 

A Hagyományõrzõ Egyesület és a Társklub elnöke, Vitéz Szilágyi Árpád
mkl. kötelességének érezte, hogy az utókor számára védett helyen, házának
kertjében megõrzésre kerüljön Bálint Sándor szobra, munkásságát minél
több fiatal is megismerje. Errõl tartott elõadást Miklós Péter történész, va-
lamint Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója. A beszédek után
jelenlévõk megcsodálhatták Simon Ferenc festõmûvész alkotását és ajándé-
kát, Bálint Sándor arcképét. A szobrot és a festményt Gyulay Endre nyugal-
mazott püspök szentelte fel, aki néhány szóban ismertette a boldoggá avatás
folyamatát is, amely már folyamatban van.

Az I. világháború sok szenvedést hozott Magyarországra, így Szeged és
környékére is. A négy évig tartó háború miatt több ezer honfitársunkat
vesztettük el, ezért õket hõsökként kell tisztelni az utókor emberének. A
fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy a kertben egy kettõs keresztet állítunk
az emlékükre. A világháborúról dr. Tóth István történész tartott elõadást,
majd Gyulay Endre a keresztet is megszentelte. Az alkotást Szilágyi Árpád
és Kalmár Ferenc leplezte le, aki rövid elõadást tartott.

Dózsa György szobrát (1514) ifj. Szilágyi Árpád és Haágh Zalán avat-
ták fel, hiszen a hagyomány szerint a parasztvezér lefejezése után a fejét Al-
sóvárosra hozták a ferencesek templomához, amit sajnos nem találtak meg
a muzeológusok, s ezért, mint hagyománytisztelõ egyesület Szegeden emlé-
ket állítottunk ennek az eseménynek 500. éves évfordulóján.

A szobrot és a keresztet Törõ György, a Magyar Kultúra Lovagja, szek-
szárdi fafaragó népmûvész és csapata készítette el. Az alkotásokat ifj. Szi-
lágyi Árpád és Szabóné Erzsébet koszorúzta meg. 

Az eseményeket kulturális mûsorok kötötték össze, így sikeresen szere-
pelt: a Sándorfalvi Kamarakórus, Erdélyi József, citerás, Takács Éva mka.
népdalénekes, Vass Ildikó népdalénekes, Mizsei Zoltán tangóharmonikás.

A faszobrok megvalósításának költségeihez hozzájárult Dobrotka Pál,
Gyuris Gábor, ifj. Szilágyi Árpád és családjuk, valamint önkormányzati pá-
lyázati forrás lett felhasználva.

A megemlékezést moderálta: Kodácz Csengele.
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Szent István ünnepét már az 1800-as
évek végén, tömegesen kivándorlók is
megtartották, és a magyar közösségek az-
óta is ápolják ezt a hagyományt, szerte a
diaszpórában. Az ünnepért és az ünnep
által Szent István összekapcsol Ausztráli-
ától, a Kárpát-medencén át Amerikáig,
Kanadáig…

Elõször 2009 májusában jártam Kana-
dában, a „Magyarnak lenni” I. Identitás
Konferencián vettem részt. A tengerentú-
li magyar diaszpóra iránti érdeklõdésem
egyszerre tudományos és gyakorlati. A
Magyar Kultúra Alapítvány jogutód nél-
küli megszüntetéséig (2011 júliusáig)
ugyanis gyakorlati munkám volt a vállal-
kozói és a magyar-magyar párbeszédet
szolgáló alapítványi rendezvények tartal-
mi és szervezési összehangolása. Ennek
keretében szerveztem többek között a Pa-
noráma Világklub eseményeit és Józsa
Judit kerámiaszobrász kiállításait is. Az
Alapítvány Diaszpóra Programjának fele-
lõseként megtiszteltetést és nagy tapasz-
talatot jelentett az, hogy részt vehettem és

elõadhattam Ausztráliában, Új-Zélandon,
az USA több városában és Kanadában,
magyar identitás témájú találkozókon és
konferenciákon.

Most a Duna Palota kulturális vezetõje
vagyok és a Pécsi Tudományegyetem PhD
doktorjelöltjeként „Magyar identitás a
tengerentúlon” címmel, disszertációm
megírásán dolgozom. Ezúton is köszö-
nöm mindazoknak, akik on-line, név nél-
küli kérdõívem kitöltésével eddigi is vagy
ezután segítik kutatói munkámat.

2014. augusztus 23-án a Waterloo-Wel-
lingtoni Kanadai Magyar Klub – Kossuth

Ház és a Magyarokért Kanadában Egye-
sület közösen, gazdag programsorozattal
ünnepelte államalapító elsõ királyunkat.
Az ünnepség fõvédnöke dr. Semjén Zsolt,

Magyarország miniszterelnök-helyettese
és Ken Seiling, Waterloo megye elnöke
volt. 

A rendezvény keretében, 11 órától be-
mutatkoztak a magyar királyi városok –
Sopron, Székesfehérvár, Esztergom és
Veszprém – kiadványokon és dvd-filmen.
Az ebéd után szentmise és körmenet kö-
vetkezett. A misét Deák Miklós görög-ka-
tolikus atya celebrálta és áldást mondott
Szatmári Ferenc református lelkész is.

Délután „Az ezeréves Magyarország. A
honfoglalástól az államalapításig” cím-
mel zenés történelmi játékot láthatott a

közönség, a Kossuth Ház udvarán. A da-
rabot Koltay Gábor rendezte. Szereplõk:
Dizseri András, Pankotay Péter és Újvári
Marika (Magyarország), Katona László
(Vancouver), a Kossuth Néptáncegyüttes
és a Torontói Lovas Íjászok. Este, a Kos-
suth Ház nagytermében, Szent István Bál
zárta az ünnepi programsorozatot. 

Augusztus 24-én délelõtt, a torontói El-
sõ Magyar Református Egyház templomá-
ban, a vasárnapi istentiszteletet követõen
láthatta elõször a közönség a Koltay Gá-
bor által készített, „Kanada, szeretlek” cí-

Örömmel tértem vissza… A Magyarokért Kanadában Egyesület, személyesen Takács Katalin elnök asszony meghívására ve-
hettem részt, a Szent István Nap alkalmából, 2014 augusztusában rendezett ünnepségeken. Két hetet töltöttem Ontario
gyönyörû városaiban, Torontóban és a mára egy településsé összeépített Kitchener-Waterloo-Cambridge-Wellingtonban. 

Szent István – Kanadában

mû, 7 részes dokumentumfilm részletét és
az ilyen címû könyvet. Koltay Gábor ren-
dezõ 2011-ben és 2012-ben több alkalom-
mal, hosszabb körutat tett Kanadában.
Forgatócsoportjával Vancouvertõl
Montrealig 6 tartományban, 25 nagyobb
várost érintve, összesen több mint 15
ezer kilométert tett meg, több mint száz
magyar származású honfitársunkkal ké-
szített rövidebb, hosszabb interjút. A fel-
vett hatalmas anyagból készült a „Kana-
da, szeretlek” címû 7 részes dokumentum-
film, valamint az interjúkat bõvebben tar-
talmazó, 500 oldalas, azonos címû könyv.  

Ez a nagy ívû filmsorozat az elsõ mozgó-
képes összefoglaló a kanadai magyarság kö-
zel 150 éves történetérõl. A rendezõ 2014.
augusztus 24-szeptember 23. között vállal-
kozik arra, hogy a film készítése közben
szerzett tapasztalatairól, az elkészítés körül-
ményeirõl a vetítések elõtt bevezetõ elõ-
adást tartson Kanada számos városában.  A
film, a könyv és a bemutatók ugyancsak a
Magyarokért Kanadában Egyesület, Takács
Katalin elnök kitartó és körültekintõ szerve-
zõ munkájának, valamint számos hazai és
kanadai támogatónak köszönhetõen ké-
szülhetett el és valósulhat meg.

Köszönöm a szervezõknek, hogy ki-
rándultunk Niagara-on-the-Lake hangula-
tos városba és a Niagara vízeséshez. Is-
mét fantasztikus élmény volt; lenyûgö-
zött a természet szépsége, a víz ereje.
Megnéztem Torontót, ám idén nem 346
méter magasból, a CN-Tower-bõl, hanem
hajóról, az Ontario tóról… Örülök, hogy

felkereshettem a metropolis néhány ne-
vezetességét és magyar emlékhelyét is. 

Jómagam Takács Kati, Maros Zoltán
(a Kanadai Magyar TV producere) és fele-

sége, Zsuzsi társaságában bepillanthat-
tam a Windsori Szent István napi piknik
elõkészületeibe. Megadatott az amerikai
élmény is: Toledoban részt vettem a Ma-
gyar Fesztiválon is, továbbá az Ohio ál-
lambeli Lake Hope-n, immár 39. alkalom-
mal megrendezett, Itt-Ott Konferencián.
A Reménység tavánál személyes találko-
zók, beszélgetések alkalmával nyerhet-
tem betekintést az amerikai magyar kö-
zösségek életébe. 

Ezúton is, ismételten köszönöm a fel-
tárulkozást, a tartalmas beszélgetéseket,

az elõrevivõ javaslatokat, amellyel segítet-
te kutatásomat: Bánhegyi Zoltán, Bodoni
Ildikó, Cserepka Barney, Fülöp Marika és
Lajos, Gödölley Irén és Mihály, Herédi Ma-

rika, Holzer Erzsi, Krémer Sándor,
Ludányi Panni, Ludwig Zóra, Magyarody
Szabolcs, Makk Sylvia, Maros Zsuzsi és
Zoltán, Paquett Kalotai Marika, Takács
Katalin, Veres Zoltán.

Hálás vagyok Takács Katalinnak a
megtisztelõ meghívást, köszönöm a ven-
déglátást, az élményekben gazdag napo-
kat – és persze Fülöp Marikának és Lajos-
nak a körültekintõ gondoskodást. Ismét jó
volt magyarnak lenni Kanadában! 

Bába Szilvia

Szentmise a Kossuth-házban
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Az új, igazán lelkes és szervezõ kedvû
tagoknak köszönhetõen a magyar közös-
ség ekkor nagy lendületet kapott, és saját
környezetében kezdett lábra állni; ami
nem is csoda, hiszen az Egyesült Király-
ságban, a fõváros után Manchesterben él
a legtöbb magyar. Beindult az élet a Man-
chesteri Magyar Klubban is: a létszám 60-
70 fõre  gyarapodott, rendszeres néptánc,
majd salsa- és zumbaórákat szerveztek;

karácsonykor kézmûves, dekorációs mû-
helyt alapítottak, melynek bevételébõl
pingpongasztalt vásároltak.
A sport hatalmas közösség-
szervezõ erõ, így egy újabb
alkalom nyílt a találkozóra, és
már nem csak szombaton
gyûlt össze a közösség a
klubban a saját maguk által
fõzött vacsorára, hanem a
hétfõ esti ping-pongra is. 

A Manchesteri Magyar
Klub nagyobb eseményei az
ünnepek és a  jeles napok kö-
ré szervezõdnek, minden év-
ben megemlékeznek nemzeti
és egyházi ünnepeinkrõl,
nem telhet el év szilveszteri buli, karácso-
nyi vacsora, vagy húsvéti sonkafõzés nél-
kül. Az alapvetõ magyar tradíciók õrzése
mellett a közösség nyitott az egyéb, az itte-
ni magyarok összehozására alkalmas ese-
ményekre is. A közösség Anglia-szerte
rendszeresen szervez kirándulásokat.
Nagy sikerrel indult a gulyásfõzõ verse-
nyen, amelyen nagy létszámmal vettek
részt az észak Angliában élõ ExPat magya-
rok. De szervez a klub közös korcsolyá-
zást, bowlingot, vagy éppen klasszikus ze-
nei koncerteket is.  A Manchesteri Magyar
Klub elsõ jelentõs rendezvénye a Kihelye-

zett konzuli fogadónap volt, azóta
rendszeressé váltak az
Orvostalálkozók és Vállalkozói es-
tek.  

A manchesteriek magyar közös-
sége egyre aktívabban mûködik, és
a csoportnak igénye támadt a kö-
zösség hivatalos formába szervezé-
sére. Megalakult a Zsigmond Király
Hungarian Cultural Club Ltd, s
megfogalmazták a Manchesteri
Magyar Klub alapszabályát. Továb-
bi életét meghatározó célt tûzött ki
maga elé a közösség: a Mancheste-
ri Magyar Iskola és Gyermekklub
megalapítását. A magyar iskola
szeptember 13-án indult a man-
chesteri Z-Art Centre-ben.  Az isko-
lában alsó- és felsõtagozatos cso-
portok alakultak, évi tizenhárom-
szori alkalommal, rendszerességgel, a kul-
túránk hagyományõrzésével, magyar
nyelv és irodalom tanításával és jeles na-
pok jegyében, tehetséges és energikus
szakemberek segítségével oktatják  a ma-
gyar néptánc és ének oktatását.

A Manchesteri Magyar Klub tagjai között
számos  lelkes segítõkész szülõ
található, akik szívügyüknek ér-
zik a közösséget: vannak prog-
ram- és rendezvényfelelõsök,
pénztárosok, szakácsok és kuk-
ták, apukák, akik a munka és az
élet nagy dolgait vitatják, anyu-
kák, akik odaadó gondoskodás-
sal kicsit mindenki anyukáivá is
válnak. Egy igazi nagy család
született meg itt Manchesterben.
Õk segítenek az idegenbe beil-
leszkedni, az újonnan
érkezõknek, a nehéz
idõkben is boldogulni,

jó tanácsot adni, biztatni és bátoríta-
ni, megtartani egymást, mindezt
otthonos környezetben, magától ér-
tetõdõen és persze magyarul. Amíg
a gyerekek tanulnak az iskolában,
addig a szülõk beszélgetnek ügyes-
bajos dolgaikról, munka lehetõsé-
gekrõl, a szociális helyzetrõl, s
egyéb dolgokról.

Jövõbeli terveink, mind sikere-
sebbre emelni az iskolai oktatást, re-
mélhetõen tovább adni tapasztalata-
inkat, megalapozni több iskolát, af-
féle „leányvállalatként” az észak-

angliai városokban. Létrehoztunk egy nép-
tánc csoportot, és a Bartók-Kodály alapokra
épített vegyes kórust. Remélhetõen hama-
rosan bemutatkozhatunk a Manchester és
környékén rendezendõ folklór fesztiválo-
kon is.  Ezekre a terveinkre nagy érdeklõ-
dést mutat a Z-Art Centre vezetõsége, hi-
szen ez az intézmény a manchesteri  nem-
zetiségiek kulturális központja.

