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Mindenkinek van egy álma…
…ahogyan a nóta is mondja. Persze, az az

igazi álom, amelyik megvalósul! Mostani lap-
számunkban csupa ilyen történeteket olvas-
hatunk.

Címlapunkon egy mesebeli birtok látha-
tó, amit a külföldrõl hazatérõ Liszkay Mi-
hály álmodott oda… alatta Közép-Európa
legnagyobb golfparadicsoma épül, amelyet
Széles Gábor nagyvállalkozó képzelt el a
zalai dombok ölében… Innen Kaliforniába
röpülve egy erdélyi magyar megvalósult ál-
mát olvashatjuk, aki az USA egyik leghíre-
sebb plasztikai sebészévé lett… Argentíná-

ban iskolát alapítottak Világklub-vezetõink, több mint ezer
gyermek részére… A délvidéki Törökbecsére a turizmus za-

rándokhelyét álmodta barátunk,  a felvidéki Nagymadon pe-
dig a falu fõterére felállított Turul-szobor, odébb pedig a
Bucsi  Babamuzeum hirdeti a megvalósult álmot, Lõrincz
Kálmánék a szeretet adományaiból építenek óvodát, a Nagy-
házaspár pedig a szõdemeteri Kölcsey Ház megmentését
tûzte ki célul – végtelen a példa.

Klasszikus amerikai álom Hollywood meghódítása, honfitár-
saink ebben is jeleskedtek. Persze, nem kell ehhez feltétlenül
Amerikába menni. Bokor Balázs korábbi kaliforniai nagykövet
álma az volt, hogy hazahozza Hollywood magyarjainak szelle-
mi örökségét, jelképes hazatérésüket valósítja meg nagyszabá-
sú tervével.

Sokak álma: hazatérés a szülõföldre. Oda, ahonnan valami-
kor, valahová, és valamiért elindult. Álmokkal, vágyakkal.
Önöknek sikerült?

Tanka László
fõszerkesztõ

Ambassadors in New Zealand and Greece
We made interviews with Erik Haupt, Hungarian ambassa-
dor to Greece and Cyprus, and with dr. László Zsolt Szabó,
the leader of the first Hungarian Embassy in New Zealand
– we asked them how our diplomatic bodies may help co-
operation between countries and nations.     (pages 6-7)

Trip to the Southern Territories (northern Croatia and Serbia)
This autumn almost fifty members of Panorama World Club paid a
visit to the Hungarian communities, and to the natural and his-
toric sites of the Southern Territories, as they have been invited
by the World Clubs there. In our magazine you find a report with
pictures presenting the days of the trip.                (pages 8-9)

About St. Stephan in Argentina
Earlier the leaders of Patagonia World Club founded St. Stephan
School and Dormitory, and now they use this school, which is very
successful in its work, to make the local population know and like
Hungarian culture                                                 (page 11)

For the Homeland and Freedom in Upper Hungary
(present-day Slovakia)
Recently a delegation of Panorama World Club has been to
Mad (Nagymad) in �itný ostrov (Csallóköz), where they took
part in a ceremony organised by the village to unveil a statue
of the Turul, a mythological bird, and in the events held later.
They also went to Bratislava, and in the wake of the event the
Csallóköz World Club was established.            (pages 12-13)

Hungarian Tour of Hollywood
A special, unique and current series of events began in
Hungary, with the aim to preserve the memory of the
Hollywood stars who have set out from the Carpathian Basin,
to ascend to the heights of fame in Hollywood.   (pages 16-17)

A Plastic Surgeon in California
Péter Fodor M.D., a doctor of Hungarian origin is one of
the most successful plastic surgeons in the United States
of America. His move from Kolozsvár (Cluj-Napoca in
Romania) to California was with many interesting experi-
ences.                                               (pages 20-21)

Zala Springs – a Site of Pilgrimage in the Future
One of the most significant investments of real estate development in
Central Europe is made among the picturesque mild hills of Zala
County. In the village Zalacsány a golf paradise and luxurious houses
show that Hungary has another sight, which has recently been visited
by the group of the World Club Business Forum.         (pages 32-33)

Nagykövetek Új-Zélandon és Görögországban
Görögország és Ciprus magyarországi nagykövetével, Haupt
Erikkel, és Új-Zéland elsõ magyar nagykövetségének vezetõ-
jével dr. Szabó László Zsolttal készítettünk interjúkat, arról,
hogyan segítik az országok, nemzetek közötti együttmûkö-
dést a diplomáciai szervezeteink.                 (6-7. oldal)

Délvidéki kirándulás 
Délvidék magyar közösségeit, természeti és történelmi neveze-
tességeit kereste fel õszi kirándulásán a Panoráma Világklub
mintegy félszáz fõs társasága az ottani Világklubok vendégeként
– képes beszámolót nyújtunk az ott töltött napokról.

(8-9.oldal)

Argentínában Szent Istvánról 
A Patagóniai Világklub vezetõi az általuk korábban alapított és
azóta is eredményesen mûködõ Szent István Iskola és Kollégium
tevékenységének keretében igyekeznek az ottani lakossággal
megismertetni és megszerettetni a magyar kultúrát. (11.oldal)

A hazáért és a szabadságért
a Felvidéken 
Csallóközben, Nagymadon járt a közelmúltban a Panoráma
Világklub küldöttsége, ahol részt vett a falu által szervezett
ünnepi Turul-szobor avatáson, az azt követõ programokon,
s ellátogattak Pozsonyba is – a rendezvény alkalmából ke-
rült sor a Csallóközi Világklub megalakulására.

(12-13.oldal)

Magyar Hollywood Túra 
Egy különleges, egyedülálló és idõszerû eseménysorozat vette
kezdetét Magyarországon, amelynek célja, hogy a Kárpát-me-
dencébõl elindult, magyar gyökerekkel rendelkezõ hollywoodi
világsztárok, hírességek emlékét megõrizzük. (16-17.oldal)

Egy plasztikai sebész Kaliforniában
Dr. Fodor Péter, a magyar származású orvos egyike a
leghíresebb plasztikai sebészeknek az Egyesült Álla-
mokban, küzdelmes életútja Kolozsvártól Kaliforniáig
zajlott, sok-sok érdekes történettel, gazdag életúttal.

(20-21.oldal)

Zala Springs – a jövõ zarándokhelye
Közép-Európa egyik legjelentõsebb beruházása zajlik a festõ zalai
dombok ölében, Zalacsányban: egy golfparadicsom és az épülõ lu-
xusingatlanok modern formái jelzik kis hazánk újabb nevezetessé-
gét, amelyet nemrégiben felkeresett a Világklub Üzleti Fórumának
csoportja.                                                      (32-33.oldal)

IINN  TTHHIISS  IISSSSUUEE  OOFF  PPAANNOORRÁÁMMAA  AA  PPAANNOORRÁÁMMAA AAJJÁÁNNLLAATTAA
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„A diaszpóra Magyarország nagyköve-
te, képviselete a környezõ országokban és
szerte a világban” – mondta Potápi Árpád,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fe-
lelõs államtitkára, az Ópusztaszeri Nem-
zeti Emlékparkban a Nemzeti összetarto-
zás és felelõsségviselés az Alaptörvény
tükrében címmel rendezett konferencián.

Hangsúlyozta, hogy a kormány felis-
merte, hogy a határon túli magyarság a
nemzet része és megõrzendõ érték, hi-
szen az ország reprezentatív képviselete a
környezõ országokban és a világ távoli
földrészein egyaránt.

A politikus szerint a nemzetpolitika a
kabinet sikertevékenységei közé tartozott
az elmúlt években. Ennek eredménye-

ként mára sikerült kialakítani azt a keret-
rendszert, amire hosszú távon is lehet
építkezni – mondta. „Tesszük a dolgun-

kat, a határon túli magyarok képviselõivel
folyamatosan egyeztetve, velük egyetértés-
ben” – fogalmazott. Hozzátette: „mind-
annyiunk közös büszkesége – hiszen a
közös munka és az összefogás eredmé-
nye –, hogy politikailag is erõsek vagyunk
a Kárpát-medencében”.    

Az államtitkár kijelentette: az anyaor-
szági vezetõk ma nemcsak a szavak, ha-
nem a tettek szintjén is nagy hangsúlyt
fektetnek a diaszpóra és ezen belül ki-
emelten a szórványmagyarság megõrzé-
sére, ezt több eredményes határon túli tá-
mogatási program példájával támasztotta
alá. „A szórványt meg kell tartanunk,
mert annak elvesztése után a tömbök el-
vesztése következik” – fogalmazott.

Ópusztaszeri  konferencia a nemzeti összetartozásról és felelõsségviselésrõl 

A diaszpóra Magyarország nagykövete a világban

A közelmúltban Koleszár Andrásné a kisvárdai, Székely
Lászlóné a mátészalkai és Kovács Lászlóné a Szamos-vidék Panorá-
ma Világklub társelnökei adományt vittek Tiszapéterfalvára Perduk
Beáta képtár-igazgatónak és Pallagi Ágnes könyvtár vezetõnek, a
Panoráma Világklub péterfalvai vezetõinek, ezzel is ápolva a Pano-
ráma Világklubban kialakult kapcsolatot.

Az adomány ruhanemû és színes újságok, magazinok voltak,
melyet szeretettel fogadtak a kárpátaljaiak.

Világklubok példás együttmûködése

Adomány Kárpátaljának

Fennállásának huszadik évfordulóját
ünnepelte a minap a torontói Parameter
Club, amely 1996 óta magyar vonatkozá-
sú irodalmi, zenei, kulturális és idõnként

politikai jellegû elõadásokat szervez Ka-
nada legnagyobb városában. A fennállás-
nak két évtizede alatt 382 programot szer-
veztek, melybõl 200 összejövetel filmvetí-

tés volt, 55 zenei program és összesen
harminc irodalmi est. Ezen kívül sor ke-
rült még 15 színházi elõadásra is. A ven-
dégek, illetve fellépõk között volt Cseh Ta-
más Kossuth-díjas zeneszerzõ, Tarr Béla
és Jancsó Miklós filmrendezõk, Mózsi Fe-
renc amerikai magyar költõ, Bódy Magdi
énekesnõ, Vikidál Gyula énekes, Weber
András csellómûvész, Pataky Attila az Ed-

da együttestõl és számos politikus, köz-
szereplõ.

Bede-Fazekas Zsolt a klub vezetõje a
torontói Pannónia Könyvesbolt tulajdono-
sa és heti magyar nyelvû rádiómûsort
szerkeszt az AM 530 hullámhosszon.  

Húsz éves a kanadai Paraméter

Zene, irodalom, közélet

Potápi Árpád Dennis Ross beszédében felidézte  az
1956-os forradalmi napok eseményeit,
említette a „pesti srácokat”, az utcai har-
cokat,  Nagy Imre kivégzését. Szólt azok-
ról  az '56-os magyarokról, akik menekül-
ni kényszerülve az Egyesült Államokban
kezdtek új életet és gazdagították az ame-
rikai társadalmat. Mint beszédében el-
mondta:  õ maga is magyar gyökerû, az õ
szülei is - már korábban -  Magyarország-
ról emigráltak az Egyesült Államokba és
segítették az '56-os magyar menekülte-
ket.  

Marcy Kaptur azt hangsúlyozta,  hogy
1956 a hidegháború fordulópontja volt, és
hõsei bizonyították azt a szabadságszerete-
tet, amely aztán az egész térség számára
példát mutatott, egészen a hidegháború vé-
géig. Beszédében mindkét politikus hang-
súlyozta, hogy 1956 szellemisége máig él és
az 1990 után megújított amerikai-magyar
kapcsolatok is az akkor hangoztatott és né-
hány napra megvalósított közös értékeken –
a szabadságon, a demokrácián, a jog ural-

mán, az egyetemes emberi jogok tiszteletén
– nyugszanak. Marcy Kaptur szerint '56
szellemében folyik
ma is az amerikai-
magyar együttmûkö-
dés. A kölcsönös
együttmûködés ki-
emelkedõ példája-
ként említette a NA-
TO-programokban
történõ részvételt és
az ohiói Nemzeti
Gárda szoros kap-
csolatait Magyaror-
szággal. 

„A mai napot
történelmi napként
éltem meg, ünnepélyes és emelkedett pil-
lanatok voltak ezek” – jelentette ki az
MTI-nek  Szemerkényi Réka washingtoni

magyar nagykövet, aki  a jeles esemény
vendége volt. „Kiemelkedõ fontosságú

esemény, ki-
e m e l k e d õ
üzenettel” –
fogalmazott
a nagykövet.
Mint mond-
ta, jelképes-
nek tartja,
hogy az el-
nökválasztá-
si kampány
hajrájában
emlékeztek
meg a ma-
gyar forrada-

lomról, hiszen ez az utolsó hét, amikor
még ülésezik a Kongresszus a választá-
sok elõtt. „Szimbolikus volt a gesztus is,
mert a  két párt politikusa  egymás után
szólalt fel, s ez egyúttal üzenet is: a ma-
gyar-amerikai kapcsolatok kétpárti támo-
gatást élveznek” – hangsúlyozta
Szemerkényi Réka. 

A megemlékezés nyilatkozattal zárult,
amelyben az amerikai politikusok – mint
a dokumentum fogalmaz – elismerik, ün-
neplik és emlékezetükbe zárják a Magyar-
ország és az Egyesült Államok közötti tar-
tós barátságot.

A washingtoni kongresszus képviselõházában megemlékezést tartottak az 1956-os magyar forradalomról és szabadság-
harcról. Az amerikai házszabály értelmében megemlékezõ beszédeket nagyon ritkán, különleges esetekben engedélyeznek.
Dennis Ross floridai republikánus és Marcy Kaptur ohiói demokrata párti képviselõnõ emlékezett a magyar forradalomra.
Mindkét politikus a képviselõház magyar-amerikai baráti tagozatának  társelnöki tisztségét tölti be.

A washingtoni kongresszusban emlékeztek az '56-os eseményekre

Példát mutattak a magyarok
szabadságszeretetből

Elismerik, ünneplik és emlékezetükbe zárják

Marcy Kaptur
demokrata

párti képviselõ

Obama elnök a magyar nagykövettel

Szemerkényi Réka
magyar

nagykövet

Dennis Ross
republikánus

párti képviselõ
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– Hogy érzi magát Wellingtonban, Nagy-
követ Úr?

– Kimondottan jól! Elõször is azért, mert
olyan feladatot láthatok el, ami elsõ és megis-
mételhetetlen abból a szempontból, hogy
egy új magyar követséget alakítunk ki, amit
ugye csak egyszer lehet megnyitni! Másik ré-
sze pedig az, hogy Wellington és a welling-
toni emberek nagyon közel kerültek a szí-
vemhez. Maga a város csodálatos, ahogy
mondani szokták, a legnagyobb kisváros, az
emberek pedig nagyon kedvesek, barátságo-
sak és segítõkészek.

– Amikor átadta a megbízólevelét az új-zé-
landi  fõkormányzó úrnak (akinek azóta az
ötéves megbízási ideje lejárt – leköszönt) Sir
Jerry Mateparae-nak, hogyan élte meg a ma-
ori ceremóniát? 

– Természetesen izgalommal készültem
és a ceremónia is igazolta azt, hogy ez a meg-
bízatás egy kiemelkedõ feladat az ember éle-
tében. Nagyon megtisztelõ is, mert ilyen al-
kalommal az átadót a kormányzó is kiemelt
tisztelettel fogadja az összes ceremóniás kel-
lékkel. És itt külön kiemelem a maori harco-
sokat is, mely különleges Új-Zélandon. Ked-
ves nyomot hagyott bennem az átadást köve-
tõ közös ebéd és beszélgetés, mely gyönyörû
környezetben, de nagyon közvetlenül zajlott.
A kormányzó házának szépséges, de mégis
egyszerû pompája mellé járult a barátságos
hangulat, az a közvetlenség,  melyet a kor-
mányzó úr és kedves felesége, Dame Janine
Mateparae is biztosított,  gyorsan elvitte a fes-
zélyeztetettségi érzésemet és csak az izgalom
maradt bennem.

– Mennyiben más itt, mint Európában,
azon belül is Magyarországon?

– Más élet: lassabb az élet. Ez nem azt je-
lenti, hogy az itt élõk nem lennének szor-
galmas, tevékeny emberek, de azt, hogy
nincs az a lüktetése, vagy inkább a hisztéri-

ája a mindennapoknak, mint az Európában
és otthon megszokott. Az emberek egy-
mással szembeni viselkedése és viszonya
tanítani való! Itt mosolygás van, türelem

van, és minden területén az életnek segítõ-
készséget tapasztalok. A mindennapi élet-
ben való viselkedésük megkönnyítik az éle-
tüket, nem nehezítik egymás mindennap-
jait! Ezt nagyon jó lenne elvinni Európába
és Magyarországra is! 

– Térjünk vissza a mába, a diplomata éle-
tére. Milyen volt a kezdeti idõszak? 

– Az elsõ négy hónap után most zárult le
egy szakasz a nagykövetség életében. Ez ab-
ban az értelemben is, hogy valamennyi mun-
katárs megérkezett, megfelelõ körülmények
között dolgozhatnak és élhetnek. A nagykö-
vetség helye jól alakul és mindenkinek ren-
dezõdött és megfelelõ a lakhatása is. Az itt élõ
magyarsággal sikerült élõ kapcsolatot kialakí-
tani. Valamennyi magyar szervezetet szemé-
lyesen is meglátogattam és a kollégáim is, ezt
nagyon fontosnak tartottam már az elején!
Mi azért is vagyunk itt, hogy ezen szervezõ-
dések magyar életét segíteni tudjuk. Nem
akarunk beleavatkozni semmibe, de ha
szükséges erõinkhez-eszközeinkhez képest
segítsük õket.

– Az elsõ nyitott nap: az augusztus 21-i kö-
zös koccintás az ünnep tiszteletére-, hány ma-
gyar fogadta el a meghívást?

– Nagy örömünkre szolgált, hogy mintegy
70 fõt fogadhattunk és ezen belül négy gene-
ráció is részt vett ezen a jeles napon. Kis gye-
rekektõl kezdve, a már nem olyan fiatalokig
minden korosztály képviselte magát!

– Milyen terveket-célokat tûztek ki a nagy-
követség, és önmaga elé? 

– Hármas dolgunk van, elõször is, hogy
képviseljük Magyarországot itt Új-Zélandon.
Ki kell alakítanunk egy kapcsolatrendszert
az itteni közélettel. Ebben már jó irányban
haladunk. A másik nagyon fontos dolog a
gazdasági kapcsolatrendszer kialakítása - mi-

vel mi a Külgazdasági- és Külügyminisztéri-
um dolgozói is vagyunk-, nekünk ezeket a
kapcsolatokat is bõvítenünk kell.  Ennek fon-
tos segítõje a negyedik diplomata tagunk a

külgazdasági attasé. A harmadik feladat pe-
dig, hogy az itt élõ magyarsággal tartsuk a
kapcsolatot, melyet már elég jól megkezd-
tünk. 

– Tervezi-e a nagykövetség és személy sze-
rint Ön, hogy valami kulturális tevékenységet
is bevisz a nagykövetség életébe? 

– Természetesen, a követségeken ezt a
szervezést a kulturális attasé látja el. Itt ná-
lunk ezt a szerepet is én töltöm be, mivel ed-
dig életem során is szoros kapcsolatban vol-
tam a kulturális élettel. *(megjegyzés: Szabó
László Zsolt 1999 és 2001 között volt az Ma-
gyar Televízió elsõ embere). Ezt a kapcsola-
tom nem akarom megtagadni és örömmel is
folytatom majd itt. 

– Közeledik az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 60. évfordulója, milyen progra-
mokkal készül a nagykövetség? 

– Természetesen lesz a szokásos fogadás,
s miután Magyarországon alakult egy emlék-
bizottság az évforduló méltó megünneplésé-
re és ez az emlékbizottság kért javaslatokat
minden nagykövetségtõl, mi is adtunk erre a
programra ajánlatokat-ötleteket. Lényegében
pályázni kellett. Javaslataink elfogadást nyer-
tek. Rendezünk egy fotókiállítást, szöveges
magyarázatokkal is, hogy az idelátogatók (itt
értve elsõsorban a nem magyar érdeklõdõ-
ket) megértsék az akkori eseményeket és az
összefüggéseket. Ezt megelõzõen, a lengyel
nagykövetséggel közösen egy lengyel-ma-
gyar kiállítást is tervezünk.

– Mit üzen az olvasóknak?  
– Azt üzenem mindenkinek, hogy miután

kb. tizenöt millió magyar él a világban és eb-
bõl két és fél millió ember szétszórva él szer-
te ezen a Földön, kívánom, hogy õrizzék
meg a magyarságukat!

Kaprinay Éva (Wellington)

A Magyar Nagykövetség székhelye Wellington szívében helyezkedik el, a Legal House 6. emeletén mintegy 250 négyzetméteren,  négy
irodahelyiséggel és egy fogadó résszel. A konzuli részleg az épület 5. emeletén, a késõbb kialakítandó irodákban végzi majd hamaro-
san tevékenységét. A nagykövet úr, az elsõ magyar nagykövetségen Új-Zélandon,  egy igazi tavaszi napon fogadott szeptember ele-
jén. Mint a Panoráma Magazin tudósítója és a Wellingtoni Magyar Hírmondó szerkesztõje teszem fel a kérdéseimet. 

Beszélgetés Új-Zéland elsõ magyar nagykövetével: dr. Szabó László Zsolt

Segítik a magyarság helyi életét

A nagykövetség munkatársai: 
���� Szabó László Zsolt nagykövet, 

���� Fazekas Béla tanácsos, a helyettes nagykövet
���� Simon Tünde  attasé és konzul 

���� Kruchina Vince külgazdasági attasé 
valamint Gyorsok Enikõ Tünde gazdasági

vezetõ és Fazekasné Szikra Ágnes – 
adminisztrációs vezetõ

Elérhetõség: 
Legal House, Level 6, 101 Lambton Quay

Wellington 6011
Telefon munkaidõben (munkanapokon 10-3

között) : +64 4  260 3175 
Munkaidõn túl: + 64 27 4349652
E-mail: mission.wlg@mfa.gov.hu

– Nagykövet úr, hogyan került Görögor-
szágba, a nagyköveti tisztségre?

– 2015-ben ért a megtisztelõ felkérés,
hogy lássam el a nagyköveti feladatokat
Athénban. Azt gondolom, a kiválasztásban
szerepet játszott az is, hogy jól beszélem a
görög nyelvet, az egyetemen görög szakon
végeztem, s meglehetõsen jól ismerem az
országot. A tanulmányaimból is adódóan

gyakran jártam itt, sok barátot szereztem,
és nagyon érdekel a görög kultúra, de legin-
kább a görög-magyar kapcsolatok. Az egye-
tem elvégzése után két éven át elõadásokat
tartottam a magyar-görög kapcsolatok törté-
netérõl, úgyhogy ez tekinthetõ a szakterüle-
temnek.

– A mostani helyzetben mi a véleménye?
Hogyan látja a görög-magyar kapcsolatokat?

– Mindig van tér és mód a fejlõdésre, ez
esetben is mindenképpen szükséges azon
fáradoznunk, hogy ezek a kapcsolatok el-
mélyüljenek, a kölcsönös félreértéseket
tisztázzuk, és meginduljon minden a régi
módon a két ország kapcsolatainak fejlõdé-
sében.

– Bizonyára sokat segít a kommunikáci-
óban, hogy Ön kiválóan beszél görögül… 

– Mindenképpen hasznosnak találom,
hiszen mindenki sokkal szívesebben és szé-
lesebben nyilvánul meg az anyanyelvén. Így
különösen Görögországban, ahol szintén
úgy gondolják, hogy a magyarokhoz hason-
lóan a nyelvet nem lehet megtanulni… Nagy
örömmel és szinte tisztelettel fogadják, ha
valaki mégis próbálkozik legalább. Így sok-
kal szélesebb forrásokból lehet informáci-
ókhoz jutni. Tehát nem vagyunk rászorulva
egy közvetítõ nyelv által közvetített vagy
egy újságválogatás által kínált információk-
ra, hanem a tiszta forrásból tudjuk ezeket
beszerezni. 

– Elmondaná, hogy egy nagykövetnek mi
a napi teendõje, hogyan telik egy napja? 

– Azt szoktam mondani, hogy a nagykö-
vet az ország szeme és füle a fogadó ország-
ban. Tehát ezt a feladatot kell betöltenünk.
Ha gyakorlatiasan nézzük, akkor a napot az
információszerzéssel, újságolvasással, a hír-
adások követésével kezdem, majd tárgyalá-
sok, különféle programok következnek, a
személyes kapcsolat rendkívül fontos, s er-
re kellõ idõt kell áldozni. Az információkról
meg kell állapítani, mi a  fontos, ezeket
megfelelõ módon kell szelektálni, szükség
esetén informálni, értesíteni az otthoni ille-
tékes szerveket, hatóságokat. Illetve vissza-
felé ugyanezt megtenni, s ha Magyarország-
ról jön valami üzenet, feladat, akkor azt el-
végezni itt, a partnerek tudomására hozni,
ezen felül pedig általánosságban mondva,
de konkrétan is ápolni  a a kapcsolatokat a
fogadó ország mindenféle szereplõjével és
résztvevõjével és honpolgárával. 

– Azt gondolom, hogy a magyar-görög
kapcsolatok kulturális szinten mindig ma-
gas színvonalúak voltak. Ön most hogyan
látja ezt? 