Összefoglalva mondandóját: amikor a
magyar kultúrának hiánya cselekedetre in-
dítja az északnyugat-angliai magyarokat, s
amikor az összefogás a megtartó erõ, akkor
nincs lehetetlen, csak akarnunk kell, és min-
den úgy lesz, ahogyan elterveztük. 

Bartos Gábor,
a Panoráma Világklub Angliai Társ-

klubjának elnöke
(Manchester)

Manchesterben hozzávetõlegesen 3500 magyar él, közösségük heti több alkalommal találkozik a manchesteri egyetemi
lelkészség különtermében, vagy a salfordi Sam Platt Clubban. Amikor egyre több fiatal és kisgyermekes család költözött
ide, a  közösség építésére vonatkozó igények is megnövekedtek.

Magyar Iskola és Gyermekklub alakult Manchesterben

Ha van összefogás, minden megvalósítható
Mottó: „ha megtartjuk a kultúránkat, akkor a mi kulturánk fog bennünket össze tartani”

Szeptember elején szûk körben vettek
végsõ búcsút Ausztrália egyik leghíresebb
balettmûvészétõl és pedagógusától,
Solymossy Kálmántól rokonai és
közeli ismerõsei. Már gyermekko-
ri álma is a balett volt, és fiatalon
bekerült a Magyar Állami Opera-
ház Balettintézetébe. Táncmeste-
re, Harangozó Ferenc korán felis-
merte a tehetségét, szorgalmát és
kitartását. Húszévesen szólótán-
cosa volt a budapesti Operaház ba-
lettkarának és egyúttal a legfiata-
labb asszisztense Nádasy Ferenc
balettmesternek

Kitûnõ szervezõ lévén, 1955-ben meg-
alapította saját, Mátra balett-társulatát,
amellyel szép sikereket ért el. Egyéni  el-
képzeléseivel új utakra terelte a balettmû-
vészetet, már az ötvenes években ünne-
pelt táncos lett. Egyre-másra kapta a ne-
héz, de látványos színpadi fõszerepeket.

Különösen nagy sikert aratott a Haty-
tyúk tavában, a Bahcsiszeráji szökõkút-
ban és a Fából faragott királyfiban. Nagy
egyéniség volt már akkor is, néha a meg-
törte a megcsontosodott klasszikus
balettszokásokat. Nemzetközileg is felfi-
gyeltek különleges tehetségére. 

Az 1956-os forradalom az õ életében is
fordulópontot jelentett. A fiatal mûvészek
csoportját is magával ragadta a forrada-
lom szele. Az operatársulat forradalmi bi-
zottságában a fegyveres gárda vezetõjévé
választották. A forradalom vérbefojtása

után válaszút elõtt állt: vagy vállalja a fele-
lõsségre vonást, vagy elmenekül szülõha-
zájából.

„1956 szilveszter éjszakáján
léptem át a határt” – emlékezett
vissza életre szóló döntésére.
Nem sokkal Ausztriába érkezése
után Baden bei Wienben, ahol a
kivándorolt mûvészeket  gyûjtöt-
ték össze, barátjával, Galambos
Istvánnal megalakították a Sza-
bad Magyar Kamara Balett Tár-
sulatot. A Ford és a Rockefeller
Alapítványtól kapott pénzalap-
ból autóbuszt vásároltak, és az-

zal járták az ausztriai magyar menekült-
táborokat. Hamarosan rájött azonban,
hogy ez így nem elégíti ki mûvészi elkép-
zelését, változtatni kell az életén. Dönté-
séhez az is hozzájárult, hogy a társulat
tagjaiból többen önként hazatértek.

Úgy határozott, hogy Ausztráliába
vándorol ki. 1958 júniusában érkezett az
ötödik kontinensre, ahol, mint sok honfi-
társa, Bonegillába került, de szerencséjére
sikerült  pár hónap múlva Melbourne-ben
letelepednie, és a Tivoli varietészínház-
ban kapott munkát. Rövidesen felismerte,
hogy a tánc- és fõleg a balett oktatásban
találja meg a jövõjét, így megnyitotta sa-
ját,  Solymossy Balett- és Zeneakadémiá-
ját. Sok hivatásos táncos, balett mûvész
került ki az iskolájából és köszönheti ne-
ki pályafutását. Egyik tanítványa, így em-
lékezik róla: Kálmán bácsi nemcsak kivá-
ló tanár volt, hanem melegszívû ember is,
akitõl soha nem hallottunk durva szót, vi-
szont mindig legjobbat követelte meg tõ-
lünk!

Solymossy Kálmán nem hanyagolta el
a színpadi fellépését sem, az általa alakí-
tott Budapest Hungarian Ballet Company
1960-ban nagy sikerrel mutatkozott be,
majd 1962-ben Australian Ballett
Comique társulattá alakult át, amelyre
Ausztrália-szerte felfigyeltek. Ekkor is-
merkedett meg a litván származású
Elisabeth Mrongovius táncos-koreográ-
fussal, akivel  házas-
ságot kötött. Rövide-
sen megkezdõdött a
mûvészházaspár iga-
zi karrierje. A társu-
lat egyik legemléke-
zetesebb  gálamûso-
rát 1979-ben, a mel-
bourne-i Palais
Theatre-ben tartot-
ták, majd a csapat eu-
rópai turnéra utazott,
Hollandia, Nyugat-

Németország, Belgium, Dánia és Svájc
volt egy-egy állomás, ahol az Aladdin és a
csodalámpa, valamint a Hókirálynõ tánc-
játékkal arattak átütõ sikert. Magyaror-
szágra  a rendszerváltás után, 1989 láto-
gattak elõször haza. 

Solymossy Kálmán a melbourne-i ma-
gyar közösség megbecsült tagja volt, sok-
oldalú embert ismerhetünk meg szemé-
lyében, aki 1997-tõl  a helyi nemzetiségi
tévéállomás 31-es csatornáján a Magyar
Magazin Televízió programját irányította
hosszú éveken keresztül, lelkes munka-
társaival.

2000-tõl a Panoráma magazin victoriai
tudósítói feladatát is ellátta. 2012-ben hû
társát, Elisabethet elveszítette, amely után
teljesen visszavonult. Értékes baráttól, jó
magyar honfitárstól búcsúzunk, emlékét
szívünkbe zárjuk.

Bozsik Tamás

IN MEMORIAM

Búcsú egy nagy művésztől....
Solymossy Kálmán (Tokaj, 1929-Melbourne, 2014)

Tanárok és segítõik – az iskola vezetõsége

Tanító néni a gyerekekkel

Dr. Zsigmond András, 
liverpooli magyar konzul

Az iskola vezetõi (balról) Horváth Balázs
üzletember, dr. Zsigmond András 

liverpooli magyar konzul, 
Bartos Gábor alapító és felesége, Jennifer.

Solymossy Kálmán
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A beruházás során kialakításra kerülõ,
földszinti medencetérben két közepes
méretû és két kisebb (merülõ) medence
került kialakításra. Ez a terület a meglévõ
uszodából közvetlen átjárási lehetõséggel
közelíthetõ meg. Az emeleten egy, az ut-

cáról is megközelíthetõ, 232 m2 területû
étterem várja a vendégeket. A tetõtera-
szon napozóterasz és jacuzzi üzemel. A
pinceszinten került elhelyezésre a gépé-
szeti tér, az étterem konyhaüzemi helyi-
ségei és a vendégeket kiszolgáló mosdók.

A fürdõ területének növelésével, új me-
dencék és a szauna-világ kialakításával – a
több mint 2550 m2 területet érintõ re-
konstrukcióval – a fürdõvendégek elége-
dettségének és látogatók számának növe-
kedését várják.

2013 októberében kezdte meg a Rudas Gyógyfürdõ déli szárnyának rekonstrukcióját. A felújítás eredményeképpen mos-
tanra egy új élményfürdõ került kialakításra, mely szervesen kapcsolódik a fürdõ meglévõ egységéhez.

Wellness részleggel bővült a Rudas Fürdő

Mikecz András 1964-ben hagyta el Ma-
gyarországot, és Kanadát választotta má-
sodik hazájának. A neves festõmûvész,
Vén Emil volt a mestere, majd Torontó-
ban a neves mûvészcsoport, a „Group of
Seven” hatása alá került. 

Alkotásai laza ecsetkezelésû olajfest-
mények, akvarellek. András egy szívvel él
két hazában: festményei emlékképek ha-
zai tájakról, vidéki utcákról, ám képein
megjelennek a kanadai nagyvárosi élet
mindennapi pillanatai is. 

Jelentõs sikerekkel rendezte meg kiállí-
tásait Kanada számos városában. Ha-
zánkban elsõ tárlata 2003-ban volt, azóta
rendszeresen részt vesz hazai kiállításo-
kon. Mûvei megtalálhatók köz-, magán-
gyûjteményekben egyaránt.

Kovács Hajnal a Hírõs városban, Kecs-
keméten született, 1973 nyarán. Tizen-
éves kora óta él az alkotás bûvkörében,
abban a kreativitásban, amely segítségé-
vel nemcsak önmaga, hanem mások szá-
mára is örömet adhat. Érzéseibõl, ösztö-

neibõl táplálkozó, érzelmektõl vezérelt
egyéniség, aki spontán módon él és fest.
Hallgat a belsõ hangokra és követi õket.
Ez mottójává is vált.

Ez a kiállítás két külön világ, két gene-
ráció, kultúra találkozása: a mindig fiata-
los idõs, kiteljesedett festõmûvész és a fi-
atal, szárnyait bontogató lány alkotásaival
ismerkedhet meg szeptemberben a nagy-
közönség.

Bába Szilvia

Generációk címmel nyílt kiállítása a Torontóban élõ Mikecz András képzõmûvésznek Budapesten, a Duna Palotában.

Mikecz András torontói festőművész 
budapesti kiállítása

A keresztény gyökerû vi-
segrádi négyeket a történel-
mi múlt köti össze, amelyet
továbbra is ápolni kell. 

– Miben más egy magyar
mérnök tudása, mint egy
cseh, lengyel vagy szlová-
ké? Szerintem semmiben,
hisz kiváló professzoraink,
nemzetiségüktõl és állam-
polgárságuktól függetlenül
mindenhol azon fáradoz-
nak, hogy a legjobb tudásu-
kat átadják a felnövekvõ
nemzedéknek – mutat rá a
44 éves, Esztergomban élõ
Szilas László, a pedagógia
doktora, aki a visegrádi or-
szágok állami, önkormány-
zati, egyházi és alapítvá-
nyok által fenntartott kö-
zép- és felsõoktatási intéz-

ményeikben kiállított bizo-
nyítványok és diplomák
költséges és bonyolult ho-
nosítási eljárás nélküli, köl-
csönös elismerését kéri.

– A visegrádi országok
kormányainak kezdemé-
nyezniük kellene, hogy a
lisszaboni szerzõdésben
mind a 28 országra érvé-
nyessé váljon az iskolai
végzettségek kölcsönös el-
ismerése – említi. – Hiszen
diákjainkat a határon túli
oktatási intézmények is szí-
vesen fogadják. Például a
Felsõõri Horvát–Magyar
Gimnáziumban magyaror-
szági diákok is tanulnak.

A szakember szerint egy
V4-szintû megegyezés di-
ákjaink és egyetemistáink

javára válna, és jelzésértékû lenne a négy
ország szoros, baráti együttmûködésére is.
Szilas László felhívását a címzettek közül
sokan kedvezõ fogadtatásban részesítet-
ték. A támogatók között van Fónagy János
államtitkár éppúgy, mint Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, Pitti Katalin Liszt-díjas
érdemes mûvész és Sneider Tamás az Or-
szággyûlés alelnöke.

Szlovákiából támogatásáról biztosítot-
ta a kezdeményezést Csáky Pál európai
parlamenti képviselõ, Farkas Iván, a Ma-
gyar Közösség Pártjának alelnöke, Helena
Mezenská, az Egyszerû Emberek és Füg-
getlen Személyiségek (OLaNO) mozgal-
mának képviselõje, Jozef Jarab, a szlovák
Akkreditációs Bizottság alelnöke, Csehor-
szágból Nina Nováková parlamenti képvi-
selõ, Lelovics Pál, a Brünni Magyar Polgá-
ri Egyesület elnöke és Palágyi István
György, a prágai Görgey Artúr Társaság
elnöke.

Továbbra is komoly fennakadások vannak az Európai Unió egyik legalapvetõbb értékében, a munkaerõ szabad áramlásá-
ban, nem érvényesül a tagállamokban szerezhetõ különféle végzettségek kölcsönös elismerésének elve.

Szilas László felhívása a visegrádi négyekhez

Ismerjék el a tudást!

Szilas László
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Augusztus közepén érkezett Argentíná-
ból Budapestre a nagy izgalommal várt Pap-
rika néptánc csoport,  Besenyi Sándor és fele-
sége, Rosana  Manfredini irányításával. Vitéz
Besenyi Károllyal és feleségével, Zsuzsával
vártam, és köszöntöttük a csoportot, majd
rögvest egy kis budapesti buszos városnézé-
sen vettünk részt, megismerve szép fõváro-
sunk nevezetes épületeit Pesten és Budán. 

Azután utunk Drégelypalánkra  vezetett,
ahol Pásztor Ildikó mûvelõdési ház igazgató
lelkes csapatával várt a kultúrházban. Szívet
melengetõ gyönyörû népdalcsokorral, nép-
tánccal fogadták a messzirõl érkezett vendé-
geket, – no meg jófajta köszöntõ pálinkával

és a terített  asztalon finom vacsorával. A ba-
ráti est közös tánccal, énekléssel zárult.

Másnap ragyogó napsütésben utaztunk
Párkányba, ahol Szabó Bernadett, a kultúr-
ház igazgatója várta a csoportot. Népviselet-

be öltözve indultunk a városközponton át,
szórólapokat osztogatva, énekelve a termál-
fürdõbe egy kis ízelítõ elõadásra csalogatva a
fürdõzõket. Aztán a táncosok is lubickolhat-
tak egy jót, kipróbálva a remek csúszdákat és
különféle medencéket, a finom kürtõskalács
kóstolása mellett. Délután városnézés során
látogattunk el a  galériába és a múzeumba,
séta a Duna-parton, szép fotókon örökítettük
meg az esztergomi  bazilikát és a Mária Valé-
ria hidat.  A fellépés a Fõ téren lévõ szabadté-
ri színpadon volt, szép számú nézõsereg
gyûlt össze, s az esõ is eleredt, de a  közönség
végig kitartott tapsukkal biztatva az argentin
Paprika néptánccsoportot.