– A görögök hagyományosan nagy tisz-
telettel tekintenek a magyar kultúrára, és so-
kan nagyon jól ismerik a fontosabb magyar
kulturális szereplõket, zeneszerzõket, mû-
vészeket, írókat, sportolóinkat… Puskás
Öcsinek például emléktáblája van Athén-
ban, hiszen kétszer is bajnokságot nyert az
itteni csapattal.  Ezek a teljesítmények  nem
ismeretlenek elõttük és nagyra értékelik.
Mindenképpen ezt a munkát csak tovább
kell folytatni. Ezen a területen tehát nem
kell semmit sem megjavítani vagy felépíte-
ni, egyszerûen tenni kell a dolgunkat.

– Térjünk át beszélgetésünk helyszínére,
Ciprusra! Figyelve ezen a rendezvényen az
arcokat, láttam, nagyon szimpatikus volt a
közönség számára, amikor Ön megszólalt
görögül. Ciprus és Görögország viszonyát ön
hogyan látja?

– Ez egy nagyon sokrétû kérdés és szá-
mos módon meg lehet közelíteni, egy rövid
interjú keretében ezt lehetetlen kifejteni,
csak annyit mondanék, hogy a két ország-
nak a himnusza ugyanaz…tehát két testvér-
néprõl van szó. A történelem során gyakran
éltek egy államalakulatban, vagy éppen kü-

lön, de ezernyi szállal kötõdnek egymás-
hoz. És nem csak a hivatalos szinteken, ha-
nem az átlagemberek, a polgárok szintjén is
azt kell keresniük, ami öszszeköti és nem
szétválasztja õket. 

– Végezetül, egy magánjellegû kérdés: Gö-
rögországban mi az, ami hiányzik az Ön
számára? Gondolok itt a magyar és a görög
konyha közötti különbségre, a mindennapi
életre… 

– Viccesen azt tudom válaszolni, hogy a
kifli! Ámbár nagyra értékelem a görög
konyhát, vannak valóban finom és kiváló
ízei, de hát számomra a magyar konyha fe-
lülmúlhatatlan, s ennek „vívmányai” itt hiá-
nyoznak. És talán a tömegközlekedés kü-
lönbözõ színvonala is megemlíthetõ. Több-
ször hangoztattam, hogy a budapesti tö-
megközlekedés nagyon magas színvonalú
nemzetközi értelemben is, ez innen, a
négymilliós Athénbõl nézve, s tapasztalva
naponta a nehézségeket mindenképpen di-
cséretes magyar érték! Persze, több olyan
dolog is van, ami számunkra hasznos és kö-
vetendõ lehet. Azon dolgozom, hogy a két
nép között minél értékesebb kapcsolatok
jöjjenek létre, s az együttmûködés mindkét
fél számára elõnyökkel járjon – mondotta
befejezésül Haupt Erik Görögország és Cip-
rus rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vete.

Joó Géza (Ciprus)

Görögország és Ciprus rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Haupt Erik immár második esztendeje végzi diplomáci-
ai munkáját a két országban, korábban tallini nagykövetként tevékenykedett. Lapunk munkatársa, Joó Géza Ciprusban kér-
dezte munkájáról, életérõl, a görög-magyar kapcsolatokról.

Görögország és Ciprus magyarországi nagykövete, Haupt Erik nyilatkozik lapunknak

Az ország szeme és füle a fogadó országban

Haupt Erik

Athén madártávlatból

Puskás Öcsi emléktáblájának koszorúzásán

A nagykövetség csapata



A korareggeli indulást követõen egy kis
kitérõre került sor Szegeden. Szilágyi Ár-
pád, a Csongrád Megyei Világklub elnöke,
aki nemrégiben vehette át a Parlamentben
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét – fo-
gadta az utazókat. Hódi Margit ausztráliai
vendégével bemutatták a Szilágyi Árpád
Nemzeti Emlékkert alkotásait és a terve-
zett harang helyét.

Zentán, a Városházán Varga Viktor ön-
kormányzati képviselõ és munkatársai fo-
gadták a vendégeket és tájékoztatás hang-
zott el a város életérõl, a magyarság érdeké-
ben végzendõ tevékenységrõl, majd Tari
László helytörténész a 800 éves város törté-
netérõl, mai érdekességeirõl tartott elõadást.
Üdvözölte a jelenlévõket dr. Tanka László,
a Panoráma Világklub alapító elnöke, aki a
VI. Magyar Világtalálkozón való színvonalas
részvételért Díszoklevelet adott át Recskó
Béla festõmûvésznek és Pörneki András-
nak, a Zentai Világklub vezetõinek, akik a
Városháza különtermében adott fogadás
után a belvárosi utcákon, s a Tisza parton
kalauzolták el a vendégeket.

Az esti program a csoport szálláshe-
lyén, a közeli Törökbecsén zajlott, ahol
Link Lajos és felesége, Krisztina munka-

társaikkal együtt már terített asztallal vár-
ták a vendégeket. Czuh János, a Világklub
sajtófõnökének nagyszerû mûsorvezetésé-
vel gazdag kulturális programra került sor,
amelyben fellépett az Adáról érkezett fia-
tal, tehetséges népi zenészekbõl álló Kó-
cos Tamburazenekar, a Magyarországról
érkezett Nógrádi Tóth István és Tolnai
Mari elõadómûvészek – õk népdalokkal,

Délvidék magyar közösségeit, természeti és történelmi nevezetességeit kereste fel szeptember eleji kirándulásán a Pano-
ráma Világklub mintegy félszáz fõs társasága, s töltöttek együtt egy élménydús hétvégét. Az öt kontinens mintegy 90 or-
szágát, államát átölelõ hálózat immár öt délvidéki társklubbal rendelkezik, Magyarkanizsa, Törökbecse, Belgrád, Tornyos
után egy újabb csoporttal, a Törökfalui Világklubbal is gyarapodott – a polgármester, Berze Tibor jóvoltából – így  immár
összesen 204 társklubot számlál a közösség.

Nemzeti értékeinket õrzik és gyarapítják – Múlt és jelen a magyarság jövõjéért 
– A 204. társklub jött létre Törökfaluban

Délvidék közösségeiben járt
a Panoráma Világklub csoportja

magyar nótákkal szórakoztatták a közön-
séget. Az est során került átadásra a délvi-
déki csoport világtalálkozói közremûködé-
séért járó Díszoklevél.

Másnap a környék nevezetességeit ke-
reste fel a csoport. „Az Aracsi pusztatemp-
lom magyarságunk 1000 éves ittlétét képvi-
seli – mondta a helyszínen az idegenveze-
tõ, Link Lajos, aki ennek a mûemlék-cso-
portnak fáradhatatlan és önzetlen felújító-
ja, az itt felállított kereszt ötletadója és fi-
nanszírozója..” Igazi színfoltja volt az ese-
ménynek, amikor spontán megnyilvánu-
lásként Baranyai Veronika egy szép fo-
hászt mondott, a csoport pedig elénekelte
az õsi magyar Himnuszt: „Boldogasszony
anyánk, Régi nagy Patrónánk...”

Törökbecsén meglátogattuk Mellár Jó-
zsef atyát aki bemutatta magyar Szent Klá-
ra templomot, Gróf Leiningen Westenburg

Károly szobrát és a Tisza egyik legszebb
folyásánál lévõ sétányt.

Aztán Óbecsén megnézték az Eiffel-zsi-
lipet, és a gyönyörû központot, majd Újvi-
déken folytatták útjukat a csoport tagjai.
Sétát tettek a központban, ahol a városhá-
zával szemben megtekintették a Mária Ne-
ve Nagytemplomot és a „vasember” házat.
PétPéterervváráradadonon a gyönyörû panorámát
nyújtó várat keresték fel – a 18. század elsõ
felében Komárom mellett a legnagyobb
erõdítmény rendszernek számított ez a
hely, ebben az idõben nevezték el a Mo-
narchia temetõjének. Este pedig – egy szó-
rakoztató, zenés, táncos est keretén belül –
a csoport születésnaposait köszöntötték;
Vér Emília Tihanyi Világklub-elnököt, va-

lamint a 88 éves Veres Mihálynét, és az 5
éves Link Lucát! 

Másnap délelõtt az adai tanyavilág egyik
kis gyöngyszemébe, a Völgypartra látogatott
el a csoport, a „Összetartozás kopjafájához”,
ahol koszorút helyeztek el. Törökfalun, a
Százszorszép Közösségi Házban, egy kis fo-
gadás keretében ünnepélyesen is megalakult
a Panoráma Világklub 204. tagklubja. Az el-
nöki tisztre Berze Tibor polgármestert kérte
fel Tanka László alapító. 

A következõ helyszínen, Tornyoson,
Szabó Magda tájházának bejáratánál a
nemrégiben Magyar Életfa díjjal kitüntetett
tulajdonos és a Tóth Ugyonka Frigyes ál-
tal vezetett Tornyosi Tamburazenakar,

valamint Sándor Arijen és társai énekszó-
val fogadták a Panoráma Világklub cso-
portját. A jelenlévõk megtekintették az ot-
tani népi világ régi használati tárgyait, érté-
keit. Magda rendkívül magas szinten mû-
veli a hímzés, a szövés, a csuhézás, a baba-
készítés tudományát, a lakásában és az ud-

varában önerõbõl berendezett tájházban a
régi használati tárgyak mérhetetlen soka-
ságát csodálhatta meg a Panoráma Világ-
klub csoportja.

Azután a festõi szépségû Palicsba,
majd Szabadkára látogatott a csoport,
megtekintette az ottani természeti és törté-
nelmi nevezetességeket, érdekességeket,
majd búcsút vettek házigazdáiktól, azzal,
hogy: jövõre, veletek, ugyanitt!

A csoport útja során több helyszínen is
jótékonykodott: pénzadományokkal, fel-
ajánlásokkal járultak hozzá azokhoz az
erõfeszítésekhez, amelyet a Délvidéken élõ
magyarok tesznek nemzeti értékeink meg-
õrzéséért, ápolásáért és gyarapításáért.

A csoporttal tartott, többek között, a
Szentkláray-család több tagja is, így a kis

közösség méltón emlékezett a több mint
170 éve született dr. Szentkláray Jenõ tö-
rökbecsei plébánosra, Délvidék híres kuta-
tójára, történészére is. 

A Világklub-kirándulásról úti filmet ké-
szített a KissFilm Stúdió, amelynek bemu-
tatására a szeptember végén az OKISZ-
székházban rendezett Világklub-esten ke-
rült sor.

Szöveg és fotók: Czuh János

Zenés fogadtatás Tornyoson A Kócos Tamburazenekar Tolnai Marival A zentai városházán

Ünnepség az udvaron

Völgyparti koszorúzás

Délvidéki vendéglátóink körében

Szilágyi Árpád Nemzeti EmlékkertjébenZentai városnézõ csoportkép

Szabó Magda házában kalauzolja a vendégeket

Péterváradi panoráma

Az aracsi keresztfánál

Aracsi várromok között

Link Lajos (jobbra) és felesége átveszi
dr. Tanka Lászlótól a díszoklevelet
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Minden év augusztusában megrendezi
a queenslandi kormány a Nyugdíjasok
Hetét (Senior Sitizen Week), s ez alka-
lomból a G.C.-i Nyugdíjas Klub és a Pano-
ráma Világklub Gold Coast-i társklubjá-
val karöltve, a helyi Német Klub meghívá-
sára Magyar Estet rendezett. 

A több mint kétszáz  vendégnek szóló
színes, változatos mûsort a Brisbane-i
Magyar Ház Tulipán tánccsoportja nyitot-

ta meg, majd  a ven-
dégmûvész, V. Mol-
nár Judit operett pri-
madonnának tapsol-
hatott a közönség. Az
est meglepetés mû-
sorszáma a
Vagabundy trió:
Picsikattó-Tomatto-
Juliano humoros,
briliáns zeneparódiá-
ja volt, amelyet a kö-
zönség nagy ováció-
val jutalmazott, ez-
után pedig zárásig a
Huns duó szolgáltat-
ta a talpalávaló mu-
zsikát. Külön emlí-
tést érdemel a Nyug-
díjas klub és Panorá-
ma társklub  kitûnõ-
en szervezett csapat-
munkája, melyet a
vendéglátók külön
megköszöntek.

T.B. Qld. tudósító

Magyar Est a Gold Coasti
Világklub együttműködésével

A maga nemében különleges könyv lá-
tott napvilágot az ismert szerzõ, dr. Faze-
kas Árpád  tollából.  Mint  a könyv beve-
zetõjében is olvashatjuk az író, unokája
Komócsi Sándor, többszöri kérésére fo-
gott hozzá, hogy megírja rendkívül tartal-
mas életútját. Fazekas Árpád 1924. au-
gusztus 5-én született Csengerben. Nyu-
galmazott megyei gyermekkardiológus
fõorvos, orvos-történész, író az 1956-os
forradalom aktív résztvevõje. Ritka,
mondhatni különleges munkabírású em-
ber élete tárul elénk. aki 32 (!) értékes ki-
tüntetés tulajdonosa. 

Húsz éven keresztül a Megyei
Gyermek-Szívgondozó Intézet fõorvosa
volt. Eddig 708 írása, 21 könyve és 178 or-
vostudományi cikke jelent meg. Közremû-

ködésével 24 emlék-
tábla és -oszlop lett fel-
állítva. Szabolcs-
Szatmár-Bereg me-
gyében 8 intézményi
névadási javaslata volt
és lett megvalósítva.
Nagyra értékelendõ,
hogy Dr. Fazekas Ár-
pád nem volt nyíregy-
házi kötõdésû és a
Forradalom leverése
után 1957-ben került
megyénkbe, de szív-
ügyének tekintette,
hogy irodalmilag is
feldolgozza megye
egészségügyi ellátásá-

nak történetét. Felbecsülhetet-
len értékû az 1944 november
2-án Nyíregyháza és környé-
kérõl Szovjetunióba kény-
szermunkára elhurcolt 2300
civil férfi adatainak gyûjtése,
melybõl 1172 nevét sikerült a
nyíregyházi északi temetõben
elhelyezett Elhurcoltak Em-
lékmûvén megörökíteni. Dr.
Fazekas Árpád 92 éves szép
kora ellenére napjainkban is
aktív, nem áll meg kutatni a
múltat. Élete és munkássága
legyen példa a felnövõ generá-
ció elõtt - érdemes életmû
könyvét elolvasni!                      

B.T.

Könyvajánló

Fazekas Árpád életének mozaikjai

Az est szervezõi A Vagabundy Trió

A festõi környezetben el-
terülõ Bariloche több mint
150 000 lakosával Argentíná-
ban még mindig egy „kisvá-
rosnak” számít azon a vidé-
ken, s az ennek megfelelõ
társadalmi szokásokat szere-
ti.  Az iskola közel 1100 nö-
vendékébõl mintegy száz ar-
gentin – gyermek és fiatal –,
önkéntesen és rendszeresen
járnak magyar népi táncokat
tanulni. Ezen kívül harminc
argentin,  a harmadik vagy
negyedik generáció – akik
már nem tudják az Óhaza
nyelvét –, szintén magyar
órákra járnak hetente egy-
két alkalommal.

Nemrégiben nagy öröm volt az iskola
életében, amikor felavatták a szép multi-
funkcionális, Pannóniának elnevezett,
sportcsarnokot.  A  25x40 méter  kiterje-
désû teremben nem csak 300 személynek
van tribün a meccsek megtekintésére, ha-

nem villany moto-
rokkal leengedhetõ
és kinyitható nagy-
színpaddal színpad-
dal is rendelkezik.
Természetesen bas-
ketball, volley, hock-
ey, handball, foci
pályával és  hozzá-
tartozó berendezé-
sekkel felszerelt, az
alsó szinten öltözõk,
WC-k és egy konyha
ebédlõvel található. 

Ez év augusztus
20-án, dr. Besenyi
Károly unokatest-
vérének, Alács Tibornak az adomá-
nyát, a mûvészi értékû, Szent Ist-

ván arcképet, avatták fel,  államalapító ki-
rályunk ünnepén. A Világklub-elnök,
mint az iskola alapítója, röviden összefog-
lalta Szent István életét, hangsúlyozva:
„hogy valaki befogadó hazáját szerethes-
se, tisztelhesse és hazafiassággal támogat-
hassa csak akkor lehet lehetséges, ha szü-
lõhazáját szereti, tiszteli és hazafias érzé-
sekkel támogatja, ahogyan csak tudja.”

Olyan sikeres volt ez a beszéd, hogy az
érettségizendõ osztályok tanárai elkérték,

hogy  tanóráikon alaposabban megismer-
tethessék növendékeikkel.

– „Egészséges” irigységgel néztük meg
a Panoráma Világklub délvidéki túrájá-
nak kisfilmjét! Bizony ilyenkor érezzük
leginkább, mennyire elsodort a végzet,
messzi drága hazánktól, ahová most már
nem tudunk végleg visszatérni, hiszen
egész életünket itt éltük le, s gyerekeink,
unokáink is itt vannak – írta szerkesztõ-
ségünknek küldött levelében dr. Besenyi
Károly, a Panoráma Világklub Patagóniai
Társklubjának elnöke.

Argentínában, a Patagóniai Világklub tevékenysége fõként a vezetõik, dr. Besenyi Károly és felesége, Zsuzsanna által ko-
rábban alapított és azóta is eredményesen mûködõ Szent István Iskola és Kollégium tevékenységének keretében zajlik. Az
ottani lakossággal igyekeznek megismertetni és megszerettetni a magyar kultúrát hosszú évek óta, s együttmûködve a he-
lyi, kis létszámú magyar közösséggel.

Példamutató magyar értékõrzés az argentínai Patagóniában

„Befogadó hazáját csak az tisztelheti,
aki szereti szülőhazáját is”

Dr. Besenyi Károly 
beszédét tartja

A közönség

Az adományozott festmény mellett a fõszereplõk

Piros-fehér-zöld mezben a fiatalok
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Egy nagyszabású ünnepség keretében
a „Pro Patria et libertate! – A hazáért és
szabadságért!” elnevezésû szobrot avat-
tak a felvidéki községben, Nagymadon,
ahová a Panoráma Világklub mintegy
húsz fõs küldöttsége látogatott el, s vett
részt az eseményeken.

Az ünnepség délelõtt vette kezdetét, s a
nagymadi Bicsakfa népdalkör mûsorát
követõen Hummel Gizella, ötvösmûvész
alkotta magyar Szent Korona, alma és jo-
gar hû mását hozták a magyar és felvidé-
ki Vitézi Rend tagjai a helyszínre. 

Tolcsvay Béla, Kossuth-díjas zeneszer-
zõ, gitármûvész zenés elõadásában a ma-
gyar nemzet és nyelv jelentõségét emelte
ki: „A magyar nyelv a tündérek nyelve.
Égi, régi nyelv. Ez a nép sosem bántott
senkit, mert ez a szeretet és tudás népe...”
László Gábor polgármester ünnepi beszé-

dében piros betûs ünnepnek nevezte e
napot, melyen egy olyan turul szobor ke-
rült avatásra, mely az egyik legszebb jel-
képnek számít. Beszédében kiemelte az
összetartozás fontosságát: „Közös jövõt
csak közös összefogással építhetünk! Tar-
tozni a magyar néphez annyit jelent, mint
kitartani és felelõsséget vállalni mindig,
minden körülményben. Illik tudni õseink
múltját és történelmét, tisztelni szokásit,
megtanulni népdalaikat és ápolni a ha-
gyományaikat.”

A polgármester ünnepi beszédét követõ-
en le került a lepel a turul madárról, melyet
Sebõk János református lelkész megáldott és

Szalay Gyula esperes úr megszentelt.  A ven-
dégek névsorát színesítette a  Panoráma Vi-
lágklub   delegációja mellett  a magyar és fel-
vidéki Vitézi Rend küldöttei, Nagy Miklós,
Komárom-Esztergom Megye fõkapitánya,
Berner Lajos: a Híd párt Nagyszombat kerü-
let elnöke és Jányok község polgármestere, a
Magyar Közösség Pártjának elnöke: Dr.
Menyhárt József PhD., a környék polgár-
mesterei, testvértelepülések küldöttségei, va-
lamint az ünneplõ nagymadi lakosok.

Felszólalt Mireisz Tibor, a Magyarok
Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend
nagykancellárja, vitéz Nagy Miklós vitéz
Molnár-Gazsó János  Vitézi Rend fõkapitá-

Csallóközben, Nagymadon járt a közelmúltban a Panoráma Világklub küldöttsége, ahol részt vett a  falu által szervezett
ünnepi Turul-szobor avatáson, az azt követõ templomi elõadáson, kulturális gálamûsoron, valamint a rendezvény alkalmá-
ból került sor a Csallóközi Világklub megalakulására, amelynek elnöki tisztére Nagymad polgármesterét, László Gábort kér-
te fel dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke. Másnap pozsonyi városnézésen vett részt a csoport, majd a
felvidéki Bucs falucskába látogatott, ahol Kerekes András, Bucsi Világklub elnök és felesége, Zsuzsa, valamint az Emese
panzió vezetõje, Szobi Eszter mutatta be a nemzetközi hírû Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házában rendezett kiállí-
tást, valamint a község természeti és történelmi értékeit.

A felvidéki Csallóközben járt a Panoráma Világklub csoportja

Szoboravatás Nagymadon:
a hazáért és a szabadságért

nyának, elnökének méltató szavait és üd-
vözletét tolmácsolta, valamint Dr. Tanka
László, aki felkérte Nagymad polgármester-
ét a Csallóközi Panoráma Világklub elnöki

tisztségének betöltésére és ennek alapító
oklevelét és a Panoráma Világklub zászlaját
ünnepélyesen átnyújtotta. 

A szoboravató után ünnepi ebédre és
kultúrmûsorra került sor, melyben fellépett
Valaskó Ferenc, õt csallóközi néptánc kö-

vette Dobsa Tamás vezette Kuttyomfitty
Társulat elõadásában. Színpadra lépett az
ikrényi Nefelejcs népdalkör, Németh Ta-
más, Ikrény polgármestere gitárkíséretében
láthattunk cigány táncot. Citerán és furu-
lyán játszott Varga Zaránd Ágoston. Végül,
de annál nagyobb sikerrel Tolcsvay Béla
szórakoztatta a közönséget.

Az érdeklõdõk a délutáni órákban a he-
lyi református templomban Mireisz Tibor
elõadásában meghallgathatták a Szent
Korona történelmi múltját. Mindeközben
a nagymadi Bicsak vendéglõben megren-
dezésre került a VI. nagymadi Káposztás-
nap, ahol káposztás ételekbõl készített fi-
nomságok kerültek kiértékelésre. 

Az est folyamán magyar bál zárta az
ünnepséget. Derzsi György operett-csok-
rával nyitotta meg a bált és a mindössze a
8 éves Ábrahám Imike perdítette jókedvre
és táncra a társaságot mulatós slágerek-

kel. A bál muzsikusai: Lekes Vince és
Vontszemû Zoltán volt.

Másnap Pozsonyba látogatott a Pano-
ráma Világklub csoportja, s egy kellemes
séta keretén belül megismerkedtek Po-
zsony történelmi belvárosával, végigjárva
a magyar királyok koronázási útvonalát,
érintve azokat az épületeket és helyszíne-
ket, melyek szorosan kapcsolódnak a ma-
gyar történelemhez. Ezután  Bucs falucs-
kába látogattak, ahol  Kerekes András,
Bucsi Világklub elnöke és felesége, Zsu-
zsa, valamint az Emese panzió vezetõje,
Szobi Eszter mutatta be a nemzetközi hí-
rû Felvidéki Népviseletes Babacsaládok
Házában rendezett kiállítást, valamint a
község természeti és történelmi értékeit,
a messze földön híres Bulcsú lovas-
szobrot.

A Világklub-csoport elhatározta, hogy
2017 március 10-12 között újra ellátogat-
nak a Felvidékre, s részt vesznek a helyi
Világklubok által szervezendõ programo-
kon.

Fotó: Czuh János

A bucsi Baba Múzeum bejáratánál A madi mûvelõdési ház nagytermében Szent Korona elõadás a templomban

Tolcsvay Béla 
elõadása

Világklub-csoport a Szent Koronával

Dr. Tanka László beszéde A közönség soraiban a világklubosok

Bulcsú vezér lovasszobra Bucson



A történelmi kisvárosban, Ráckevén
olyan szolgáltatásokat és programokat ál-
lítottunk össze, amelyek életkortól füg-
getlenül kifejezetten a kettesben érkezõk
számára kínálnak kikapcsolódási lehetõ-
séget. A hotelt elsõsorban nem apuként és
anyuként, hanem férfiként és nõként vá-
lasztják vendégeink pihenésük, kikapcso-
lódásuk helyszíneként. Hiszen mindenki
megérdemli, hogy néhány napig csak kö-
rülötte forogjon a világ. Nálunk érkezéstõl
távozásig folyamatosan élvezheti a csön-
det, a nyugalmat; a szobában, a lob-
bykban, az étteremben pedig felfedezheti
azokat az apró gesztusokat, amelyekkel
segítünk, hogy néhány napig csak egy-
másra figyeljenek.

Az otthoni pihenés kényelmét azzal is
szeretnénk felidézni, hogy a szobához
igényelhetõ plusz takaró és párna, nyak-
tartó párna, valamint szemmaszk is. A
szobákban szabályozható fényerejû han-
gulatlámpa és az egymásra hangolódást
segítõ zenei válogatás áll rendelkezésre.
Nehezebben mozgó vendégeink számára
akadálymentesítõ fürdõszobai kellékeket
ajánlunk fel. Emellett igény szerint vény

nélküli gyógyszerekkel, na-
gyítóval és olvasószemüveg-
gel tudjuk otthon megszo-
kott kényelmét szolgálni.