Másnap reggeli után a csoport nagyon
várta a kirándulást Esztergomba, ahol a
templom gondnoka mutatta be a bazilikát.
Majd utunk Drégelypalánkra  vezetett, ahol
már  kedves ismerõseink két csoportra osz-

tották  a társaságot, az egyik lovas kocsikázni
ment, míg a másik kézmûves foglakozás so-
rán Margit nénivel csuhéból virágot, angyalt
és mézeskalács díszítést tanult.

Délután egy szép mûsorral mi leptük meg
a drégelypalánki közönséget. Minket pedig a
polgármester úr és Pásztor  Ildikó  búcsúzta-
tott szép ajándékkal. Nehéz szívvel köszön-
tünk el kedves új barátainktól, de  várt ránk
egy téravatón való fellépés Törökbálinton és
az ottani Erdélyi Egyesület tagjai, akik bog-
rácsban fõzték  a finom vacsorát. Vacsora
után Budapest by night programmal folytató-
dott az este, megcsodálva a Parlament és tere
díszkivilágítását és a nappal látott épületek éj-
szakai fényárját. Fábik István és felesége kí-
sértek törökbálinti programunk során nagy
odafigyeléssel Az argentin fiatalok, akik elõ-
ször jártak Budapesten, beleszerettek szép
fõvárosunkba, nem csak nappal, de éjjel is!

Másnap a Parlament meglátogatására ke-
rült sor, ahol dr. Aradszky András képviselõ
úr titkára várt és kísért. Városnézés során jár-
tunk a Citadellán, a budai várnegyedben, a
Szent István bazilikában, a Váci utcán és a
Hõsök terén, egyszóval megismerték a fõvá-
ros turisztikai nevezetességeit. Finom ebéd-
del a Tópark étteremben vártak, mely után
pihenésre is jutott kis idõ, hogy felkészülhes-
sünk az esti  fellépésre. Meglepetés készült a
táncosoknak , hisz Argentína nagykövetét,
Claudio Giacomino urat és kedves feleségét,
Léa asszonyt, dr. Aradszky Andrást és család-
ját  vártuk az estre, amelyen Turai István pol-
gármester úr köszöntötte a vendégeket. Re-
mek hangulatot varázsoltak a színpadra a fo-

Nagyné Varga Mária, a Magyar Világtalálkozó folklór-vezetõjének meghívására Argentínából érkezett kéthetes turnéjára
augusztusban a barilochei Szent István Kollégium „Paprika” néptánc csoportjának 16 táncosa, zenésze, énekese, s  Ma-
gyarországon, Szlovákiában és Romániában léptek fel. Az iskola alapítói, vitéz dr. Besenyi Károly és felesége, a Panoráma
Világklub Patagóniai társklubjának vezetõi is   részt vettek a csoport több fellépésén, s mint elmondták, számukra ez egy
hihetetlen álomnak is beillett, hiszen ez volt az elsõ alkalom, hogy az iskolának egy  csoportja meglátogatta alapítóinak
szülõföldjét. Az alábbiakban a fõszervezõ, Nagyné Varga Mária úti beszámolóját olvashatjuk.

Paprikás hangulatot varázsoltak az argentin néptáncosok valamennyi fellépésükön

Felejthetetlen élmények, magyaros vendégszeretettel
„Egy hihetetlen álom vált valósággá” – mondta a barilochei Szent István Kollégium alapítója

gadó törökbálinti néptáncosok Fekete Mária
vezetésével, és nagy sikert arattak a Paprika
néptáncosai is magyar és argentin táncokból
összeállított mûsorukkal. 

Augusztus 18-án a reggel városnézésre in-
vitált  Turai István polgármester úr, majd az
Aranyág idõsek otthonában mûsorral ked-
veskedtünk az otthon lakóinak. Estére pedig
már Európa legnagyobb termál stranddal
rendelkezõ fürdõvárosában, Hajdúszobosz-
lón hatalmas tömeg várta az argentin és len-
gyel néptáncosok mûsorát. Utána
jó volt sétálni az esti forgatagban a
sok külföldi turista között.

Augusztus 19-én napsütéses
madárcsicsergõs ,kakaskukoréko-
lásos reggelre ébredtünk és indul-
tunk tovább a „hajdúk fõvárosá-
ba”, Hajdúböszörménybe, de egy
vargabetûs kitérõvel elõbb Debre-
cent mutattam be az argentin fia-
taloknak. Virágkarneváli lázban
sürögtek fúvószenekarok, néptán-
cosok, a Kossuth téri fõpróbára ké-
szülve. A „Hajdú Hét” mûsorának
keretében kapott meghívást a Pap-
rika néptánccsoport Barilochéból.
Gazdag, sokszínû programot szer-
veztek Sanyó Gyuláék Böször-
mény központjába, ahol lehetõsé-
get nyújtottak a szervezõk „meg-
mártózni” a város termálvizében .

Remek hangulat és koncertek
marasztaltak volna még… de a
szatmári tájon, Ópályiban vacsorá-
ra és barátság bulira vártak a nép-
dalkórus és néptáncegyüttes tagjai,
Erdélyi Ilona és Erdélyi Miklós pol-
gármester szervezésében. Volt nó-
tázás és közös tánc az ízletes va-
csora és szatmári pálinka után. 

Augusztus 20-án délelõtt a szé-
pen felújított görögtemplom elõtt mutatko-
zott be nagy sikerrel az argentin csoport a fa-
lu lakossága elõtt, mely után közös ebédnél
ismerkedtünk ópályi vendégszeretõ lakosai-
val. Délután a Nyírségbe, Máriapócsra, a hí-
res búcsújáró helyre, a Mária zarándokút
egyik fontos állomására érkeztünk. Itt tartot-
ták a megyei Szent István napi rendez-
vényt,melynek egyik fénypontja a Paprika
néptáncegyüttes mûsora volt a mindenki ál-
tal várt tûzijáték mellett.

Másnap Szatmárcsekén ismerkedtünk a
„Lekvárfõzõ fesztivál” helyszínével és az ide
érkezõ csoportokkal, Székelyföldrõl, Kárpát-
aljáról Tiszacsegérõl stb…- Délelõtt ellátogat-

tunk a Túristvándi vízimalom mesés vidéké-
re és a Túr partján zajló „Halászléfõzõ feszti-
válra”, majd felkerestük Kölcsey Ferenc, a
Himnusz költõjének emlékházát, virágot he-
lyeztünk el sírjánál a világhírû csónakfejfás
temetõben, s megkondítottuk a Világ Ma-
gyarságának emlékmûvénél a lélekharangot.
Majd készülõdtünk a legtöbb népi építésû
tornácos házat megõrzõ Kömörõ faluba ün-
nepi mûsort adni a falu közösségének  Ju-
hász András polgármester felkérésére. A mû-

sor után igazi szatmári terül-terülj asztalkám
várta a csapatot az iskolában. Szálláshe-
lyünkre, Szatmárcsekére érve  megszemlél-
tük a fesztivál színterét, ahol a híres csekei
szilvalekvár készül és még egy barátságesti
táncházba mentünk a tiszacsegei néptánco-
sokkal. Augusztus 22-én délelõtt ellátogat-
tunk Penyigére, ahol a helytörténeti múze-
umban Kormány Margit néni, a hajdani falu-
si iskola nyugdíjas tanító nénije kalauzolt és
énekelte el a penyigei balladát.

Szatmárcsekére visszaérve felkészültünk
a lekvárfõzésre: 200 kilogramm szilvából ha-
talmas katlanba ültetett üstökben fõzik, ka-
varják egész éjen át a ciberét, míg finom sû-
rû lekvár (cukor nélkül) lesz belõle. Ezt ter-
mészetesen hazavitte minden résztvevõ, fõ-
zõ csoport. Nagy élmény volt a színpadon

zajló változatos mûsor, melynek egyik fellé-
põje a Paprika néptáncegyüttes volt. 

Másnap ellátogatunk Nagyarba, a
Rosáriumba, ahol több száz fajta rózsa
pompázik a Luby-kastélykertben , majd
visszatérve Szatmárcsekére… csomagol-
tunk, s fájó szívvel intettünk búcsút
Szatmárcsekének, Sarkadi Pál polgármes-
ternek és csapatának. A Partiumi Magyar
Napok rendezvényére, Szatmárnémetibe
mentünk, ahol a Kossuth kertben, két szín-
padon zajlott a mûsor,s hatalmas tömeg vár-
ta az argentin csoport elõadását. Szállásunk
ez éjjel Nagykárolyban volt, a felújított kol-
légiumot mi avattuk fel. Reggeli után
Tasnádra mentünk, ahol a termál strand te-
rületén léptünk fel, nagy sikerrel.

Délután értünk vissza Nagykárolyba,
ahol megnéztük a  Károlyi-kastélyt, s este
szép mûsorral mutatkoztunk be a károlyi
közönségnek, Bogdán Georgescu kultúrház-
igazgató meghívásának  eleget téve. Másnap
Nyírbátor következett, ahol városnézés, tör-
ténelmi sétány, kastélynézés várt az argen-
tin fiatalokra, s innen továbbutazva Máté-
szalka híres „kocsimúzeumával” ismerked-
tünk, ahol Herdon Béla a két tehetséges ifjú,
Balázs és Péter apukája vacsorára és baráti
estre hívott mindenkit, a Szatmár
Néptáncegyüttes tagjait, a barilochei Papri-
ka néptáncosait, s vendégeket Ópályiból.

Másnap Tiszacsegére mentünk, ahol
Bagdi Sándor és kedves felesége, Katika meg-
hívására utolsó magyarországi fellépésre ke-
rült sor a gyönyörû Tisza-parton. Itt sétahajó-
zásra és kompozásra is alkalom nyílt Szilágyi
Sándor polgármester úr közremûködésével.
Este pedig a záró elõadásnak a tiszacsegei
mûvelõdési ház adott otthont, közösen a
csegei néptánccsoporttal. Remek volt a han-
gulat a mûsor utáni záró bulin, köszönjük
minden néptáncosnak és szüleiknek a ven-
dégszeretetet,  amivel az argentin csoport
utolsó magyarországi napját emlékezetessé
tették.

Eljött az utolsó nap. Reggeli után indulás
Budapestre… Városnézés és Vásárcsarnok,
ebéd után irány a  Liszt Ferenc repülõtér,
ahol érzékeny búcsút intettünk a
Barilocheból érkezett Szent István Kollégium
Paprika néptáncosainak és tanárainak. Az
együttes vezetõje Besenyi Sándor és felesége,
Rosana Manfredini voltak, akik nagyszerû
munkát végeztek, elhozva az iskola diákjait,
tanárait egy közép-európai turnéra.

Isten áldja meg mindnyájukat, hogy so-
káig ápolhassák, közvetítsék a magyar kul-
túrát, néptáncot Argentínában!

A turné szervezõje, konferansziéja:
Nagyné Varga Mária
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MMÛÛVVÉÉSSZZEETT

– Elõször nyolc éves koromban vittek el
szüleim Budapesten az Újpesti Torna Egy-
letbe vívásoktatásra – meséli. – Tõröztem,
de  sajnos az edzõm, akit nagyon megked-
veltem, másfél év után Csepelre
ment oktatni, és már nem volt
lehetõségem arra, hogy edzé-
sekre oda járjak, így abbahagy-
tam. Ezt  követõen különféle
sportokat ûztem, de egyiket
sem tudtam annyira megsze-
retni, mint a vívást, így  felsõ-
oktatási tanulmányaim után,
23 évesen újra elkezdtem vívó-
edzésekre járni.

Katalint felvették az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
pedagógia-pszichológia karának
testnevelõ szakára, s külsõ isko-
lai gyakorlatra küldték. Mint jövendõbeli ta-
nár, nagy ambícióval tartotta a napi tanterv

szerinti testnevelési órákat.  Ámbár, az ott
fõállásban oktató testnevelõ tanárnõ nem
sok jóval biztatta: „Ígérd meg, Katikám, so-
ha sem leszel testnevelõ tanár!”

– Ez egy kihívást is jelentett szá-
momra, szerettem volna bizonyí-
tani, hogy igenis jó helyen vagyok
– fûzi hozzá mosolyogva. – S aho-

gyan a nagy könyv-
ben meg van írva,
egyetemi évei után
ismét a vívóterem-
ben kötött ki. A Bu-
dapesti Vasutas
Sport Club edzõter-
mében a vívás má-
sik fegyvernemét, a
párbajtõrt gyakorol-
ta, s egy kiváló
edzõ, Babos Péter
segítségével újra
középpontba került
ez a sportág.

Azután 2010  nyarán munkalehetõsé-
get kapott Heidelbergben  (Németország,

Baden-Württemberg tartomány),
ahol rövidesen felkereste a helyi
vívóklubot (TSG Rorbach –
Heidelberg), s annak tagja lett. 

Néhány hónap múlva pedig már
állást ajánlottak neki, s természete-
sen igent mondott rá! Innentõl
kezdve megragadta a szerencsés le-
hetõséget, s egyre több órát adott,
tanítványai száma is gyarapodott,
számos szakmabeli mesteredzõvel
ismerkedett meg. Alig három év el-
teltével egy másik városban pedig
felkérték a  Mannheimer Fechtclub
1884  edzõjének, tanárának. 

Idõközben szakmailag is to-
vább képezte magát: a tauber-
bischofheimi Fechtzentrum (ví-

vóközpont) által szervezett kurzuson B-
kategóriás hivatásos szakedzõi diplomát
szerzett. Most készül az A-kategória meg-
szerzésére.

– Nem kis meglepetésemre jutottam el
idáig – teszi hozzá szerényen. – Az élet
lett a legnagyobb tanítómesterem. Kitar-
tással, szorgalommal és nem kevés energi-
ával szolgálni és tovább adni egy sportág
iránti elhivatottságot, azt gondolom, ez
egy nemes célt szolgáló feladat – mondja
az alig harmincadik életévén túllépett
Molnár Katalin.

Szatmári Friderika

Idehaza még arról is megpróbálták lebeszélni, hogy valaha testnevelõ tanár legyen, ma Németországban a Mannheimer
Fechtclub 1884  vívóklub egyik kiváló edzõje Molnár Katalin. Imádja ezt a sportot, a tanítást, s úgy érzi, megtalálta bol-
dogságát – igaz, kissé távol a hazától, rokonoktól.