Felnõttekre figyelõ szol-
gáltatásaink és ókori római
mintára épült wellness biro-
dalmunk együtt mind-mind
vendégeink maximális ké-
nyelmét és nyugodt pihené-
sét szolgálják. Hallotta már,
hogy mire szolgál a tepidári-
um, a frigidárium, a caldari-
um? Fejtse meg úgy, hogy
nálunk kipróbálja mind! 

A wellness élmények mel-
lett kettesben a páros sétától
akár a sétarepülésig választ-
hatnak programajánlataink közül. A szál-
loda animátoraival együtt sportos vagy pi-
hentetõ, harmonizáló programokon vehet

részt. A bõséges, házias reggeli és az ízle-
tes vacsora mellett minden nap különle-
ges ételeket kóstolhat, amelyet minõségi
borokkal és pálinkákkal kísérhet.

Tekintse meg ajánlatainkat, és ajándé-
kozza meg magukat néhány kettesben
töltött feledhetetlen nap élményével!

Meghitt romantika és pihentetõ élmények várják a párokat Ráckevén, a négycsillagos Duna Relax Hotelben, Magyarország
egyik elsõ négycsillagos felnõttbarát szállodájában. A gyerekmentes pihenés szakértõjeként ajánlunk egyedi csomagokat,
idõsebbek számára pedig 60+ extra kényelmi szolgáltatást nyújtunk.

Felnőttbarát hotel a ráckevei Kis Duna partján

Duna Relax & Event Hotel ****
Honlap: www.wellnesshotel.hu

Ráckeve, 2300,Dömsödi út 1-3.
Telefon: 06-24/523-230

Foglalás: 06-24/523-230 mellék: 0
Fax: 06-24/523-250

E-mail: recepcio@wellnesshotel.hu
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Leleszi Tibor, a város polgármestere
megnyitó beszédében átadta dr. Seszták
Miklós fõvédnök, nemzeti fejlesztési mi-
niszter, országgyûlési képviselõ üdvözle-
tét, majd méltatta a nõegylet kezdemé-

nyezését, támogatásáról és együttmûkö-
désérõl biztosította õket. Ezt követõen
fergeteges szórakoztató mûsor vette kez-
detét, amelyben felléptek: a Délibáb Mû-
vészeti Iskola Európa-bajnok növendé-
kei; a Debreceni Valcer Stúdió A-kategó-

riás versenytáncosai (Matyi Máté és
Szakál Evelin); Kárpátaljáról Máté János

elõadómûvész. A hajnalig tartó zenét a
Hasulyó Ferenc, Ferenczi Tibor és
Ferenczi Etelka trió tagjai szolgáltatták.

Az est szervezõbizottságának munkájá-
ban kimagasló munkát végzett Koleszár
Andrásné, a  Panoráma Világklub Kisvárdai
Társklubjának elnöke, s a szépségverseny
hattagú zsûrijé-
nek munkájá-
ban a Panoráma
Világklub részé-
rõl részt vett: dr.
Tanka László
alapító elnök és
Bokor Balázs
nagykövet. A
várva várt ered-
mény jóval éjfél
után került kihir-
detésre, eszerint
az I.  Anna Bál
szépségverseny
királynõje a
kisvárdai Purgel
Réka lett, udvar-
hölgyei: Csontó Alexa és Úr Viktória – a Kö-
zönségdíjat és a Panoráma Világklub kü-
löndíját pedig Csernyu Ivett vehette át – va-
lamennyien valóságos díjesõben részesültek,
számtalan ajándék, jutalom került kiosztás-
ra. 

Leleszi Tibor polgármester, a zsûri el-
nöke záró beszédében annak a reményé-
nek adott hangot, hogy abban bízik: évrõl
évre megrendezik majd a Kisvárdai Anna
Bált, folytatva ezzel a több mint másfél
évszázados hagyományt.

Szöveg és fotók: Czuh János

A Demecseri Fúvós Zenekar pergõ ritmusaira, hangulatos utcai felvonulással kezdõdött az I. Kisvárdai Anna Bál program-
ja, amelynek résztvevõit több százan köszöntötték a város polgárai közül, gyakran tapssal, üdvrivalgással. A Rétközi Mú-
zeum dísztermében Joó Géza, a Panoráma Világklub szóvivõjének mikrofonja elõtt sorra bemutatkoztak a szépségverseny
résztvevõi, majd a fõszervezõk, a Kisvárdai Jótékony Nõegylet nevében Lénárt Andrásné elnök, a bál háziasszonya köszön-
tötte a közönséget, megemlítve, hogy már az 1800-as években rendeztek Kisvárdán Anna-bálokat, s ezt a hagyományt sze-
retnék újraéleszteni, a társasági, közösségi élet felélénkítésével, a jótékonysági adománygyûjtés szándékával.

Hagyományteremtõ Kisvárdai Anna Bál – 
Réka lett a legszebb, Ivett kapta a Világklub közönségdíját

Felvonulással kezdődött, díjesővel ért véget

A Rákóczi Múzeum dísztermében

Máté János énekel

Az utcai menet

Purgel Réka ülhetett a királynõi székbe

Csernyu Ivett, 
a Világklub

közönségdíjasa

Gyõztesek, résztvevõk és szervezõk
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– Hollywoodban számtalan magyar szár-
mazású híresség véste be magát a film törté-
nelmébe: mindnyájukra büszkék lehetünk –
vallja Bokor Balázs. – Emléküket ápolnunk
kell, nem szabad szerénynek lennünk, ami-
kor rögzítjük Hollywood történetének és sike-
reinek jelentõs magyar tartalmát. Ezeknek a
világhírû személyeknek a példáját a fiatal
nemzedékek elõtt is magasra kell emelnünk. 

Sokan vannak azok a magyarok, akik Os-
car-díjat nyertek Hollywoodban, vagy kima-

gasló sike-
reket értek
el, netán
csillagot
kaptak a
hollywoo-
di Walk of
Fame-en.
Néhányu-
kat szüle-
tési he-

lyük, családjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyé-
hez köti. A túra során ezek a települések ad-
tak otthont az emlékrendezvényeknek. 

A helyi önkormányzatokkal és a Panorá-
ma Világklubbal együttmûködve Tolcsván
Fuchs Vilmos-estre, Ricsén Zukor Adolf-est-
re, Mátészalkán Tony Curtis-estre, Kisvárdán
Várkonyi Mihály-estre, Miskolcon
Pressburger Imre-estre és Nagylócon Rózsa
Miklós-estre került sor.   A rendezvényeken –
az adott településhez tartozó személyrõl szó-
ló megemlékezés mellett –, a közönség meg-
ismerhette életútjukat, eredményeiket.
Mindehhez a magyar mûvészeti életbõl vagy
Hollywoodból ismert személyeket is meg-
hívtak, rövid kulturális programot, filmrész-
let bemutatót, kerekasztal-beszélgetést tar-
tottak. 

„Nem elég, ha magyar vagy, de sokat se-
gít” – ez a felirat várta Zukor Adolfnak, a ho-
llywoodi stúdiórendszer atyjának irodájában
azokat, akik filmes karrierrõl álmodoztak.
Az amerikai filmgyártás több mint száz éves
történetében nagyon sok magyar vagy ma-
gyar származású mûvészt és filmes szakem-
bert találunk, akik nélkül nem lett volna
ugyanaz Hollywood.

Az 1920-as évekre alakult ki az a stúdió-
rendszer, amely az amerikai filmek azóta is
töretlen sikerét megteremtette. A rendszer lé-

nyege az volt, hogy a stúdiók a filmkészítést,
a forgalmazást és a bemutatást is ellenõriz-
ték, ezzel gyakorlatilag a filmipar egészét le-
fedve. A modell nagyon sikeressé vált, és lét-
rejött az, amit ma Hollywoodként ismerünk.
A stúdiórendszer kialakulásában két magyar
játszott fontos szerepet: Zukor Adolf a
Paramount Picturest hozta létre, William Fox
pedig a Fox Film Corporationt. Zukor, a kelet-
magyarországi Ricsén született, míg William
Fox, Fuchs Vilmos néven Tolcsván. Egy har-
madik fontos stúdiót, a Universal-t pedig a
szintén magyar Joe Pasternak alapította meg.
Tehát, a három legfontosabb amerikai film-
stúdió alapítója magyar volt! Ezért Magyar
Hollywood a rendezvénysorozat elnevezése
is!

Bokor Balázs nagykövet, a Panoráma Vi-
lágklub Üzleti Fórumának elnöke 2007-2012
között fõkonzulként Los Angelesben teljesí-
tett diplomáciai szolgálatot. Ezt a külszolgála-
tát a diplomácia fõ fókuszai, a gazdaság, az
üzlet, a politika mellett – a világ filmes fõvá-

rosáról lévén szó – szinte automatikusan
meghatározták a filmipar fantasztikusan pul-
záló mindennapjai. Hivatalos tevékenysége
szinte minden pillanatában és a los angelesi
társadalmi élet számtalan rendezvényén fo-
lyamatosan hallott filmes sztorikat, magyar
vonatkozású történeteket. Természetesen
maga is rengeteg híres hollywoodi celebbel
találkozott.  Így, szinte észrevétlenül azon
kapta magamat, hogy összeállt benne egy
könyvre való élmény. Megírta „Az én Holly-
woodom” címû könyvét. L. Simon László –
akkori kulturális – államtitkár írta a könyv
elõszavát. „Ez egy olyan mû, ami megjelené-
sétõl kezdve forrása lesz a magyar filmtörté-
netnek, vagy a világban szétszóródó magya-
rokról szóló kutatásoknak”. Ez a minõsítése
pedig igen megtisztelõ volt. Ez a könyv, -
amely a Panoráma Világklub kiadója által je-
lent meg- aztán szinte tálcán kínálta a Ma-

gyar Hollywood Túra létrehozásának és
megszervezésének szükségességét.

– A Túra létrehozása és megvalósítása
nagy kihí-
vás, ám már
az eddig ál-
lomások si-
kere is vilá-
gosan bizo-
n y í t o t t a ,
hogy ma-
gyar honfi-
társaink vi-
lágraszóló si-
kereinek még nagyobb teret kell adnunk -
említi Bokor Balázs –. Méltatlanul keveset tu-
dunk róluk itthon. Minden álszerénység nél-
kül hirdetnünk kell magyar gyökereiket. Kü-
lönösen azért, mert maguk is büszkék voltak
erre életük végéig. Egyébiránt  a Túra nem
rendelkezik semmilyen központi állami
anyagi támogatással, nem erõltettük még a
védnökséget sem – mondja az ötletgazda. –
Saját személyes forrásaink és az önkormány-
zatok helyi lehetõségei kerültek kiaknázásra.
Kifejezetten jónak tartjuk azt, ha világhíressé-
geinkre minden anyagi érdek nélkül, egyfajta
alulról jövõ kezdeményezésként irányíthat-
juk rá a figyelmet. Ennek beindítására büsz-
kék is lehetünk. A helyi önkormányzatok ki-
váló partnerekké váltak. Látják a projekt ér-
telmét, büszkék akarnak lenni a településeik-
rõl elszármazott nagyságokra. Örülnek an-
nak, hogy civil kezdeményezés alapján nekik
is fontos szerep jut.

A Magyar Hollywood Túra 2016 projekt
bejelentésére a VI. Magyar Világtalálkozón
került sor. Nem véletlenül, hiszen a Világklub
valamennyi tagjának és szimpatizánsának
támogatására számítanak a téma felkarolá-
sában és terjesztésében. Nemrégiben pedig
egy újabb fontos  lépésre került sor: megala-
kul a Magyar Hollywood Tanács, a magyar
hollywoodi
emlékek éb-
ren tartásá-
ra… Ebbe is
szere tnék
minél széle-
sebb körben
bevonni az
érdeklõdõ-
ket!

A Magyar Hollywood Túra a 2016-os év egy különleges, egyedülálló és idõszerû eseménysorozata, amelynek ötletgazdája,
és társaival együtt megvalósítója Bokor Balázs nagykövet, volt Los Angeles-i fõkonzul. Fõ céljuk, hogy a Magyarországról
elindult, magyar gyökerekkel rendelkezõ hollywoodi világsztárok emlékét megõrizzük. 

Büszkék voltak magyarságukra – büszkék vagyunk rájuk!