Magyarországon lebeszélték a tanításról,
Németországban hivatásos vívótanár lett

Egy örömugrás az Északi-tengerben

A vívócsarnokban

Molnár Katalin tanítványai és 
Halmos András edzõ társaságában

Családi kép Heidelbergbõl, balra az 
édesanyja, jobbra a cikk szerzõje, Friderika

Így kezdõdött ... a kis Kati

A mûvészi hajlam, önkifejezésre törekvés
családom minden tagjában megvan; apám
például, bár mûszaki ember volt, csodálato-
san hegedült. Én elõször 25 éves koromban
kezdtem rajzolni a Désy Huber mûvészeti
szakkörben és az iparmûvészeti fõiskola elõ-
készítõjén, ahová végül - több más kortár-
sammal együtt - politikai okokból nem vet-
tek fel. Így pályám másfelé fordult, és ma egy
osztrák építõcég hazai leányvállalatának ügy-
vezetõje vagyok, miközben festészeti törek-
véseimet nem adtam fel.

Néhány év kihagyás után tanulmánya-
imat a Dávid Mûvészeti Szabadiskolában
folytattam, Németh Ágnes irányítása
alatt. Tõle tanultam meg a különbözõ
technikákat, mint az olaj vagy az akvarell,
és õ vezetett be igazán a színek csodálatos
világába. Horváth Tamástól fõleg anató-
miát és festéstechnikát tanultam. Képez-
tem magam Rádóczy Gyarmathy Gábor
akadémiáján is, majd Végsheõ Klára fes-
tõklubjában foglalkoztam nonfiguratív
festészettel. Hogy látókörömet tágítsam,
idõközben letettem a KOGART festmény-
becsüsi vizsgáját is.

Legfontosabb mozgatórugóim, ihletõ-
im az emberek és a zene. Festés közben is
majdnem mindig zenét hallgatok, sok ké-
pemet kifejezetten egy-egy zenemû ihlet-
te. Váltakozva készítek figurális és nonfi-
guratív képeket, sõt, idõnként a kettõ
közti átmenetben találom meg, a szá-

momra járható utat. Ugyanígy változik az
is, hogy épp olajjal vagy akvarellel dolgo-
zom-e. A mondandó pedig – szándékaim
szerint – majdnem mindig túlmutat a ma-
teriális világon és utat igyekszik nyitni
belsõ, transzcendens önmagunk felé.

Ha szeretné megvásárolni valamelyik
képemet, vagy csak érdeklõdik a mun-
kám iránt, kérem keressen bátran az aláb-
bi elérhetõségek bármelyikén:

Telefon: +36 20 951-9750  
e-mail: magdolna@kleinheincz.hu   

web: www.kleinheincz-lena.hu  

„Hitem a hitetlenség mozaikjaiból áll
össze”

Hemingway

Kleinheincz Magdolna vagyok, festõmûvész, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány (MANK) tagja. Képeket készítek,
hogy kifejezzem önmagam és elmondjam másoknak, ami bennem lakik.

Bemutatjuk Kleinheincz Magdolna festõmûvészt

„Ihletőim az emberek és a zene”

Árvácskák
Csupornyi természet
Nem csak a széljárta, napszítta for-

ró nyári mezõ változatos színei nyújt-
hatnak témát – egy egyszerû edény-
ben, szépen elrendezett virágharmó-
nia éppúgy megragadhatja a fantáziát
és festésre ingerel.

Carmina Burana
A Carmina Buranát Orff 1936-ban

komponálta, tehát a klasszikusok lépté-
kével ugyancsak modern mûrõl van szó.
Miközben talán ez a világ legnépszerûbb
klasszikus mûve, szinte komolyzenei
sláger, mindenki mást szeret benne.

Számomra a Burana a kitörõ élet-
öröm, a vidámság, az élet élvezetének,
sõt féktelen habzsolásának egyik nagy
himnusza, azé az érzésé, ami az életet
önmagáért szereti, napos és árnyoldalai-
val együtt. Ezt a sokszínû, mégis egyér-
telmû érzést próbáltam vászonra vinni.
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A vásárlók többsége komoly múltat felté-
telez a patinás Csíksomlyói Salvator likõrök
mögött, holott az egész történet alig öt évvel
ezelõtt kezdõdött, amikor néhány fiatal vál-
lalkozó a fejébe vette, hogy a magyarság
szent helyéhez, Csíksomlyóhoz köthetõ
ajándéktárgyat fog létrehozni. 

„Magunkból indultunk ki – mondja
Tóth Zoltán, a likõrök ötletgazdája; „Ha
Nyugat-Európa szakrális központjaiban já-
runk, a lelki ráhangolódást követõen a má-
sodik gondolatunk már rendszerint az,
fõznek-e a helyiek valamilyen jóféle kolosto-
ri sört vagy likõrt? Olyan terméket szeret-
tünk volna megalkotni, ami méltó a hely
szelleméhez, és messze földre el tudja vinni
annak hírét is.”

A likõrök összeállítását hosszas kutató-
munka elõzte meg, de a végleges receptúrák
rengeteg kísérlet és folyamatos kóstolás ré-
vén álltak össze. Eleinte csak egy keserûli-
kõrben gondolkodtak, de a tesztek során rá-
jöttek, hogy szükség van egy fiatalosabb,
könnyebben fogyasztható italra is, így szü-
letett meg a 36 különbözõ gyógy- és fûszer-
növényt tartalmazó, Salvator Keserûlikõr
párjaként a citrusos ízvilágú, 28 növényt
tartalmazó Salvator Gyógynövénylikõr.

„Kezdetben a helyi ferenceseket kerestük
meg az ötlettel, de nekik más elképzeléseik
voltak a márkaépítéssel kapcsolatban” – idé-
zi fel a történetet Tóth Zoltán. A helyi
Amigo Intercost likõrgyár azonban vevõ
volt az együttmûködésre, ennek eredmé-

nyeképpen piacra kerülhettek a
Csíksomlyói Salvator likõrök.

„A kezdetektõl fogva hittünk a ter-
mékek sikerében, és az idõ minket
igazolt” – mondja Becze Tibor, az
Amigo Intercost igazgatója. „Ha mi-
nõségi terméket adsz ki a kezeid kö-
zül, akkor azt a fogyasztók minden-
hol értékelni fogják. A Salvator likõrök
ugyanúgy helytállnak Székelyföldön,
a román s a magyar piacon, mint Eu-
rópában vagy bárhol a világon.”

A Salvator likõrök a székely íz-
lést követik, ezért valamivel éde-
sebbek és erõsebbek is az ismert
keserûlikõröknél, de fent a hegyek-
ben a lélekmelegítõ hatásnak mí-
nusz 20 Celsius körüli hidegekben
is ki kell tartania. 

„Számítottunk rá, hogy lesz egy olyan
réteg, aki fanyalog majd az édességére,
de azóta több vakteszten is sikerrel vet-
tük az akadályt. Amikor a Decanter ma-
gazin tesztjén a Keserûlikõr másodikként
végzett a Becherovka mögött, akkor már
tudtuk, hogy egy olyan egyensúlyt sike-
rült megtalálnunk a keserû és az édes

ízek között, amit
szakértõk is elismer-
nek” – idézi fel az el-
sõ szakmai sikere-
ket Tóth Zoltán. 

Azóta a likõrök
már egy rangos nem-
zetközi megmérette-
tésen is túl vannak:
nyáron az angliai
International Wine
and Spirit Compet-

itionön mind a két termék ka-
tegóriája legmagasabb pont-
számával nyert Silver
Outstan-ding minõsí-
tést. Ez a verseny a vi-
lág egyik legrango-
sabb „wine and
spirit” seregszemlé-
je.

A székely likõ-
rök pedig valóban
Csíksomlyó hírvi-
võivé lettek. Ran-
gos budapesti étter-
mek itallapjaira ke-
rültek fel és a díjak
hatására egyre na-
gyobb irántuk az ér-
deklõdés Nyugat-
Európából is.

Harminchat gyógy- és fûszernövénybõl készül, s Salvator nevét viseli 

Likőrrel írnak történelmet 

A termékek nevét a csíksomlyói Salvator kápolna ihlette,
ami még Somlyón belül is egy szakrális középpont.
Valamiféle átjáró ég és föld között, számos zarándok számolt
be azon a helyen égbõl leereszkedõ létráról, amin angyali
seregek közlekedtek a két világ között.

Mit mond a szakértõ?
Az angliai International Wine and Spirit Competition szakértõi így jellemzik

a Salvator likõröket:
A Csíksomlyói Salvator Keserûlikõr mély sárga-arany színû, illatában a

citrust alpesi növények és aromák sora követi. Az édesgyökér egyensúly-
ba hozza a citrusféléket. Szájban gazdag és teljes, a korty finom és melen-
getõ. A citrom kilép a felszív alól és bátran helytáll. Gazdag teljességét
hosszú utóízben is hordozza.

A CsíksomIyói SaIvator Gyógynövénylikõr aranyszínû, alpesi növé-
nyek és levendula az illatban, a háttérben gyógynövények, vegetális jegyek
és a friss dohány illata keveredik. Szájban tiszta, friss, teljes; keserû/édes
és gyökeres jegyekkel. Utóízében karamell és enyhe faszenes jelleg.

Hol kapható?
Székelyföldön az áruházakban, élel-

miszerboltokban, vendéglátóhelyen és az
Amigo Srl boltjaiban. Magyarországon az
Auchan, a G-Roby és a Roni üzletláncok-
ban, valamint vinotékákban és a
www.szekelytermekek.hu oldalon.

Az ukrán válság feladta a leckét a VII.
Magyar-Orosz Nemzetközi Gazdasági Fó-
rum és Üzletember találkozó szervezõi-
nek, hiszen a NATO- és EU-tag Magyaror-
szág számára nem egyszerû összehangol-
ni a magyar nemzeti, nemzetgazdasági
érdekeket, energiabiztonsági ügyeinket,
szövetségesi elkötelezettségünkkel. A fej-
lemények nem változtatnak Magyaror-
szág külkereskedelmi-gazdasági irányult-
ságán (a forgalom több mint háromne-
gyede az EU-tagokkal bonyolódik le), de
Oroszország Németország után a máso-
dik legfontosabb importpartnerünk
(energiahordozók, nyersanyag – a teljes
oroszországi import több mint 90 száza-
léka). 

Ezen megváltozott helyzethez alkal-
mazkodtak a budapesti fórum kulcsté-
mái, például az erõteljesebb orosz érdek-
lõdés az innováció, a közös projektfinan-
szírozás, az oroszországi beruházások
magyar finanszírozási lehetõségei iránt. A
szankciók elvágják az orosz bankok egy
részét a nyugati pénzpiacoktól, hitellehe-
tõségektõl, az orosz gazdaság egészét a
high-tech ágazatoktól. Ugyancsak lehetõ-
séget kínál orosz cégek európai uniós
képviselete Magyarországon. Az idegen-
forgalom, (orvosi) turizmus és az ingat-
lanfejlesztés eddig is a sikerágazatok kö-
zött volt, és – ellentétben néhány régiós
szomszédunkkal, ahová nem mennek
szívesen orosz turisták – nem vetette visz-
sza az ukrán helyzet.

A konferenciát követõ sajtótájékoztatón
részt vett Ujhelyi Sándor, a Vállalkozók
Klubja Egyesület elnöke, Mészáros Csaba,
az evopro csoport elnök-tulajdonosa, Mol-
nár Péter, az NCC mûszaki igazgatója, míg
orosz oldalról Irina Salgunova, a Szentpé-

tervári Befektetési Bizottság elnöknõje,
Nyikolaj Prisjaznyuk, a Rosztov Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint
Leonyid Grigorjevics Surigin, az Oroszor-
szági Föderáció kereskedelmi képviselõje
Magyarországon. 

A felszólalók kitértek az orosz-ukrán
konfliktus kereskedelemre gyakorolt ha-

tásaira, ezen belül is a magyar-orosz gaz-
dasági kapcsolatok jelenlegi helyzetére.
Az orosz vendégek szerint a gazdasági
szankciók ellenére is van lehetõség az or-
szágaink közötti üzletkötésre, különösen
az építõipar, a közlekedés és a turizmus
terén. Álláspontjuk szerint az orosz piac
továbbra is kiváló üzleti lehetõségeket kí-
nál az európai partnerek számára, ám tu-
domásul kell venni, hogy vége azoknak
az idõknek, amikor Oroszország olyan
termékeket vásárolt, melyek teljes egészé-
ben külföldön készültek. Az orosz vezetés
célja a hazai gazdaság fejlesztése, ennek
érdekében szorgalmazzák, hogy az or-
szágban piacra kerülõ termékek legalább
részben Oroszországban készüljenek.
Ezt a hozzáállást természetesen nem csak
a magyar, hanem a nyugat-európai cégek-
tõl is elvárják. 

Elmondták, az Oroszországba exportáló
magyar cégek közül a leginkább a hús- és
élõállat-szállítókat sújtják az orosz szankci-
ók, de van több lehetséges megoldás. Példa-
ként említették, hogy a szankciók kivetése
óta Törökország a korábbinál nagyságren-
dekkel több tejet szállít Oroszországba, és
ennek következtében tejhiány lépett föl, va-

gyis piac nyílt meg
az európai, köztük a
magyar exportõrök
számára.

Leonyid Surigin
Budapesten akkredi-
tált orosz kereskedel-
mi tanácsos kijelen-
tette: a politikai ne-
hézségek nem gya-
koroltak nagy hatást
az orosz-magyar vi-
szonyra. Megjegyez-

te, hogy az orosz kormány által „biztonsági
okokból” bevezetett korlátozások az Orosz-
országba irányuló magyar exportnak legfel-
jebb négy százalékát érintik. A magyar-orosz
kereskedelem volumene már megközelíti a
10 milliárd dollárt – mondta. Az orosz keres-
kedelmi tanácsos rámutatott: az orosz gazda-
ság alkalmazkodik, találnak beszállítót Dél-
Amerikában, Ázsiában. De – tette fel a kér-
dést – mit fognak tenni a magyar mezõgazda-
sági szállítók, például jövõre, ha a szankció-
kat eltörlik, és már foglalt lesz az orosz piac. 

A  rendezvényen bejelentették: a na-
pokban Moszkvában megállapodást írt
alá a magyar evopro mérnöki iroda és az
orosz NCC (Nanotechnology Center for
Composites) vállalat. A megállapodás ér-
telmében az orosz cég bekapcsolódik a
kompozit (üvegszálas mûanyag) szerke-
zetû, hibrid Modulo buszok gyártásába. 

Miközben a magyar-orosz kapcsolatokat is visszavetik az ukrán helyzet miatti kölcsönös szankciók, a budapesti gazdasá-
gi fórumon nem volt hûvös a hangulat, a résztvevõk azt kutatták, hogyan folytatódhat az üzlet.  A kölcsönösen bevezetett
szankciók ellenére jelentõs érdeklõdés mellett zajlott októberben a két napos, immár hetedik orosz-magyar gazdasági fó-
rum és üzletember-találkozó, a Vállalkozók Klubja Egyesület szervezésében, s a Panoráma Világklub közremûködésével,
amelynek alapító elnöke, dr. Tanka László is felszólalt a konferencián, hangsúlyozva a civilszervezõdésekben rejlõ, eddig ki-
használatlan üzleti kapcsolatok lehetõségeit. Újhelyi Sándor fõszervezõ összegzésében elmondta, a résztvevõk magas szá-
mából is látszik: a magyar és az orosz cégek érdekeltek az együttmûködés folytatásában.

VII. Magyar-Orosz Gazdasági Fórum Budapesten

Együttműködési lehetőségek az építőipar, 
a közlekedés és a turizmus terén 

A konferencia témakörei

��  ��  Oroszországi beruházások magyar finanszírozási
lehetõségei

��  ��  Együttmûködés a két ország kis- és középvállalkozói
között

��  ��  Innováció, közös projektek finanszírozása
��  ��  Idegenforgalom, turizmus, orvosi turizmus, ingatlanfe-

jlesztés
��  ��  Orosz cégek európai uniós képviselete Magyarországon
��  ��  Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások
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A Világfalu a magyar-magyar
együttmûködéseket, s más népek,
nemzetek közötti kapcsolatépítését is
szorgalmazza. Az idelátogatók a prog-
ramok során megismerkedhetnek a vi-
lág számos országának kultúrájával, vi-
lágával, képviselõivel. A Világfalu nagy-
színpadán a nyitástól zárásig tartó mû-
sorfolyamban minden mûfaj helyet
kap: a népzenétõl az operetten át a
pop-rockig, a legnépszerûbb elõadó-
mûvészek, együttesek
elõadásában.

Miközben a nagy-
színpadon, az elõadó
termekben, a jurták-
ban a legszélesebb
témakörökben zajla-
nak a programok –
koncertek, mûsorok,
bemutatók, konfe-
renciák stb. a Világ-
falu több ezres kö-
zönsége megismer-
kedhet a kiállítókkal,
megkóstolhatja és
megvásárolhatja ter-
mékeit, kipróbálhat-
ja szolgáltatásait.  Ez
az a hely, ahol a világ
különbözõ országai-
ból érkezõ honfitár-
saink és a külföldi ál-
lampolgárok randevút
adhattak egymásnak. Itt kapnak helyet
a Kárpát-medence és magyarsága, s a
Panoráma Világklub pavilonjai, ahol ta-

lálkozhatnak az öt kontinenst átfogó
közösség  hazai és külhoni képviselõi-
vel, akik például Amerikából,  Ausztráli-
ából, Brazíliából, Dubajból, Svédország-
ból, Svájcból, Angliából, Hollandiából,
Németországból,  Olaszországból és
még számos  országból érkeznek. Be-
mutatkoznak Erdély, Kárpátalja, Felvi-
dék, Délvidék, Õrvidék magyarságának
képviselõi. 2015-ben a határon túli dísz-
vendég a Vajdaság magyarsága, a konti-

nens díszvendég pe-
dig Afrika lesz!

Évrõl évre
mintegy másfél-
száz kiállító foglal
helyet a különbö-
zõ elnevezésû ut-
cákban, s igény
szerint helyet
kaphatnak a kö-
vetkezõ területe-
ken: Magyar érté-
kek utcája; Ma-
gyar vidék; Talál-
mányok tere;
Gyógyító Övezet;
Egészségcen t -
rum; Cégek, in-
tézmények, szer-
vezetek; Kézmû-
vesek sora;
Országpavilonok,

amelyek egy-egy kül-
földi ország kultúráját, idegenforgal-
mát, üzleti lehetõségeit és kapcsolatait
mutatják be.

A Magyar Világtalálkozó szervezõi csapata által a Syma Rendezvényközpont-
ban (1146 Budapest, Dózsa György u. 1.) felépített Világfalu minden évben
lehetõséget nyújt a hazai és külföldi termelõnek, szolgáltatónak, gyártónak,
feltalálónak, szervezetnek vagy intézménynek, aki termékeivel vagy szolgál-
tatásaival részt kíván venni a három napos eseménysorozaton. 

Lehet jelentkezni! Kiállítások, bemutatók 
a Világfalu utcáiban (2015. május 29-31.)

Minden, 
mi szem-szájnak ingere

2014 május utolsó hetének végére a
SYMA Rendezvényközpontban felépí-
tett Világfaluba, a nagy találkozások
helyszínére költözött a rendezvény,
ahol reggeltõl estig zajlottak az esemé-
nyek, sok ezer látogató részvételével,
akik több mint fél száz országot, álla-
mot képviseltek. Messzi országokból is
érkeztek, többek között voltak itt Ar-
gentínából, Brazíliából, Venezuelából,
az USA több államából, Kanadából, Al-
gériából, Ugandából, Angolából, Dél-
Afrikából, Indiából, Sri Lankáról,
Dubajból, Irakból, Kurdisztánból, Pa-
lesztinából, Európa tucatnyi országá-
ból, s természetesen a Kárpát-medence
szomszédos országaiból.

A Világtalálkozó díszvendége Kár-
pátalja volt, ahonnan több mint százfõs
kulturális és üzleti küldöttség érkezett
és mutatkozott be nagy sikerrel.  Kiállí-
tói standokon mutatkoztak be a magyar
értékek képviselõi: termelõk, gyártók,
szolgáltatók, s minden, ami jellegzete-
sen magyar érték, s azon cégek, intéz-
mények, szervezetek, amelyek tevé-
kenysége, szolgáltatása és kapcsolat-
rendszere a magyar-magyar együttmû-
ködés révén itthon és külföldön is egy-
aránt figyelemre méltóak lehetnek. Kü-
lön utcarészt kapott a magyar vidék, a
jelentõsebb idegenforgalmi régiók, lát-
ványosságok, programok. Ugyancsak
külön standokon találkozhattunk a fel-
találókkal, az ötletemberekkel, mene-
dzsereikkel, s a találmányok forgalma-
zóival. A kiállítói pavilonokban az adott
országra, kultúrára jellemzõ környezet-

ben bemutatók, kóstolók, üzleti ajánla-
tok fogadták a közönséget, Ázsia orszá-
gaitól kezdve Afrikán át Erdélyig és Kár-
pátaljáig. Bemutatkoztak a különbözõ
régiók, városok, falvak idegenforgalmi
ajánlataikkal. 

A Világfalu Gyógyító Övezetében min-
denki kedvére válogathatott a legõsibbtõl
a legmodernebb gyógymódokig, a ma-
gyar orvosok, feltalálók gyógyító eszköze-
iket és gyógyító szereiket mutatták be.
Elõadások, bemutatók az egészséges élet-
mód, a természetgyógyászat és az
ezotéria témaköreibõl.  Megtalálhatóak
voltak  a hagyományos gyógymódok,
technikák, termékek és találmányok kép-
viselõi, a házi természetgyógyászati prak-
tikák, kaphatóak bio-élelmiszerek, italok,
különféle gyógyhatású készítmények. Be-
mutatkoztak az ezotéria különféle terüle-
tei, volt ingyenes masszázs, felmérés, ta-
nácsadás, különféle kóstolók. A Gyógyító
Sátorban elõadások, bemutatók, mûso-
rok zajlottak.

Az I. emeleten található mintegy
száz férõhelyes, vetítõvel, hangosítás-
sal felszerelt, légkondicionált elõadóte-
rem adott otthont az Üzleti Fórumnak,
az Egészség Konferenciának, az Ázsia
Fórumnak, s más programoknak.  A
konferenciák résztvevõi arra keresték a
választ: a magyar-magyar kapcsolatok
révén hogyan építhetik kapcsolataikat
a nagyvilágban, lehet-e magyar-magyar
összefogás az üzleti kapcsolatok, a
marketing területén is.

Fotók: Hajóka Miklós 
(www.hajoka.hu)

Kapcsolatépítés határok nélkül 
– Kárpátaljától Európán át Indiáig

Világfalu,
a találkozások helyszíne

A rendezõk 2015. május
29-ike és 31-ike között 

(péntek, szombat, vasárnap) hívják 
és várják kiállító partnereiket, 
a magyar értékeket bemutató, 
a határokon átívelõ, sokszínû 
és kölcsönös elõnyökre építõ 

kapcsolatteremtés és 
együttmûködés fesztivál jellegû 
rendezvényére, a Világfaluba. 

Érdeklõdni: 
a vilagklub@vilagklub.hu 

email címen, illetve a kiállítói 
szervezõktõl 

személyesen lehet.
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Mi, magyarok itt a Kárpát-medencé-
ben és szerte a nagyvilágban, a lelkünk-
ben hordozzuk elõdeink tudását a termé-
szet, azaz a teremtett rendet illetõen.
Nemzedékek sokasága gyarapította ezt a
testben, lélekben és szellemben rejlõ erõt,
hogy a mindig újraszületõ utódoknak le-
gyen bõven tapasztalat a tarsolyukban,
melyet tehetségük szerint aztán tovább
vihettek, gazdagítottak.

Mi úgy tudjuk, hogy a teremtett világ
kivételes egyéniségek egyenrangú közös-
sége, mely gondolatiság egyik alapvetõ
jelképe a Magyar Szent Korona. Tudjuk
és a zsigereink legmélyéig érezzük, hogy
szabad csak az lehet aki másokat sem
korlátoz a szabadságában.

Eleink tudták - s ezt most nekünk kell
a mindennapok részévé tennünk - hogy
ezt a tudást nem elég belül hordozni.
Bölcs elõdeink életük minden pillanatába
odahelyezték az emlékeztetõket, hogy

honnan jöttünk és ho-
vá tartozunk. A magyar népha-
gyomány ennek okából végtelen
tárházban nyilvánul meg. Hím-
zésben, mesében, zenében, tánc-
ban, énekben, faragásban és még
számtalan helyen ahol megmutat-
ható, hogy az Ember férfinak és
nõnek teremteve egy és megismé-
telhetetlen alkotása az Öregkirály-
nak.

A 2015-ös évre szóló
FALINAPTÁRunk és HATÁR-
IDÕNAPLÓnk  ezen örökségbõl vil-
lantanak fel egy-egy lélekemelõ mor-
zsát, nagyon kicsiknek és kicsit na-
gyoknak abból a végtelen tudástárból
melyet így hívunk: A magyar  nép mûvelt-
sége. S ebbe a fogalomba, hogy nép bele-

tartozik mindenkik, lett
légyen nevesítve õrizte meg a történelem,
vagy azokhoz a névtelen milliókhoz tar-

toznak, akik a folyamatos üldöztetés elle-
nére is megõrizték ezt a kincset. 

Használjuk, hát bátran ezt a tudást. Ne
csak beszéljünk róla, hanem valóban él-
jünk magyarul, hogy ez az idõtlen üzenet
újra idõszerû legyen önmagunk és szeret-
teink örömére.

REGÉLÕ FALINAPTÁR 
A/2 méretben 4 színnyomással 

13 bel ív + elsõ és hátsó
borítóval  2500 Ft/db + postaköltség

Lélekbõl jövõ, jövõ REGÉLÕ 
HATÁRIDÕNAPLÓ 

közel 500 oldalon a hagyományos ma-
gyar tagolással 1 év 12 hónap 52 hét

365 nap készült el.
B/5 méretben bordó betûkkel fehér

alapon készül. Bordó, zöld és világos-
barna mûbõrkötéses változatban ren-

delhetõ 3000 Ft/db + postaköltség.

A megszokott határidõnapló for-
mán és tartalmon túlmenõen minden
oldal hozza magával a magyar mû-
veltség egy-egy gyöngyszemét szó-
ban és jelképeiben egyaránt. A be-
szédes sorokat olvasva teljesen egy-
értelmûvé válik, hogy a szkíta, hun,
avar, székely, kun és magyar ugyan-
azt a mûveltségi gyökerekkel ren-
delkezõ népet jelenti a történelem
egy-egy részletében más-más né-
pek szemszögébõl.

Czékmási Csaba
06 30 594 1405

regelofolyoirat@gmail.com
czekmasi67@gmail.com

2015. REGÉLÕ FALINAPTÁR és HATÁRIDÕNAPLÓ

Lélekből jövő, jövő

A cím egy irodalmi mûsoros délutánra
invitált, melyet a Magyar Rádió Mozaik
Sydney és a Magyar Református Egyház
rendezett  a Kisebbségi Alap  és a Panorá-
ma Világklub segítségével a Szemem Fé-
nye Alapítvány gyermekhospice támoga-
tására. A helyszín a strathfieldi Uniting
Church áhítatot ébresztõ épülete volt.
Ilosvay Gusztáv, a mûsor rendezõje beve-
zetõjében a következõket mondta:

„Ha nem is lehet õket minden alkalom-
mal megmenteni, de legalább emberibbé,
otthonosabbá, színesebbé tenni a hátrale-
võ életüket s mindazoknak az életét, akik
velük együtt vívják életük legnagyobb ki-
hívását. Ne egyedül csinálják!  Legyünk
ott mellettük, ha kicsiben is, de mi lélek-
ben ott vagyunk …  gondolunk rátok, le-
gyen bármily nehéz is a  személyes küzde-
lem.  Errõl szól a mai elõadás. Hálás kö-

szönetem mindazoknak kik eljöttek. Isten
áldása legyen elõadásunkon.” 

A súlyos beteg gyermekek megsegíté-
sére rendezett mûsort a Sydneyi Reformá-
tus Egyház vasárnapi iskolásai nyitották
meg. Péterffy Réka tanítónõ vezetésével
beszéltek arról, hogy nekik mi a menny-
ország, milyennek látják. Ezután került
sor a Szemem Fénye Alapítványról szóló
rövid videó levetítésére. Majd Szabó Lõ-
rinc Ima a gyermekekért c. verse hang-
zott el.  A mûsor alaphangját ezek adták
meg. Két verset és egy újságcikket kivéve
minden szereplõ saját gondolatait vetette
papírra és osztotta meg a szép számmal
összegyûlt nézõkkel. A szerzõk között ta-
láljuk Fekete Orshit, aki személyesen nem
tudott megjelenni, de rövid színjátékát a
nemrég Sydneybe érkezett Kõrösi Csoma
Sándor Program három ösztöndíjasa
–Bényi Rita, Ráti Kamilla és Sándor Ist-
ván – adták elõ. Kascsák Dóra nagyma-
májára emlékezett, Kicsi Csilla Rényi Má-
tyás ösztöndíjassal együtt epizódokat vil-
lantottak fel egy életbõl. Nt Szabó Gábor
skype-on keresztül jelentkezett be Can-
berrából, hogy saját élményeirõl és a
mennyország nyelvérõl beszéljen. Nt
Péterffy Kund egy érdekes írást olvasott fel
egy fiatal ember életérõl, akit egy több

emeletes ház lakói neveltek fel. A történe-
tek szívhez szólóak és õszinték voltak,
megérintve a hallgatók szívét és könnye-
ket csalva a szemekbe. Egyik ilyen volt
Dusty kutya története. A mûsort Koszto-
lányi Dezsõ Akarsz-e játszani c. verse zár-
ta Kascsák Dóra elõadásában. 