„Nem elég, ha magyar vagy, de sokat segít!”
Elindult világkörüli útjára a Magyar Hollywood Túra

A Túra Facebook oldala: https://www.facebook.com/Magyar-Hollywood-Túra-2016-Projekt-995569240527030/
A Túra valamennyi szereplõjének külön emlékoldalt nyitottak. (Pl. Zukor Adolf emléke:

https://www.facebook.com/Zukor-Adolf-emléke-Memories-of-Adolph-Zukor-836163976515357/

Ricse: Czukor Adolf

2016. június 10-én, Czukor Adolf halálá-
nak 40. évfordulója alkalmából kezdõdött
meg a Magyar Hollywood Túra Ricsén. A fa-
lu szülöttje, Adolph Zukor néven a világ
egyik legnagyobb filmstúdiójának, a
Paramount Picture-nek az alapítójaként vált
világhírûvé, haláláig, 103 éves koráig vezette
a stúdiót. A község Mûvelõdési Központja a
nevét viseli. Bokor Balázs, Rófusz Ferenc Os-
car-díjas, rendezõ, Csupó Gábor többszörös
Emmy-díjas rendezõ, Bunyik Béla, a Los An-
geles-i Magyar Filmfesztivál igazgatója és
Vécsi István polgármester Zukor emléktáblát
avatott fel. A híres film mogul tiszteletére em-
lékfát ültettek, édesanyja sírját a helyi zsidó
temetõben megkoszorúzták. A filmes szak-
emberek kerekasztal beszélgetést tartottak
Hollywood magyar gyökereirõl.

Nagylóc: Rózsa Miklós
2016. június 18-án a Los Angeles-i

Hungaria Nostra Alapítvánnyal karöltve em-
léktábla avatásra került sor Nagylócon, ahol a
háromszoros Oscar-díjas filmzeneszerzõ,
Rózsa Miklós töltötte gyermekkorát. A bag-
dadi tolvaj, a Ben Hur, a Dzsungel könyve, az
Elbûvölve, a Julius Caesar és sok más film ze-
néjének szerzõje méltó megemlékezést ka-
pott, amikor a helyi templomban emlékkon-
certet tartottak tiszteletére. Rózsa filmzenéi-
nek meghatározó eleme volt a palóc zene
szeretete, amely a Nógrád megyei községhez
kötötte a zeneszerzõt. Péter Gábor polgár-
mester, Vécsey Esther, a Hungária Nostra
Alapítvány elnöke és Bokor Balázs tartott
megemlékezõ beszédet a rendezvényen. 

Tolcsva: Fuchs Vilmos
2016. augusztus 14-én a Zempléni Feszti-

vál programjaként a Magyar Hollywood Tú-
ra Tolcsvára látogatott, ahol Fuchs Vilmos
néven született meg a filmtörténet másik

nagy ikonja. William Fox néven a másik
nagy hollywoodi filmstúdió, a 20th Century
Fox alapítóatyját tiszteljük benne. Bollók
Csaba filmrendezõ, Salamon András filmren-
dezõ, Ubrankovics Júlia színésznõ és Bokor
Balázs folytatott kerekasztal beszélgetést
Fuchs Vilmosról. Felkeresték Fuchs rossz ál-
lapotban lévõ szülõházát és hitet tettek amel-
lett, hogy a szülõházból – annak megfelelõ
renoválását követõen – emlékházat kel létre-
hozni.

Mátészalka: Tony Curtis, Adolph Zukor
2016. augusztus 26-án, Mátészalkán, a Fé-

nyes Napok Fesztivál keretében került sor a
Magyar Hollywood estre. A városban szület-
tek Tony Curtis szülei és ide járt általános is-
kolába Adolph Zukor. Mindkettõjük tisztele-
tére emléktáblát avatott fel a volt zsinagóga
falán Hanusi Péter polgármester, Torma Ta-
más alpolgármester, Rófusz Ferenc Oscar-dí-
jas rendezõ és Bokor Balázs. Emlékfák elülte-
tésére is sor került, valamint filmes szakmai
beszélgetésre került sor Rófusz Ferenc, Bo-
kor Balázs és Fábri Attila design-mester rész-
vételével.

Miskolc: Pressburger Imre
2016. szeptember 13-án a CINEFEST

egyik rendezvényeként Miskolcon került sor
a Pressburger-estre. Kriza Ákos polgármes-
ter, Bokor Balázs, Rófusz Ferenc és Mezei
László megkoszorúzta a város szülöttje,
Pressburger Imre Oscar-díjas forgatókönyv-
író házán levõ emléktáblát. A városi könyvtár
dísztermében pedig Csöbör Katalin ország-
gyûlési képviselõ megnyitója után, Rófusz
Ferenc, Márton András színmûvész, Varga
Gábor a budapesti Raleigh Stúdió volt vezér-
igazgatója és Bokor Balázs beszélgetett Ho-
llywoodról.

Kisvárda: Várkonyi Mihály
2016. szeptember 15-én Várkonyi Mihály,

a hollywoodi némafilm nagy sztárja szülõvá-
rosában került sor megemlékezésre. A
kisvárdai Városháza Dísztermében Leleszi
Tibor polgármester nyitotta meg a rendez-
vényt, majd Nézõ István helytörténész is-
mertette Várkonyi életét. Végül Havas Miklós
producerrel, Csõsz Boglárka producer-szí-
nésznõvel és Borbás Edina forgatókönyvíró-
val beszélgetett Bokor Balázs. 

Tarcal: megalakult
a Magyar Hollywood
Tanács

2016. szeptember
16-án került sor a Magyar Hollywood Túra
észak-magyarországi programzárójára, ame-
lyet Butta László polgármester nyitott meg,
egyben bemutatta Alexandra Manea festõ-
mûvésznõ és Bokor Balázs alkotásait is. A

tarcali volt zsinagóga 1799-es épületében hir-
dették meg a Magyar Hollywood Tanács
megalakulását, amely civil szervezetként a
jövõben folytatja a Magyar Hollywood Túra
által elkezdett emlékmegõrzõ és tájékoztató
tevékenységet. 

Cél: értékõrzés, példamutatás,
kapcsolatépítés

a Magyarországról elindult, magyar gyö-
kerekkel rendelkezõ hollywoodi filmes világ-
hírességek emlékét megõrizni; eredményei-
ket, sikereiket minél szélesebb körben be-
mutatni, elérni azt, hogy méltán büszkék le-
hessünk, amikor rögzítjük Hollywood törté-
nelmének és sikereinek jelentõs magyar tar-
talmát; példájukat a fiatal nemzedékek elõtt
is magasra emelni; szülõhelyük vagy család-
juk származási helyének Önkormányzatai-
val együttmûködve országosan és nemzet-
közileg egyaránt ismertté tenni az adott tele-
püléshez való kötõdésüket; megfelelõ kom-
munikációs és médiafigyelmet összpontosí-
tani a hollywoodi magyar vonatkozásokra;
közösségi média eszközeit felhasználva - un.
facebook emlékoldalakat mûködtetve - folya-
matosan feldolgozni az adott személyiségek
életmûvét; rendezvényeket szervezve meg-
emlékezni az érintett személyiségekkel kap-
csolatos évfordulókról, azokról kiadványokat
megjelentetni; kapcsolatot tartani a jelenlegi
hollywoodi magyar filmesekkel, tevékenysé-
güket széles körben megismertetni. 

A Tanács vezetõi
Bokor Balázs bejelentette, hogy a Tanács

alakuló taggyûlése õt bízta meg az elnöki fel-
adatok ellátásával. Alelnöknek Rófusz Fe-
renc Oscar-díjas rendezõt, elnökségi tagok-
nak Csupó Gábor filmrendezõt, Bunyik Bé-
lát, a Los Angeles-i magyar filmfesztivál igaz-
gatóját, Adolph Zukor szülõfalujának, Ricse
polgármesterét, William Fox szülõfalujá-
nak, Tolcsva polgármesterét és Dr. Erdélyi
Györgyöt választották meg. A szervezet Ta-
nácsadó Testületének elnöke pedig Dr.
Tanka László lett. A Tanács tagjai közé nyil-
vánosan lehet jelentkezni a hamarosan meg-
induló honlapon és facebook oldalon.

A túra jövõ tavasszal Dél-Magyarországon
folytatódik, ahol többek  között az Oscar-díjas
Zsigmond Vilmos és Kovács László szülõhe-
lyén kerül sor megemlékezésre.

A Magyar Hollywood Túra Oscar-díjas állomásai –
Hírességek, szakmai kiválóságok a Tanácsban
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Mint ismeretes, a kárpátaljai Badaló
község óvodaépülete mûszakilag tönk-
re ment, és életveszélyessé vált, a gyer-
mekeket ki kellett belõle költöztetni
ideiglenes helyszínre, ezért az önkor-
mányzatnak új óvoda megépítésérõl
kell gondoskodnia. A Házat-Hazát Ala-
pítvány /HHA/ kezdeményezte és vál-
lalt felelõsséget azért, hogy az önkor-
mányzat és az adományozók szem-
pontjait egyaránt képviselve elérje,
hogy a tervek a tervezett funkcióknak
maximálisan megfeleljenek, és emellett

költséghatékonyabb módon megvaló-
síthatóak legyenek.

A Házat-Hazát Alapítvány és a Pa-
noráma Világklub logójával elkészült
egy jótékonysági csokoládé, amely-
nek elfogyasztásával Ön is támogat-
hatja a Kárpátaljai badalói óvoda épí-
tését. A Rákóczi-Delikát Kft & Csokolá-
dé Múzeum, Budapest cég készítette és
forgalmazza a csokoládékat. Ét- és tej-

csokoládé koc-
kákat, díszdo-
bozokat. Klub-
találkozókra,
céges rendez-
vényekre, nem-
zeti érzésû és hangulatú rendezvények
finom édességének ajánljuk.

Segítsen, hogy segíthessünk!
A csokoládé az alábbi linken

rendelhetõ meg:
shop.rakoczi-delikat.hu/

product/1834011
vagy telefonon: +36308221881

Címünk: 1162 Budapest, 
Bekecs utca 22. 

E-mail: rakoczidelikatkft@gmail.com 
Weboldalunk: www.rakoczi-delikat.hu

Több kiszerelésben megvásárolható:
60% kakaó tartalmú prémium étcso-

koládé,
40% kakaótartalmú prémium tejcso-

koládé kivitelben

Óvoda lesz a csokoládéból!

Óvoda épül a Kárpátalján

Az ünnepi szentmisén részt vett
Badaló, a kárpátaljai magyar település
küldöttsége is, ahol nemzetközi összefo-
gással építteti fel az óvodát kalákában az
alapítvány. Fõvédnöke dr. Papp Lajos
professzor, aki a Tõkés-díjjal járó félmil-
lió forintot a díj átvételekor átadta az
óvoda építésére. Ezzel a Házat-Hazát
Alapítvány – a huszonnégy évvel ezelõt-
ti alapítása óta eltelt idõszak- legnagyobb
projektébe kezdett, amelyben a Panorá-
ma Világklub társklubjai és a Csak a nõk-
nek magazin nagyszámú  tagságával is
közremûködik.  Az e célt szolgáló „Nem-
zetközi Jótékonysági Szeretet Napok”
eseménysorozatának egyik kiemelkedõ
programjaként „Tudni,  Hinni, Tenni”
címmel  Világklub estet rendeztek,
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas dalszerzõ
énekes fellépésével.

Egymillió dolláros kézfogás

Magyarországon Lõrincz Kálmán indí-
totta el 1992-ben Jimmy Carter 39. ameri-
kai elnök Habitat for Humanity alapítvá-
nyának nemes programját, amikor vissza-
települt az Egyesült Államokból.  A volt el-
nök, – akivel azóta is jó kapcsolatokat
ápol Lõrincz Kálmán, a Házat – Hazát
Alapítvány igazgatója – egymillió dollárt
adományozott az alapítványnak az  indu-
láskor. Kézfogással egyeztek meg abban,
hogy amennyi támogatást szerez az Ala-
pítvány, annyit ad hozzá Jimmy Carter is.
Ez volt az „egymilliós kézfogás” ahogy
ezt azóta emlegeti  az Alapítvány  igazga-
tója. 

Jimmy Carter és Lõrincz Kálmán szim-
bolikus kézfogása Miami Floridában tör-
tént 1991-ben. Az elnök urat ennek alkal-
mával hívta meg Lõrincz Kálmán Magyar-
országra, aki a meghívást elfogadta. 1996-

ban a Habitat Jimmy Cartere Work Pro-
jekt, Jimmy Carter és felesége Magyaror-
szágra érkezett és 15 házat építettek Gö-
döllõn és Máriabesnyõn. Az igazgató hí-
ven ígéretéhez, a Szent Korona hû másá-
val ajándékozta meg az elnököt.  

Jótékonysági Szeretet Napok
A programsorozatot több céllal hívta

életre Lõrincz Kálmán, aki feleségével dr.
Máthé Gizellával irányítja, a kalákamun-
kákban aktívan részt véve szervezi az ala-
pítvány munkáját. Elsõsorban a
Badalóban az életveszélyessé, így hasz-
nálhatatlanná vált óvoda helyett egy új
épület felépítésének teljes bonyolítása,
adományok gyûjtése a legfontosabb cél. A
munka elindításához szükséges elsõ ado-
mányt, Schmitt Pál volt köztársasági el-
nök adta. A három millió forintos támo-
gatásából az Alapítvány elkészíttette a ter-
veket Badaló Község Önkormányzatának

A Panoráma Világklub Pest megyei társklubjának vezetõi, akik a Házat – Hazát Alapítványt is irányítják, példa nélkül álló
nemzetközi méretû adománygyûjtésbe és kalákamunka szervezésébe kezdtek, amely Beer Miklós atya, váci megyéspüspök
áldásával vette kezdetét szeptember 11-én. Az atya e nemes célra adományozta a Váci Egyházmegye katolikus temploma-
iban a vasárnapi szentmiséin adott felajánlásainak teljes összegét. 

Püspöki áldás az öt kontinensen átívelõ adománygyûjtésre és kalákamunkára

Itthon legyél otthon – és gyere haza!
számára. A terv kész, a hatósági engedé-
lyek megvannak, indulhat az építés. Az
alapkõ letételére ünnepélyesen az idén áp-
rilis 8-án került sor, benne az idõkapszu-
lával.

Gyarapodjon a népesség
A célok között szerepel, – ahogy a fel-

hívásban is – hogy a magyar fiatalok a
szülõföldjükön maradjanak, az összefo-

gás akarata erõsödjön, a népesség gyara-
podjon. A kalákamunka szervezésével az
összefogás, a közösségek megtartó erejé-
nek fokozása, az emberek közötti szolida-
ritás – ahogy Tolcsvay Béla az Alapítvány
himnuszának szerzõje énekli – „legyen
úgy mint régen volt”. Ráadásul a közössé-
gi, kalákamunka öröme mellett az önkén-
tes munka a léleknek és a szívnek is jót
tesz, állítják a kutatók. 

Napjainkban nagyon fontossá vált, –
mondhatjuk nemzeti érdek is – az alapít-
vány szlogenje, az „itthon legyél otthon,

gyere haza!” Szintén nemzeti ügynek
mondható a népesség fogyásának megállí-
tása is. Ezért szerepel a célok között a
gyermekváró családi otthonok kalákában
való építése, mely méretét tekintve nagy-
családosoknak, tájba illõ tervezésû háza-
kat jelent. Több önkormányzat ajánlott
már fel telkeket az alapítványnak, melyek-
re épülõ ház a fiatalok tulajdonába kerül.
Van olyan település is, ahol tíz építési telek
és munkalehetõség várja a családi otthon-
ra vágyó fiatalokat. Természetesen az ilyen
lehetõségekért az alapítvány kalákamun-

kák szervezésével, végzésével fizet. A kalá-
kában végezhetõ munka tárháza szinte ki-
meríthetetlen.  

Erdõkürtön, Verõcén
A Nemzetközi Jótékonysági Szeretet

Napok programsorozatának keretein be-
lül már eddig többek között Erdõkürtön,
ahol a parkok ápolása, szépítése volt a
program, a Verõce melletti Lósi-völgyben
a Wass Albert múzeum és a Kárpát-Haza
templom  a környezet rendezése volt a fel-
adat. Látva, hogy a templom egy kis reno-
válásra szorul, ott akkor az igazgató el-
döntötte, hogy kalákában a templomot
rendbe hozzák. Társult ehhez Kékesi Mi-
hály Gábor, az alapítvány önkéntese, aki-
nek közremûködésével megszületett az
újabb kalákamunka két hét alatt. A há-
rom vállalkozás munkatársaival az alapít-
vány a Kárpát-Haza templomának külse-
jét öt óra alatt újjá varázsolták a forgalma-
zó által adományozott korszerû szigetelõ-
anyaggal, amire a garancia húsz év. 

A programok, a kalákamunkák, ado-
mányozási lehetõségek Lõrincz Kálmán
és az Alapítvány honlapjain pontosan kö-
vethetõek, az érdeklõdõk és azok számá-
ra, akik csatlakozni, szeretnének ehhez a
nemes ügyhöz. A Nemzetközi Jótékony-
sági Szeretet Napok programsorozatának
indítása óta az alapítvány számlájára ed-
dig több millió forint adomány került,
amit tisztelettel megköszön a Házat – Ha-
zát Alapítvány kuratóriuma.

Az alapítvány elérhetõségei:
www.hazathazat.hu;

www.lorinczkalman.hu;  
youtube.com/hazathazat;

www.facebook.com/konnyuszerkezetes-
haz/  Google+: Házat-Hazát

Dr. Papp Lajos, Tõkés László püspök a díj alapítója és a badalói küldöttség a Házat-Hazát Alapítvány vezetõivel a kisvárdai templomban

A Lósi-völgyi kalákázókA kalákázók egy csoportja
A kalákamunka eredményesebb,

ha többen végzik

Dr. Beer Miklós megyéspüspök a váci székesegyház bejáratánál

A jótékonysági Világklub-esten Tolcsvay Béla és Lõrincz Kálmán

Carter elnök és Lõrincz Kálmán
a magyar korona másolatával
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PPOORRTTRRÉÉ

(Szüleimrõl) Kolozsváron szü-
lettem, de tulajdonképpen Maros-
vásárhelyen nõttem fel, és ott
kezdtem el orvosi tanulmányai-
mat. Szüleim az orvosi egyetemi
éveik alatt házasodtak össze. A
háború alatt apámat elvitték mun-
katáborba, ahol majdnem meg-
halt. Édesanyám és én akkoriban
különbözõ helyeken éltünk, én az
apai nagyszüleimnél töltöttem
éveimet. Amikor újra találkoztam
édesanyámmal nem ismertem meg…Emlék-
szem nagyon sírtunk, amikor bementünk a
házba ahol korábban éltünk... Három leány-
testvérem született, a legfiatalabb sajnos már
meghalt. Az egyik testvérem francia tanár, a
másik New Yorkban él, híres ügyvéd, idén
ment nyugdíjba. A szüleim Milwaukee-ban
éltek, édesapám az ottani fogorvosi egyetem
professzoraként dolgozott, 20 évvel ezelõtt
70 évesen ment el... édesanyám 74 évesen
követte õt. 

(Családomról) Kétszer háza-
sodtam, az elsõ feleségem Latin-
Amerikából származik. Van egy
fiunk, Alex, üzletember, New
Yorkban él a feleségével és a négy
gyönyörû gyermekével. A máso-
dik feleségem Barbara, akivel már
27 éve élünk boldog házasságban,
amerikai, New Yorkban született
és nevelõdött. Kati húgomnak két
gyermeke van, Zsuzsa húgom-
nak pedig egy. Úgyhogy nekünk

egy szép, nem túl nagy, de nagyon összetar-
tó családunk van!

(Szakmai pályafutás) Nagyon szerencsés
ember voltam, hiszen a jó tanulmányi ered-
ményeim miatt már 16 éves koromban el-
kezdhettem az egyetemet Marosvásárhe-
lyen, ahol sikerült 2,5 évet elvégeznem, s ez
idõ alatt meg tudtam szerezni az alapokat. 21
éves koromban, amikor egy hideg februári
napon az Egyesült Államokba érkeztem
egyetlenegy szót sem beszéltem angolul, de
ugyanezen év szeptemberében mégis sike-
rült bekerülni a Wisconsin-i egyetem orvosi
szakára, ahol folytathattam a tanulmányai-
mat. Az elsõ év borzasztóan nehéz volt.
Majdnem megbuktam, hiszen alig értettem
valamit az elõadásokból. Állandóan szótárral
közlekedtem, hiszem számomra a tanulás az
adott anyag lefordításával kezdõdött. Ekkori-
ban már kaptam ösztöndíjat és kollégium-
ban laktam. Emlékszem volt egy szobatár-
sam, aki mindvégig azzal biztatott, hogy
úgyis meg fogok bukni. Ennek éppen a fordí-

tottja történt: õ bukott meg én pedig sikere-
sen vettem az akadályt. 

(Dallas, New York, Kalifornia) Három év-
vel késõbb, 1966-ban az egyik legjobb tanul-
mányi eredménnyel fejeztem be az egyete-
met. Ennek következtében egy nagyon jó
gyakorlati helyet sikerült kapnom Dallasban,
épp abban a kórházban, ahova három évvel
korábban Kennedy elnököt szállították a me-
rénylet után. Késõbb innen jelentkeztem
New Yorkba, ahol az általános sebészeti és a

Dr. Fodor Péter, a magyar származású orvos egyike a leghíresebb plasztikai sebészeknek az Egyesült Államokban, ahol
több mint fél évszázada él. Az „Angyalok városában” és Coloradóban van rendelõje, de páciensei a világ minden részébõl
felkeresik. Küzdelmes életútja Kolozsvártól Kaliforniáig zajlott, sok-sok érdekes történettel, gazdag életúttal, amelyrõl la-
punk munkatársának, Kereki Katinak beszélt Los Angelesben.

Hosszú az út Kolozsvártól Kaliforniáig – Ösztöndíjjal segíti az erdélyi orvosokat

Ami az arc mögött van
Akit a világ legjobb plasztikai sebészének választották

plasztikai sebészeti gyakorlatomat is folytat-
tam a Columbia Egyetemen. Ennek befejezé-
se után megkértek, hogy maradjak az egye-
temen professzorként, amit örömmel elvál-
laltam és ezzel párhuzamosan megkezdtem
a magán praxisomat New Yorkban és
Greenwich Connecticut-ban, ahol aztán
másfél évtizedet töltöttem. De mindig is von-
zott a napfényes Kalifornia, ugyanakkor nem
akartam elhagyni New Yorkot addig, amíg az
elsõ házasságomból született fiam, Alex be
nem fejezte a tanulmányait. Így aztán 25 évet
éltem New Yorkban, de közben megszerez-
tem, a többi között a kaliforniai licencemet
is, és átköltöztünk Los Angelesbe. Akkoriban
már igen jó nevem volt a szakmámban és
szinte rögtön felkértek, hogy tanítsak a
UCLA-n, amit örömmel elvállaltam és most
már 18 éve megszakítás nélkül csinálom.

(Munkásságáról) Idõközben a Nemzet-
közi Plasztikai Sebészeti Társaságnak lettem
az elnöke, ahol a legfontosabbnak tartottam
a betegeknek a biztonságát. Egész munkás-
ságom alatt igen fontosnak találtam a szak-
képzéseket és azt, hogy minden szakterüle-
ten kipróbálhassam magam, ahol csak lehet-
séges, egy-egy mûtéti eljárást, operálási tech-
nológiát kitalálni. Rengeteg, az interneten is
elérhetõ publikációm, cikkem jelen meg szá-
mos témakörben.Csak lézeres mûtéteket és
hajbeültetést nem csinálok, de minden mást
igen! Mindegyiket nagyon szeretem, egész
egyszerûen élvezem megoldani a különleges
eseteket, szeretem a kihívásokat. Ekkoriban
már igen ismert és sikeres plasztikai sebész
voltam, hiszen jöttek hozzám minden állam-
ból és külföldrõl egyaránt. Így hát teljesen
mindegy volt, hogy helyileg hol élek. Meg
volt a kellõ gyakorlatom és élettapasztalatom,
az ismertségem ahhoz, hogy még jobban tá-
gítsam a pacientúrámat. 

(Egy jó ötletrõl) Egyszer egy elõadást tartot-
tam a Los Angelesi Plasztikai Sebészeti Társa-
ság elõtt, és ott azt javasoltam, ha valakinek
problémás esete vagy bármilyen mûtéti
komplikációja lenne, esetleg mûhibát vét,
küldjék hozzám a beteget megvizsgálom, és
ha szükséges szívesen elvégzem a helyreállító
mûtétet teljesen ingyen. Az elmúlt két évtized-
ben emiatt igen ismerté váltam szakmai kö-
rökben és a páciensek között is. Általában az
ilyen fajta mûtétek elég nehezek, komplikál-
tak, de megérte a befektetést, mert ezek az
emberek nagyon hálásak voltak. Soha nem
mondtam nekik, hogy olyan lesz, mintha más
nem csinált volna rossz mûtétet, de az elõze-
tes vizsgálat után õszintén elmondtam, hogy
hány százalékkal tudom jobbá tenni a helyze-
tet, s ez olykor csak öt, de volt amikor kilenc-
ven százaléknyi esély adódott a számára... 

(A média felhajtásokról) Akkoriban kez-
dõdtek a televíziókban a plasztikai sebészeti
reality show-k amelyek közül a leghíresebb

az „Extreme Makeover” címû volt. Ezeknek
a valóságshow mûsoroknak a nevükön kívül
más közük nincsen a valósághoz... A mûsor
szerkesztõi engem kértek fel, hogy legyek a
mûsor egyik sebésze, aki adja az arcát is a
csatornának, de amikor láttam, hogyan ké-
szülnek ezek a mûsorok, akkor nemet
mondtam. Nagyon sok mûtétet végeztek el
egy nap leforgása alatt, ez egyáltalán nem
volt biztonságos, sõt a páciensekre nézve ki-
mondottan veszélyes! Néhány beteg még az
intenzívre is bekerült, mert majdnem meg-
halt... Ezeket a mûsorokat nézték az embe-
rek és nagyon sokan jöttek be a rendelõmbe,
s más orvosok rendelõibe is az extrém kíván-
ságokkal. Olyan dolgokat kértek, amit lehe-
tetlenség megcsinálni. Ezekben a valóság
showkban teljesen félretájékoztatták az em-
bereket. Általában megkeresték a legrosszab-
bul kinézõ nõket, férfiakat, olykor hajléktala-
nokat, akik soha nem csináltak semmit a fo-
gukkal, hajukkal, arcukkal, testükkel és úgy
állították be az eredményt, mintha egy mû-
téttel mindent megoldottak volna, holott ezek
mûtétek sorozatai voltak.