Tóth Luca Réka gyönyörû hegedûjáté-
ka kötötte össze a mûsor számait. A keve-
rõpult mögött Kicsi Sarolt ült. A színfalak
mögött pedig Horváth Olga, Bánki Éva és
Baranyai Barbara biztosították a jegyek
árusítását, az ebéd kiosztását, az adomá-
nyok bejegyzését.

Hálás köszönet minden résztvevõnek
és az adományozóknak, közöttük a Ma-
gyar Karitásznak, aki $500-al  és egy név-
telen adományozónak, aki $300-al járult
hozzá a gyûjtéshez. Nekik köszönhetõ,
hogy a délután teljes bevételét – $2200 -t
küldhettünk a Szemem Fénye Alapítvány-
nak. www.szememfenye.hu 

Ilosvay-Egyed Katalin
A mûsort részletesen meg lehet hallgat-

ni a www.ilosvay.net honlapon.

Ausztráliában rendeztek jótékonysági gyûjtést a magyar Szemem Fénye Alapítvány gyermekei részére

„Tegyük emberibbé mindazok életét, akik velük együtt vívják életük legnagyobb kihívását…”

Meghívó a Mennyországba
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Világcímtár (Global Directory) címmel lapunk e rovatának célja, hogy társadalmi, kulturális, üzleti, továbbá fontos közérdekû információk összegyûjtésév-
el 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

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

„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!

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

Adél Simándy 
Telefon: 046 (0) 709 98 4393

E-mail: 
adel.simandy@hotmail.se
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„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”
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„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”

Cégünk 26 éve végez szállítási feladatokat belföldön illetve nemzetközi viszonylatokban. 
Sok éves tapasztalattal, megbízható, összeszokott csapattal állunk ügyfeleink rendelkezésére s fõ célunk, hogy hosszútávon 

hozzájáruljunk – gépjármûparkunkkal, speciális eszközeinkkel és szaktudásunkkal – megbízóink sikereinek eléréséhez. 
Gépjármûparkunkban megtalálhatóak a 3 tonna teherbírású jármûvektõl egészen a 150 t teherbírású jármûvekig. 

Annak érdekében, hogy minden megbízást teljesíteni tudjunk, rendelkezünk normál tehergépjármûvekkel, pótos, nyerges 
és széthúzható szerelvényekkel, különféle típusú és teherbírású önrakodós tehergépjármûvekkel, 

speciális trélerekkel, melyekkel így a legkülönfélébb feladatok ellátását is biztosítani tudjuk.

SZÁMÍTUNK, MERT SZÁLLÍTUNK

SZAKÉRTELEM és TAPASZTALAT 26 ÉV TÁVLATÁBÓL

Levelezési cím: 
H-1165 Budapest, Zsélyi A. u. 5.
E-mail: csordastrans@t-online.hu 

web: www.csordastrans.hu
Tel: +36 20 927 2727 
Fax: +36 1 400 1314

GOLDEN OPPOR TUNIT Y
An established, profitable commercial/home improvement business
is for sale, owner is moving to Europe. The documented 2013 gross
sale was close to One Million Dollar, with six skilled personnel.
Projects come from a limited number of General Contractors/
Building Owners/Architects with jobs in Manhattan. Several con-
tracts include commercial flooring and painting. 

For confidential information, please contact 
accountingoffice_ny@yahoo.com, 

telephone 212-541-4387.

Balatoni telek eladó

Eladó Balatonföldvár Kõröshegyen, egy enyhe dombolda-
lon fekvõ 1500 m2 telek, amelyen jelenleg néhány meggyfa ta-
lálható. Villany közvetlenül a telek elõtt, a vízvezeték csatla-
kozója a telken, amely külterületnek minõsül (kb. 300 méter-
re van Kõröshegy fõutcájától), – és 3 százaléka beépíthetõ.
(45 m2 alap, de felfelé lehet akár 2-3 emelet is).

A szomszédságban több nyaraló is található. A telekrõl
szép a kilátás Kõröshegyre.

IRÁNYÁR: 1 950 000 Ft.
Érdeklõdni lehet, a +15613254253  telefonszámon (USA)

valamint a 
+36-20-4426211 telefonszámon (Magyarországon)

A tisztaság – egészség
VEGYTISZTÍTÁS – PIPEREMOSÁS – 
KÉZI VASALÁS – SZÛCSMUNKÁK

BÕR ÉS SZÕRMERUHÁZAT TISZTÍTÁSA, FESTÉSE,
ALAKÍTÁSA 

– RUHAJAVÍTÁS ÉS -ALAKÍTÁS – CIPZÁRCSERE

Wágnerné Tisztító és Ruhaszerviz
Budapest, XIV. ker. Gizella u. 19/B
Nyitva: H- Cs  10- 17.30,  P 10- 16

tel. 30/9757070
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KKÖÖNNVVAAJJÁÁNNLLÓÓ

A  törökszentmiklósi  Bethlen Gábor Református Általános Is-
kola hagyományaihoz híven a 2014/2015-ös tanévben is Wass
Albert Országos Vers- és Prózamondó Versenyt hirdet általános
iskolák számára.

Iskolánként maximum két-két fõ jelentkezését várjuk a kö-
vetkezõ korcsoportokban:

I. korcsoport: 1-2. osztály
II. korcsoport: 3-4. osztály
III. korcsoport: 5-6. osztály
IV. korcsoport: 7-8. osztály

Nevezésüket a mellékelt jelentkezési lapon várjuk, mely isko-
lánk honlapjáról (www.bethleng.hu) is letölthetõ.

A verseny idõpontja: 2015. február 23. (hétfõ)
A verseny helyszíne: Bethlen Gábor Református Általános Is-

kola, 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.
Nevezési határidõ: 2014. december 12.
A jelentkezési lapot e-mailben vagy postai úton kérjük eljut-

tatni a megjelölt határidõig.
Érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:
telefon: 06/56-390-286, E-mail: bethlen@externet.hu

VERSENYFELHÍVÁS
Wass Albert országos vers- és 

prózamondó verseny
„s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz, és csak a kõ marad,
de a kõ marad.”
(Wass Albert: Üzenet haza)

A szerzõ kettõs minõségében tárgyalja
az elmúlt harminc év (1984-2014) – általa
vizsgált – történéseit. Mint okleveles poli-
tikai szakértõ, tényszerûen, a politológia
tudományos eszközeivel, egyetemes kite-
kintéssel vizsgálja, elemzi és magya-
rázza az általa fontosnak
tartott magyar- és világpoli-
tikai eseményeket, minde-
nekelõtt a rendszerváltás
elõtti, alatti és utáni idõszak
történéseire összpontosítva.
Mint újságíró pedig, a tõle
megszokott oknyomozó stí-
lusban tudósít az események-
rõl. A szerzõ retorikáján érez-
hetõ a politikai rendezvénye-
ken és kisebbségtudományi
konferenciákon való személyes
részvételének és saját elõadásai-
nak tapasztalata, ami komoly
szakmai hozzáértéssel párosul. 

Az igazság hullámain szár-
nyal, amikor az elszakított ma-
gyar nemzetrészeken élõ magya-
rok életérõl, gondjairól, politikai helyzeté-
rõl tudósít, amikor személyes tapasztala-
tával a kelet-közép-európai alkotmányos
és politikai rendszerváltás elõzményeit,
teljes folyamatát ábrázolja (reflektorfény-
be állítva a magyar vonatkozású esemé-

nyeket), valamint annak következménye-
it elemzi. Az igazságot tárja fel, amikor a
román diktatúra végnapjairól, a
Ceausescu házaspár kivégzésérõl, a ma-

gyar-román határ kö-
zelében – 1988-ban és
1989-ben – meggyil-
kolt magyar mene-
kültek kálváriájáról,
vagy éppen a Pano-
ráma címû külpoliti-
kai magazin elleni
támadásokról tudó-
sít. Az igazságot
keresi, amikor a
magyar állampol-
gárság (kettõs ál-
lampolgárság)
kérdésérõl, a ma-
gyarok elleni tá-
madásokról, a
valós autonó-
mia-model lek

megvalósítható folya-
matáról, az európai kisebbségvédelem hi-
ányáról szól. Az igazságot kutatja, amikor
hazugságvizsgálatot tart a 2001. szeptem-
ber 11-ei terrortámadás, illetve a 2006. ok-
tóber 23-ai budapesti események ügyé-
ben, vagy éppen Koszovó függetlenségé-
rõl, a Beneš-dekrétumok hatásairól szól.

Egyértelmû kérdések, egyértelmû vála-
szok, kiváló tudományos eszmefuttatás-
ok, bátor és szókimondó riportok, vak-
merõség, õszinteség és hit – ezt képviseli
Tarics Péter az elmúlt harminc év politi-
kai eseményeirõl szóló írásaiban. Nem
minden az, aminek látszik – árad a han-
gulat néhány elemzésének és riportjának
mondandójából. A politikai folyamatokat
a maguk valóságában tárgyalja, tudatosan
keresve a háttérinformációkat és az ösz-
szefüggéseket. 

A szerzõ kétfajta beállítottsága és hoz-
záértése – érzékeny politikai húrokat
pengetve – kitûnõen kiegészíti, sõt: erõsí-
ti egymást. Ezt a témák egyedi megválasz-
tása, valamint az általa készített interjúk
teszik érdekfeszítõvé, autentikussá. A
szerkezetileg kifogástalan, újságírói mû-
fajban gazdag, tudományosság és törté-
nelmi hûség szempontjából egyaránt je-
lesre vizsgázott könyv hasznos olvas-
mány minden magyar ember számára.
Tarics Péter legújabb könyve – mellyel
visszaadta az újságírói hivatás becsületét,
tisztességét – igazi, hiteles kortörténeti
dokumentum. Remekmû, amely a szerzõ
eddigi rendkívül termékeny életmûvének
kicsúcsosodása.

Tanka László,
a könyv kiadója

Tarics Péter tizenharmadik könyve jelent meg nemrégiben a Panoráma Világklub gondozásában, amelyet elõbb Komárom-
ban, majd Budapesten mutatnak be. Tarics Péter mind a Világklub nemzetközi méretû szervezésében, mind pedig a Ma-
gyar Világtalálkozók rendezésében elismerésre méltó közösségi munkát végez – így különös öröm a közösségnek is, hogy
a kiváló író, újságíró újabb könyvével egy történelmi értékû alkotással gazdagította a magyarság értéktárát. 

Megjelent Tarics Péter tizenharmadik könyve

Hazugságvizsgálat avagy az igazság ára 
Magyarság- és világpolitikai reflexiók (1984-2014)

“Az univerzális
Szeretet a legerõ-
sebb gyógyító erõ,

mely mindent harmóniává változtat.” ~
Smoenjala

A mûvésznõ
Smoenjala, született
Erõs Erzsébet, Nagy-
váradon látta meg a
napvilágot, ahol egy
magyar mûvész csa-
lád gyermekeként
már korai éveiben
különbözõ festõi
technikákat és mû-
vészi ismeretet sajá-
títhatott el. Gyerek-
korát festéssel és raj-
zolással töltötte.
Édesapja naponta ta-
nította és látta el há-
zi feladatokkal. Elsõ
perspektivikus képét
négy évesen, elsõ
olajfestményét nyolc
évesen alkotta meg.
Smoenjala már fia-
talkorának hajnalán
lelkesen tanulmá-
nyozta a mûvészettörténelem nagy festõ-
inek munkáit – úgy mint Csontváry, Cé-
zanne, Turner, Klimt, Monet és Van
Gogh – az utóbbiak példája erõsítette meg
azon döntésében hogy az önfejlesztés út-
ját válassza. Különbözõ országokban élt
alkotott és állította ki munkáit, mint –
Ausztrália, Németország, Belgium, Ma-
gyarország és a Kanári szigetek. Férjével
közösen

Németországban egy mûtermet veze-
tett ahol restaurálással, festett bútorok
belsõ terek, falfestmények, szobrok terve-
zésével és kivitelezésével foglalkozott. A
színek és formák tudatos alkalmazásával
dolgozott, különleges fókusszal az embe-
ri testre és lélekre való kihatásukkal.
Smoenjalának, egy súlyos betegségbõl va-
ló elsõ felépülési idõszakában volt egy ví-
ziója, miszerint egy irgalmasszívû, fényt
árasztó, boldog Krisztus kép megfestése
fogja gyógyulásának útját a beteljesülés-
hez segíteni. Ez a kép szólt hozzá és elin-
dította a 21. század gyógyító mûvészeté-
nek pionír útján. A Krisztus kép után még

további víziók következtek és a mûvész-
nõ így elindult alázatosan egy kihívások-
kal teli úton, mely magában foglalt töb-
bek között sok éves kísérletezést, új anya-
gok és technikák kidolgozását. Az õt meg-

keresõknek “szemé-
lyes gyógyító képe-
ket” készített, majd
a Krisztus festmény
után több évre szüle-
tett meg az elsõ “Ho-
lografikus Fényfest-
mény”.

A “Holografikus
Fényfestmények”
technikai megvalósí-
tásuk, vizuális és ér-
zéshatásuk egyedül-
állóak. A nappali
fényben friss, élénk
szín és formavilág a
lámpa fényénél me-
leg, ölelõ tónusba
vált át mígnem UV-
fénynél mélykéken
világító, szférikus
galaxisokká válto-
zik. A mûvészet gyó-
gyító ereje az emberi

történelem számos hagyományából is-
mert, mint például az Ikon festészetben,
templomokban található szakrális mûal-
kotásokban és a modern mûvészetterápi-
ában.

„Mivel a háború az emberek szellemé-
ben születik meg, szükséges a béke fogal-
mat is elültetni a szellemükben” – Idézet

az UNESCO alapító okiratából.
Az Életfa szimbóluma minden idõk

nagy kultúráiból is ismert, továbbá a mû-
vészetben az emberek számára mindig
nagy jelentõséggel bírt.

A „Golden Lifetree” egy olyan több te-
rületet is átívelõ projekt, mely a mûvészet
gyógyító erején keresztül világokat köt
össze. Sokszínû kiállítások, események
és ún. „Gyógyító mûvészetiparkok” létre-
hozásán keresztül egy olyan platform
megalkotása a cél, mely lehetõséget te-
remt, hogy teljes tudatossággal közeled-
jünk a környezethez, természethez, kul-
túrához és embertársainkhoz egyaránt.
Ennek megfelelõen központi témát jelen-
tenek a fák és erdõk, a hagyományõrzés
és a természet védelme, amelyek az Élet-
fa „Arany Hálón” keresztül összekapcso-
lódnak.

A projekt, mint az „Arany Életfa Kara-
vánja” utazik körbe a világon különbözõ
országokban megállókat tartva.
Smoenjala ágról ágra festi meg az Arany
Életfát, mely a Földbolygót átölelve arany
hálót képez. Mindenhol, ahol a karaván
meghívást és támogatást kap, Smoenjala
ajándékoz egy Arany Életfát ábrázoló fest-
ményt, mely az adott ország és a nép ere-
jét jeleníti meg.

Egyedülálló mûvészeti kiállításokra ke-
rül sor, melyek világ újdonságként egye-
dülállóak a maguk nemében. Ezen fest-
mények különleges „holografikus” hatá-
suk által mély benyomást tesznek megte-
kintõjükre. A kiállításokat rendezvények,
fesztiválok kísérik, melyek során egymás-
sal, békében az élet örömét – „szívtõl szí-
vig” – ünnepelhetjük. A rendezvénysoro-
zat egy napját a gyerekeknek szentelik,
különbözõ foglalkozások és programok
által, hiszen õk képezik a jövõnket. A ze-
ne, tánc és költészet néphagyományos,
kortárs és újkori fúzióján keresztül egye-
dülálló találkozások jönnek létre, melyek
hidat képeznek a jelenben, a hagyomá-
nyokból a jövõbe.

www.goldenlifetree.org
www.smoenjala-art.de

Smoenjala a „Golden Lifetree” (Arany Életfa) mûvészeti
projektet 2013 júliusában hívta életre. Korszellemünknek
megfelelõen az Arany Életfa összeköti az ember és a ter-
mészet szellemét, segítve egy tudatosan fenntartható bé-
kés jövõ teremtését, ahol tisztelettel és nyitott szívvel lé-
tezhetünk egymás mellet, összhangban a teremtéssel.

A „Golden Lifetree” világprojekt –
Művészet, mint a béke hírvivője
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Az Értékte-
remtõk Magyar-
országi Szövet-
sége Egyesületet,
( É R M O S Z )
amely egy non-
profit, közhasz-
nú, társadalmi
szervezet, 2009-
ben 13 alapító tag
hozta létre. 

Küldetésünk egy kölcsönös elõnyö-
kön alapuló társadalmi összefogás építé-
se, amely egyrészt, a már elfeledett érté-
keinkre támaszkodva, másrészt a jelen
lehetõségeit kihasználva hív életre ér-
tékteremtõ együttmûködéseket.

Alapértékeink
– a magyar termékek elõállítása, ke-

reskedelmi forgalomba hozatala, a
magyar találmányok igazi és tényle-
ges védelme és magyarországi fel-
használása. (értékteremtés, annak
megóvása és terjesztése)

– kulturális örökség védelmének elõ-
segítése, támogatása, valamint a
hagyományõrzés az élet és a kultú-
ra különbözõ területein.

– a magyarországi vállalkozások
helyzetének védelme és állandó fej-
lesztése, javítása.

Mit ajánlunk tagjainknak?

Támogatjuk tagjainkat
– szakmai fejlõdésükben, (saját tan-

folyamainkon)
– kapcsolatépítésben, (mind tagja-

ink között, mint a Panoráma Világ-
klub segítségével, tagjaink támo-
gatása, piaci helyzetének javítása,
tevékenységük összehangolása,
üzleti partnerek felkutatásával,
kapcsolatépítéssel és közvetítés-
sel)

– ismertségük javításában, (honla-
punkkal, Panoráma Világklub tag-
ságunkkal, valamint projektjeink,
eseményeink sajtónyilvánosságot
kapnak, a megjelent hírekben refe-
renciaként megjelennek tagjaink)

– pályázati pénzek elnyerésében,
menedzseljük útjukat.(pályázatfi-
gyelés, pályázatírás)

Összefogunk érdekükben
– különféle problémáknál megoldá-

sánál igénybe vehetjük egymás se-
gítségét, (közösségben, társadalmi
szervezetben hatékonyabban tud-
juk védeni tagjaink érdekeit)

– díjmentes jogi, számviteli, adó, in-
formatikai, pénzügyi, munkavédel-
mi tanácsadást mûködtetünk.

Kedvezményeket biztosítunk
– tagjainknak, kedvezményes rész-

vételi lehetõséget biztosítunk a Szö-

vetség által szer-
vezett rendezvé-
nyeken.

– minimális tag-
díjjal léphet be
értékteremtõ kö-
zösségünkbe!

Támogatjuk a kutatásfejlesztést, a
megújuló energiaforrások elterjedését,
védjük a magyar termõföldet.

Fontos számunkra a határon túli ma-
gyar kulturális örökség védelmének elõ-
segítése, támogatása, védelme.

Minden hónapban tartunk egy nyílt
napot, ahol a tagsággal együtt megbe-
széljük a legfontosabb feladatokat, eset-
leges egyéni problémákat.

Kit várunk tagjaink sorába?

Gazdálkodó szervezeteket, civil
szervezeteket, valamint magánszemé-
lyeket, akik hozzánk hasonló célokban
gondolkodnak, a társadalmi együttmû-
ködés, összefogás szélesítése érdeké-
ben.

Honlap:          www.ermosz.hu
Kapcsolat:      ermosz@ermosz.hu

+36 30 910-3013

Sárdi Rózsa 
elnök

Értékteremtők Szövetsége

Sárdi Rózsa

A Balaton-vidék egyik legszebb részén, Balatonszárszón, a fõút mentén, 
eladó a közismert és népszerû VÉNDIÓFA  étterem, a hozzá tartozó 1,1 hektáros területtel.
A 644 m2 alapterületû, jól felszerelt, magas igényt kielégítõ romantikus hangulatú étterem 

befogadóképessége mintegy másfélszáz vendég, különtermek állnak rendelkezésre, 
régi kandallókkal, cserépkályhákkal, stílusos  berendezéssel.

A Kerthelyiségben több mint 400 fõt lehet elhelyezni – sörpavilon, sütõk, õsfák 
varázsolják hangulatossá a környezetet. 

Az udvaron egy melléképület (nyáron lakható) és raktárak találhatók.
Az étterem Balaton-parti közelsége és frekventált helyszíne, az üres telek beépítése további jó lehetõséget kínálnak a vevõ részére.

Irányár: 180 millió forint.

ELADÓ A VÉNDIÓFA ÉTTEREM BALATONSZÁRSZÓN!

Érdeklõdni: 
Véndiófa Étterem

8624 Balatonszárszó, 
Kossuth Lajos u. 2.

vendiofabszarszo@gmail.com
+36 84 362-907

Mobil : +36 30 813 5375
Püspökné Horváth Ildikó

A négynapos program csúcspontja termé-
szetesen a Csíksomlyói Mária Ünnep, a Pün-
kösdi Búcsú. És a zarándoklat, a Történelmi
Magyarország Ezeréves határára a Vadregé-
nyes Gyimesekbe, Gyimesbükkre. Viszont
négy újdonság gazdagítja a programokat.

Az elsõ: Rákóczi-mozdony a Rákóczi
várnál, az Ezeréves határon. A szervezõk II.
Rákóczi Ferenc fejedelem
tiszteletére teljes egé-
szében felmatricáz-
zák a Magyar Állam-
vasutak egyik korsze-
rû villanymozdonyát.
Ez a gép vontatja majd
a 16 kocsis szerelvényt Er-
délybe. Ez a mozdony viszi majd el az 1100
zarándokot Magyarország Ezeréves határára,
ahol már évek óta új zarándokhely alakult ki.
A mozdony végül ünnepélyesen kigördül a
határhoz a határon álló Rákóczi várhoz. 

A villanygép felmatricázására a
Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV nyilvá-

nos pályázatot hirdet, amelyen bárki részt ve-
het, a határon túlról is. A pályázat részletes le-
írása rövidesen megjelenik a www.karpateu-
ropa.hu oldalon.

A második újdonság: remélhetõleg ha-
gyománnyá váló megemlékezés a madé-
falvi veszedelem turulmadaras emlékmû-
vénél Székelyföldön. Mint ismeretes, Mária

Terézia parancsára
szörnyû véreng-
zést rendeztek a
császári hadak
ezen a tájon. A
székely áldoza-

tok emlékére avat-
ták fel 1899-ben a tu-

rulmadaras emlékmûvet. Ezt újítják fel jövõre
a madéfalviak. És remélik, hogy hagyományt
teremtenek minden év pünkösdjén egy mél-
tóságteljes megemlékezéssel és ünnepségso-
rozattal. Ennek részesei lesznek a Székely
Gyors és a Csíksomlyói Expressz utasai. 

A harmadik változás: Erdély új tájaival
ismerkedhetnek meg a zarándokok Szé-
kelyföldrõl hazafelé. A vonatok változatla-
nul Észak-Erdélyen, Nagyváradon, Kolozsvá-
ron át érkeznek Székelyföldre. Ám a negye-
dik nap elteltével eddig még sosem járt útvo-
nalon keresztül érkeznek haza Magyaror-
szágra. Kolozsvárból Észak felé tartanak a za-
rándokvonatok, hogy Vass Albert regényé-
nek színhelyén, Désen, Wesselényi városán
Zsibón, Szilágy vármegye székhelyén,

Zilahon, és Károli Gáspár szülõhelyén, Nagy-
károlyon át érjék el a mai magyar határt. 

A negyedik újdonság: a látnivalók válto-
zatossága miatt a Csíksomlyó Expressz za-
rándokai a felcsíki falvakban, a Székely
Gyors utasai pedig az alcsíki településeken
szállnak meg, épp fordítva, mint a korábbi
években volt szokásos.

Össznemzeti Zarándokvonat – ezt a nevet használják a Székely Gyors és a Csíksomlyói Expressz szervezõi, a Kárpáteurópa
Utazási Iroda vezetõi. A nyolcadik esztendeje induló különvonatokon egyre több a határon túli magyar Európából és a ten-
gerentúlról, amelynek szervezésében a Panoráma Világklub öt kontinens mintegy nyolcvan országát behálózó társklubjai
is közremûködnek, fontosnak tartva azt az üzenetet, amelyet Csíksomlyó szellemisége hordoz, ezért 2015-ben is hívják és
várják a magyarságot erre a felejthetetlen élményeket nyújtó zarándokútra.

Ismét zakatol az Össznemzeti Zarándokvonat a Csíksomlyói Búcsúra

Rákóczi-mozdonnyal az Ezeréves
határ Rákóczi várához

A Világklub újra hívja a világ magyarságát

A vonatok részletes 
programjairól, a részvételi lehe-
tõségekrõl bõvebb információk 

a www.vilagklub.hu és 
a www.gyógyvizek.hu honlapokon, 

valamint:
Balázs Gábor 

- Tel: +36-30/ 22-99-394
E-mail: info@gyogyvizek.hu
A részvételi díjak befizetése:

Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Kft.
3535 Miskolc, Elõhegy u. 68.
Számlaszám:Budapest Bank

HU-10102718-10223300-01003001

Részvételi díj 2014.december 31-ig: 
62.900 forint/fõ vagy 210 EUR 

vagy 320 USD.
Részvételi díj 2015.január 01-tõl: 
64.900 forint/fõ vagy 220 EUR 

vagy 330 USD.

Százezrek a misén

Világklub-zászló a somlyói hegyen

Madéfalván a Világklub-csoport 
keresztet állított

A Deáky Panzió kertjében lévõ 
Világlub-kereszt elõtt



A magyar fejlesztõknek az volt a célja,
hogy biotermékekbõl állítsanak össze egye-
dülálló, luxuskategóriás szállodai kezelése-
ket, amelyek illeszkednek az egészségmeg-
õrzés iránt elkötelezett hotelek filozófiájá-
hoz. Olyan Magyarországon gyártott
biokozmetikumokat alkottak, melyek a
wellness szállodák professzionális kezelése-
inek alapjaként szolgálhatnak, de elérhetõ-
ek az otthoni bõrápoláshoz is. A fejlesztés
meglehetõsen komplex gondolkodást igé-
nyelt, hiszen rendkívül összetett kritériu-
moknak kellett megfelelnie a megálmo-
dott kozmetikumoknak, így biológus,
kutatóorvos és wellness szakembereket
egyaránt bevontak a munkába. 

A mySPIRIT skincare kozmetikai ke-
zelés valódi, szellemi tulajdonra épülõ
innováció egyénre szabott, holisztikus
kozmetikai kezeléssel és az otthoni bõr-
ápolást segítõ biokozmetikumokkal. Az
egyensúlyteremtést célzó filozófiának
megfelelõen az exkluzív bio hatóanyag-
ok mellett a féldrágakövek természetes
erejével energizált víz és egyénre szabot-
tan alkalmazott bio illóolaj keverékek te-
szik egyedülállóvá a kezelést. A kezelé-
sek és a bio minõsítésû arcápolók a ha-
gyományos szépségápolásnál többet ad-
nak a vendégeknek azzal, hogy a bõr
egészséges mûködését segítve, a bõrszö-

vet harmonikus rendszerét támogatva
valóban a belülrõl fakadó ragyogást for-
málják át külsõ szépséggé.

Az elért sikerek erõt adnak a folya-
matos fejlesztéshez is, így amellett,
hogy nyáron a termékpaletta természe-
tes fényvédõkkel, bio illóolaj parfü-
mökkel és bio minõsítésû babaápolók-
kal bõvült, már elõrehaladott szakasz-
ban van a bio minõsítésû testápolók
fejlesztése is. 

Jelenleg a kezeléseket Magyarorszá-
gon két elismert medical spa szállodá-
ban lehet igénybe venni, és itt, valamint
a myspirit.hu weboldalon lehet vásárol-
ni a termékekbõl. A cég a közeljövõben
saját kozmetikai szalonok kialakításával,
valamint országos és nemzetközi téren
is mind több, szigorú elvárásoknak meg-
felelõ partner kozmetikai szalonjában
szeretné elérhetõvé tenni a mySPIRIT
skincare kezeléseket. Így minél többek
élvezhetnék az egészségtudatos életvite-
lük támogatását a bõrük egészséges

mûködését szolgáló biokozmeti-
kumokkal.