(Egy kis sztori) Régen történt. Bejött az
irodámba egy hölgy, aki nagyon ismerõsnek
tûnt, gazdag Las Vegasi családból származik,
s mondja, hogy szeretne elvégeztetni egy
mûtétet, de kérte, ne a saját nevén szerepel-
hessen, így hát a választott nevén: Sally
Johns néven került be a nyilvántartásunkba,
hogy senki ne tudja õt beazonosítani. A mû-
tét utáni napon bementem hozzá a szobába,
s mondtam neki, hogy „Sally minden rend-
ben! Holnap mehet haza!” – de láttam, nem
figyel rám – mondom újra „Sally…” – de csak
néz körbe, forgatja a szemeit. Szóval nem
hallgatott az új nevére, elfelejtette a választott
nevét… A dolog pikantériája, hogy ugyanez a
beteg már volt nálam 20 évvel ezelõtt és ak-
kor elvégeztem rajta néhány korrekciós mû-
tétet, de mindig újabb és újabb dolgokat talált
ki, amit akkor én megtagadtam, mert semmi
nem indokolta, és nem javított volna az akko-
ri állapotán, teljesen szükségtelen lett volna.
Ekkor õ keresett egy másik orvost, aki elvé-
gezte rajta a kívánt mûtéteket, sõt feleségül is
ment egy plasztikai sebészhez is a cél érde-
kében. Az eltelt évek alatt folyamatosan vál-
toztatott a külsején, de most visszajött hoz-
zám, mert, azt mondták neki, hogy magán
már nem tud senki javítani csak a Peter Fo-
dor … az elvégzett mûtétek által okozott el-
változásokat kellett korrigálni. Külön érde-
kessége a történetnek, hogy operáltam már
az édesanyját és két fiú testvérét is. Vannak
olyan emberek, akik nem tudnak leállni a
mûtétekkel, ez is egy függõség, és sajnos egy-
általán nem ritka. A legismertebb példa erre
talán Michael Jackson esete volt. 

(Egy könyv, amely segített) Nos, ekkor fo-
galmazódott meg bennem a gondolat, hogy
kellene egy olyan könyvet írni az olvasóknak,
köznyelven, érthetõen és nem a sebészek
szaknyelvén. 152 plasztikai sebész írt a
könyvbe. Próbáltunk reálisak lenni. Megmu-
tatni mindazt, amit megtudunk csinálni, és
láttatni próbáltuk, mi az, ami nem lehetséges.
Nem tettünk bele valós fotókat, illusztrációk-

kal oldottuk meg a bemutatást, amit egy híres
mûvész, Bill Winn készített el. A könyv elsõ
része a plasztikai sebészet történetével foglal-
kozik, aztán a sebész orvos kiválasztásához
ad tanácsokat, ezután bemutatjuk a különbö-
zõ beavatkozásokat, eljárásokat, a legbizton-
ságosabb módszereket. Ebbõl a könyvbõl 15
000 példányt már megvásároltak, érdekessé-
ge, hogy a legtöbb vásárlónk plasztikai se-
bész-orvos, õk adják oda a könyvet mûtétek
elõtt a betegeiknek. Ennek a könyvnek a
hasznából alapítottunk egy ösztöndíjat Er-
délyben, a magyar származású orvostanhall-
gatóknak, és így ebbõl az összegbõl évente 20
diákon tudunk segíteni ugyanazon az egyete-
men, ahol egykor én is tanultam.

(A hobbiról) Ma már csak 6 hónapot töl-
tök Los Angelesben, az év másik felét pedig
Aspen Coloradoban vagyunk, ott is van egy
praxisom, és ott mindig szakítok idõt a síelés-
re, ez a kedvenc sportom. A másik hobbim a
régi autók! Van egy gyûjteményem és éven-
te többször megyünk csoportos, úgyneve-
zett „old timer” túrákra, ahol általában 1000
mérföldet is vezetünk. Ezek a túrák általában
egy hétig tartanak és ilyenkor nagyon sok
azonos érdeklõdésû emberrel tudunk talál-
kozni, ahol barátságok is kötetnek. 

(Magyarságról, nyelvekrõl) Kettõs állam-
polgár vagyok: amerikai és román, s most
tervezem megszerezni a magyar állampol-
gárságot is. A szüleim is magyarok voltak,
Romániában éltünk erdélyi magyarként,
Édesapám orvos volt, ennek ellenére nem tu-
dott jól románul soha… én beszélek angolul,
magyarul, románul, franciául, spanyolul és
portugálul. Milyen nyelven álmodom? Sok
éven keresztül magyarul álmodtam… Én
már itt élek több mint 50 éve, és megállás nél-
kül angolul beszélek még a két húgommal is.
Amikor a szüleim még éltek velük mindig
magyarul beszéltünk, de ha elmegyek a kon-
diterembe és amikor súlyzózok, mindig ma-
gyarul számolok. 

(Az elégedettségrõl) Szerencsés ember-
nek gondolom magam? Igen! Nagyon sze-
rencsés embernek érzem magam, hiszen a
szakmámban elértem mindent, amit elérhet-
tem. Évekkel ezelõtt a Cosmopolitan Maga-
zin felmérésében plasztikai sebészeket kér-
deztek meg, hogy kit tartanak maguk közül
a legjobbnak a világon, s én lettem az elsõ.
Azt hiszem ez nagyon nagy elismerés. A ma-
gánéletem is sikeres. Van egy szeretõ csalá-
dom, és egy édes kis kutyám, Charlie. Hódol-
hatok a hobbijaimnak. Egészségesek va-
gyunk. Mi másra lenne szükségem?!

Szöveg és fotók: Kereki Kati
(Los Angeles)

Dr. Fodor Péter

Feleségével, Barbarával Mûtét közben

Egy túraúton

Hobbija a régi autók
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Az elõadóteremben

A világ magyar közösségeit összekötõ
és összetartozását szimbolizáló szent
ereklye, az eredeti Szent Korona itt elhe-
lyezett és õrzött hiteles másolata tisztele-
tére megrendezett ünnepség a Szent Ko-
rona Árpád-kori erõdtemplomában vette
kezdetét, ahonnan lovas hintón szállítot-
ták a falu fõterére a szakrális tárgyat. Ott
György Ferenc atya, a település plébánosa
helyezte el a Szent Korona õrzõi által köz-
refogott díszes állványon.

Bálint Péter, Ipolybalog polgármestere
köszöntõjében elmondta: – „A Szent Koro-
na nemcsak szakrális tárgy, hanem hatal-
mas erkölcsi érték is, közös történelmünk
jelképe.” A köszöntõt és a rövid mûsort kö-
vetõen az ünnepi menet, élén a Szent Koro-
nával, a veresegyházi Katonai Hagyomány-
õrzõ Egyesület tagjaival, a Szent György Lo-
vagrend, a Szent Korona Társaság jelenlévõ
képviselõivel és a népviseletbe öltözött cso-
porttal az élen elindult a Kápolna-dombra, a
szentmise helyszínére.

Az ünnepi szentmise fõcelebránsa
Snell György esztergom-budapesti segéd-
püspök, a budapesti Szent István-bazilika

plébánosa volt. A segédpüspök prédikáci-
ójában utalt rá: – „A Szent Korona a nem-
zet egységét jeleníti meg. A Szent István-i
úton haladva a nemzeti sajátosságainkat
õrizzük meg, ezáltal haladunk elõre”. Az
ünnepség szónoka, Batta György Magyar
Örökség-díjas író  kifejtette, ez a felvidéki

magyarság legszentebb és legnemzetibb
eseménye.

A szentmise végén kiosztották a Szent
Korona Emlékérmeket. Az Ipolybalog ön-
kormányzata és a község plébániahivata-
la által adományozott emlékéremmel ju-
talmazzák azokat, akik munkájukkal se-

gítik a határon túli magyarságot, a régiót
és Ipolybalog községet. Idén Csáky Cson-
gornak, a Rákóczi Szövetség fõtitkárának
adományozták ezt a kitüntetést. Mint a
laudációban elhangzott, az elcsatolt nem-
zetrészek magyarsága megmaradásának
érdekében kifejtett szolgálatáért, anyagi
és erkölcsi támogatásáért, továbbá abban
szerzett érdemeiért, hogy a gyermekek
magyarul tanulhassanak, öntudatos ma-
gyarok legyenek. 

Az  egész napos ünnepség keretein
belül került átadásra és felszentelésre a
Szent Korona Templom belsõ falába be-
épített „Õfelsége a Szent Korona” címû
tûzzománc-kerámia festmény, mely
Kesztyûs Ferenc grafikus és festõmû-
vész, valamint fia, Kesztyûs Tibor festõ-
mûvész közös alkotása. A mûalkotást lg.
Dr. Keserû József és felesége Éva,
Borosné v. Varga Ilona, valamint v. Páli
Imre és felesége Éva adományozta a tele-
pülésnek és egyházának. A felszentelést
Snell György Esztergom-budapesti se-
gédpüspök, a budapesti Szent István-ba-
zilika plébánosa végezte, György Ferenc
plébános úr közremûködésével, majd
gazdag kulturális programmal folytató-
dott az eseménysorozat.

Kesztyûs Ferenc festõmûvész adománya Ipolybalognak

Szent István szellemi örökségét
ápolják a Felvidéken

Elhelyezik a Szent Koronát

Az adományozók

Az alkotók és az alkotás, 
Kesztyûs Ferenc (jobbra) és fia, Tibor

Szeretné jövőjét
az USA-ban biztosítani?

Forduljon hozzánk
bizalommal!

Keresünk Önnek partnert, 
szponzort!

Adóbevallás – Cégalapítás –
Emigrációs ügyek – Fordítás –

Betegbiztosítás – Egyéb
ügyeket is vállalunk!

250 West 57 th Street New York.
NYC  347-488-7176

Eladó Balatonföldvár Kõ-
röshegyen, egy enyhe dombol-
dalon fekvõ 1500 m2 telek,
amelyen jelenleg néhány
meggyfa található. Villany köz-

vetlenül a telek elõtt, a vízvezeték csatlakozója a tel-
ken, amely külterületnek minõsül (kb. 300 méterre
van Kõröshegy fõutcájától), – és 3 százaléka beépít-
hetõ. (45 m2 alap, de felfelé lehet akár 2-3 emelet is).
A szomszédságban több nyaraló is található. A te-
lekrõl szép a kilátás Kõröshegyre.

IRÁNYÁR: 1 400 000 Ft.
Érdeklõdni lehet, a +15613254253

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

telefonszámon (Magyarországon)
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Balatoni telek eladó

Az Országos Széchényi Könyvtárban
megrendezett  tudományos  konferenciát
megnyitotta Szõcs Géza, az Emlékév fõvéd-
nöke, köszöntötték: Íjgyártó István külügyi
államtitkár és Hoppál Péter kulturális  ál-
lamtitkár, valamint Roman Kowalski a Len-

gyel Köztársaság nagykövete a V4 országok
jelen levõ nagyköveteinek: Rastislav
Kacernak, a Szlovák  Köztársaság és Juraj
Chmielnek, a Cseh Köztársaság nagykövet-
ének a nevében. Személyesen üdvözölte a
megjelenteket Eric Fournier, a Francia
Köztársaság nagykövete. 

A konferencián magyar, lengyel, szlo-
vák, amerikai és madagaszkári elõadók
prezentáltak azzal a céllal, hogy a tudo-
mányos kutatások módszereivel feltárt
információk közreadásával még több va-

lóságos részletet tudhassunk meg
Benyovszky Móricról, akinek az élete tör-
ténéseihez az elmúlt évszázadok
alatt számos legenda rakó-
dott. A konferencia tudo-
mányos elnöke Dr. Voigt
Vilmos profeszszor, is-
mert Benyovszky kuta-
tó, a Társaság és az
OSZK, valamint a Kos-
suth Kiadó  által  2004-
ben megjelentetett  tu-
dományos értékû mû fõ-
szerkesztõje (Protocolle du
Regiment des Volontaire de
Benyowszky Créeen 1772).

A konferenciával egyidõben kiállítás
nyílt az Országos Széchényi Könyvtár-
ban, amely december 15-ig lesz látogatha-
tó. Több olyan dokumentum is megte-
kinthetõ, amely korábban még nyilvános-
ság számára nem volt elérhetõ. A kiállítás
tudományos kurátora: Dr. Szádeczky-
Kardoss