A Magyar Iparszövetség székháza megépülése óta azzal az elsõdleges céllal mûködik, hogy a ma-
gyarországi mikro-; kis- és középvállalkozások számára folyamatos felzárkóztatási lehetõségeket
biztosítson, és az Inkubátorház-projektje révén, e cél még hangsúlyozottabbá vált. Ebben az iro-
daházban található a Panoráma Világklub és a Magyar Világtalálkozó központi irodája is.

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorháza”,
mint szolgáltatási iroda
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2010-ben a Magyar Iparszövetség a
KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004 sz. projekt
keretében állami támogatásban részesült
és létrehozta Inkubátorházát, melynek
legfontosabb célja az, hogy segítse a hazai
mikro- és kisvállalkozások versenyképes-
ségi felzárkóztatását, megfelelõ környeze-
tet teremtve a magas minõségû szolgálta-
tások nyújtásával. A projektben, céljaink
megvalósítása érdekében, elsõdleges fel-
adatunk a vállalt szolgáltatások összehan-
golása és folyamatos fejlesztése, valamint
a hatékony együttmûködés elõsegítése. 

Fejlesztésünk megvalósításával, az in-
duló kisvállalkozások, kiterjedõ inkubáci-
óját kívánjuk szolgálni ezért a meglévõ és
újonnan betelepül, vállalkozások felzár-
kóztatását tekintjük elsõdleges felada-
tunknak. Az Inkubátorház jelenleg teljes
kihasználtsággal mûködik. A bérlõk kö-
zött megtalálhatók kis- és középvállalko-
zások, csak úgy, mint más érdekképvise-
letek, alapítványok, és külföldi érdekeltsé-
gû cégek, melyek kiválasztása során alap-
vetõ szempontként fogalmaztuk meg,
hogy potenciális szolgáltatást nyújtó part-
nerekként vegyenek részt az Inkubátor-
ház életében.Az Inkubátorház bérlõi, és
külsõs együttmûködõ partnerei révén,
szakmai és üzleti konferenciáknak is fo-
lyamatos helyszínt biztosít.

Szolgáltatásaink 
Tanácsadások:
�� Jogi tanácsadás
�� Inkubációs és menedzsmenttámoga-

tás
�� Innovációs szolgáltatások
�� Pályázati tanácsadás
�� Pályázatfigyelés
�� Piackutatás
�� Megvalósíthatósági, piacfelmérõ és

marketing tanulmányok készítése

Irodák és termek bérlése: 
�� „open office”
�� oktatótermek
�� tárgyalók
�� irodahelyiségek

Irodatechnikai szolgáltatások: 
�� faxolás
�� másolás
�� nyomtatás
�� scennelés
�� postafiók kezelés
�� postatovábbítás

További szolgáltatások:
�� oktatás, képzés, továbbképzés
�� sport és üdültetés szervezése

Az inkubációs szolgáltatások közül a
tanácsadási szolgáltatás az együttmûkö-
dõ partnerek/bérlõk (Fiatal Vállalkozók
Országos Szövetsége, Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés, Jelnyelvi Tolmá-
csok a Hallássérültekért Alapítvány, Tex-
tilipari Mûszaki Tudományos Egyesület)
körében is népszerû, sõt, a saját ügy-
fél/vevõkörükön keresztül történõ szol-
gáltatásbeli népszerûsítés, a tanácsadási
órák számában is megmutatkozik. 

Az Inkubátorházban továbbra is célunk
ingyenes vállalkozói fórumok, aktuális
gazdasági tárgyú, vállalkozói érdeklõdést
kiváltó témakörökben konferenciák meg-
rendezése, valamint a különbözõ informá-
ciós csatornákon keresztül a fejlesztési,
munkahelybõvítõ, munkahelymegõrzõ
pályázatok terjesztésének elõsegítése. 

Az irodaház bérlõit potenciális együtt-
mûködõ partnerekként kezeljük, ennek

eredményeként kieme-
lendõ, a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsé-
gével közösen megvaló-
sított, TÁMOP-2.3.6.A-
12/1 számú, „A fiatalok
vállalkozóvá válásának
támogatása” elnevezé-
sû program. Ezen pá-
lyázati konstrukcióban
a Magyar Iparszövetség
konzorciumi partner-
ként vesz részt 4 régióra
kiterjedõen, melynek
során fontos tevékeny-
ségeket szervez és való-
sít meg a képzési tevé-
kenység, tanácsadás,
üzleti terv-értékelés,
mentorálás területén,
mely feladatok a pályá-
zat fõ gerincét alkotják.

A folyamatosan bõ-
vülõ, felzárkóztatást
elõsegítõ lehetõségek
nyomon követése, va-
lamint a célcsoport tá-
jékoztatása, továbbra
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Elérhetõség:

Evert Enikõ
projekt koordinator

OKISZ Inkubátorház
1146 Budapest, Thököly út 58-60.

info@okiszinkubatorhaz.hu
06/1-343-5145; 06/1-343-6103

Mobil: 70/432-9886
www.okiszinkubatorhaz.hu

Még egy év sem telt el azóta, hogy a mySPIRIT skincare biokozmetikumok megjelentek a magyar kozmetikai piacon és el-
kezdõdtek az egyénre szabott, különleges filozófiájú kozmetikai kezelések, melyek máris elnyerték a Magyar Termék Nagy-
díjat. Az elismerés is azt igazolja, hogy valóban hiányt pótló márka született, mely segíti az egészség iránt elkötelezett,
felelõsségteljes szépségápolást.

Nagydíjas elismerés a mySPIRIT terméknek!

Világszínvonalú magyar
biokozmetikai márka
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Bevezető
A XXI. század új kihívások elé állítja a Föld lakóit, így bennünket, magyarokat is. A világban zajló folyamatok felerõsítik a nem-

zeti és a nemzetek közötti együttmûködés szükségességét, különösen gazdasági, kulturális és kommunikációs területeken. A tízmil-
liós Magyarország határain túl ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszórattatva a nagyvilágban, s ma is jelentõs mérté-
kû a kivándorlás.

A magyar nemzet határok feletti összetartozása, együttmûködésének elõmozdítása Magyarország Alaptörvényében is megfogal-
mazódik: állami akarat képviseli a széles körû összefogás intézményi hátterét, a nemzet sorsa iránt elkötelezett honfitársakkal, ve-
zetõkkel. 

Nemzeti érdekeink érvényesítéséhez, jó hírnevûnk erõsítéséhez az összefogásnak túl kell lépnie határainkon. Az eredményes-
ségért más népekkel, nemzetekkel is kapcsolatot kell építenünk, a kölcsönös értékek mentén kell együttmûködnünk. Ebben a civil-

szervezõdéseknek ma érdemi szerep juthat.  
A Panoráma Világklub civilhálózata, – egyfajta szellemi hídként – az elmúlt másfél évtizedben létrehozta a kapcsolatteremtés és

együttmûködés lehetõségeit, elõbb a média területén (újságok, könyvek, kiadványok, stb.), majd a világméretûvé szervezõdõ klub-
forma kereteiben. Kapcsolatait egyfelõl a Kárpát-medence magyarsága és a világba szétszóratott honfitársaink között szervezi, más-
felõl megszólítja és bekapcsolja a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érzõ, érdeklõdõ, barátságot

ápoló idegen népek, nemzetek fiait is. Ezáltal nem csak Magyarország és a nagyvilág, hanem a társklubok révén a különbözõ or-
szágok, népek egymás közötti kapcsolatainak kialakítását is elõsegíti.

Ezek a harmonikusan együttmûködõ, kisebb-nagyobb létszámú közösségek készek a magyar értékek és teljesítmények felméré-
sére és közvetítésére, Magyarország jó hírnevének erõsítésére szerte a nagyvilágban, befogadva más népek, nemzetek értékeit, kul-
túráját is. 

A klubhoz csatlakozók hisznek a jóban, az igazban, a szépben és készek tenni értékeink megmaradásáért és térhódításáért. A
közösségek szellemiségét alapvetõen nemzeti, polgári, konzervatív és keresztény értékek képezik. Mindenféle megkülönböztetéstõl

mentesen, pártoktól, társadalmi szervezetektõl és politikai csoportosulásoktól függetlenül tevékenykednek. E gondolatkör mellé kí-
vánják állítani a társadalmi, a kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles szemé-
lyiségeit, közösségeit és mindazokat, akik fontosnak tartják a cselekvést az összmagyarság érdekében.  

2014 végére több mint 150 klub alakult, átölelve öt kontinens mintegy nyolcvan országát, államát. Magyarországon jelenleg 36

klub mûködik (a megyékben, régiókban, a fõvárosban és más városokban). Különbözõ rendszerességgel tartanak összejöveteleket,

érdeklõdés szerinti fórumokat, konferenciákat, kulturális és szórakoztató rendezvényeket. Kiemelkedõ eseményük a 2011-tõl éven-
te - számos társ- és partnerszervezettel együttmûködve- megrendezendõ Magyar Világtalálkozó eseménysorozata, a tömegrendez-
vénynek helyet adó Világfaluval, és egyéb kapcsolódó programokkal. Ennek során közéleti-, mûvészeti- és különféle civilelismeré-

sek kerülnek átadásra. 
A klubok munkáját számos hazai és külhoni médium segíti, saját lapja a Panoráma világmagazin, honlapjai: www.vilagklub.hu

és a www.vilagtalalkozo.hu – tervezett internetes televíziója: a Világklub TV.

A Panoráma Világklub célja, üzenete és jelmondata
Cél: Határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés Magyarország és a magyarság értékeinek mentén.

Üzenet: Segítsük egymás törekvéseit, építsünk sokoldalú kapcsolatokat, összefogásunk és a

teljesítményeink által legyünk ismertek a világban!

Mottó: Határtalan összefogás értékeinkért!

A PANORÁMA VILÁGKLUB BEMUTATÁSA
(RÉSZLET AZ ALAPOKMÁNYBÓL)

Jelenleg a világ öt kontinensének mintegy 80 országában (államában, régiójában) eddig összesen 153 Világklub jött létre.
Magyarországon 36, határain kívül 117 klub alakult.

A Panoráma Világklub és Társklubjainak
országok, államok, régiók  szerinti csoportosítása, területi megoszlása

(2014. október 31-én – 153 Világklub)
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AMERIKA – 26 ORSZÁGBAN (ÁLLAMBAN) 28 TÁRSKLUB
USA (11): Massachusetts, New York, Kalifornia, Florida, New Jersey, Pennsylvania, Nevada, Indiana, Washington államok-
ban, San Francisco városban, Washington D.C.-ben); Kanada (5): Torontó, Montreal, Alberta, Yukon, Victoria államokban;
Latin-Amerika (12): Argentína (2) (Buenos Aires, Patagónia), Brazília (2)( Sao Paulo,Parana), Mexikó, Costa Rica, Vene-
zuela, Chile, Ecuador, Peru, Kuba, Honduras;

EURÓPA – 26 ORSZÁGBAN 54 TÁRSKLUB
Románia (11): Székelyföld, Háromszék, Szatmár megye, Mezõség, Kolozsvár, Moldva, Gyimes, Máramaros, Felcsík, Marosvá-
sárhely, Bukarest; Ukrajna (9): Beregszász, Técsõ, Nagyszõlõs, Nevetlenfalu, Ungvár, Munkács, Aknaszlatina, Tiszapéterfalva,
Lemberg; Ausztria (3): Bécs, Burgenland, Stájerország; Szerbia(3): Vajdaság, Belgrád,Törökbecse; Norvégia (2): Osló,
Telemark; Németország (2): Tauberbischofsheim,Baden-Württemberg; Olaszország (2): Veneto, Milánó; Törökország (2):
Ankara, Izmir; Szlovákia (2): Révkomárom, Pozsony; Spanyolország (2): Madrid, Kanári-szigetek;  Svájc, Svédország, Ang-
lia, Hollandia, Franciaország, Oroszország, Belorusszia, Dánia, Luxemburg, Ciprus, Görögország, Bulgária, Macedónia,
Lengyelország, Szlovénia, Málta; 

AFRIKA – 11 ORSZÁGBAN – 3 RÉGIÓBAN – 13 TÁRSKLUB
Angola (2): Luanda, Magyarországon Tanult Angolaiak; Algéria, Nigéria, Mauritánia, Szíria, Mozambik, Szudán, Marok-
kó, Kongó, Szub-Szahara, Észak-Afrika, Magyarországon tanult afrikai diákok; 

ÁZSIA, KÖZEL-KELET – 15 ORSZÁGBAN (ÁLLAMBAN) 17 TÁRSKLUB
Egyesült Arab Emírségek (2): Dubaj, Abu-Dzabi; Indonézia (2): Jepara, Bali sziget; India, Mongólia, Sri Lanka, Irán, Izra-
el, Bahrein, Irak, Kurdisztán, Örményország, Japán, Thaiföld, Malaysia, Palesztína;

AUSZTRÁLIA, ÚJ-ZÉLAND -    2 ORSZÁGBAN 5 TÁRSKLUB
Ausztrália (2): Sydney, Queensland, Adelaide (Ausztráliában Tartózkodó Magyar Fiatalok Társklubja); Új-Zéland (2): Welling-
ton, Auckland;

MAGYARORSZÁGON – 17 MEGYE, BUDAPEST  ÉS VÁROSOK, TELEPÜLÉSEK – ÖSSZESEN 36 TÁRSKLUB
Budapest fõváros (alapító klub); 

Megyék (17): Csongrád (Szeged), Szabolcs-Szatmár Bereg (Nyíregyháza), Jász-Nagykun-Szolnok (Törökszentmiklós), Tol-
na (Bonyhád), Somogy (Kaposvár), Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc), Veszprém (Veszprém), Bács-Kiskun (Kalocsa), Zala
(Keszthely), Hajdú-Bihar (Debrecen), Nógrád (Salgótarján), Fejér (Székesfehérvár), Pest (Budapest), Heves (Eger), Békés
(Békéscsaba), Gyõr-Moson-Sopron (Gyõr), Vas;
Régiók (2): Balaton-vidék, Tápió-vidék; 
Városok (16): Nyírbátor, Örkény, Baktalórántháza, Budapest (Panoráma Ifjúsági Világklub), Balatonalmádi, Mátészalka, Tö-
rökbálint, Szeged, Sopron, Békéscsaba, Székesfehérvár, Kisvárda,Velence, Sárospatak, Szentendre, Dunakeszi.

„Mert magyarok és Magyarországnak barátai mindenütt vannak”
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www.vilagklub.hu   www.vilagtalalkozo.hu

HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év

Amerika: 40 USD/év

Európában: 30 EUR/év

Ausztrália: 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.

HHIIRRDDEETTÉÉSS

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), Iski Anita (Ausztrália), 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




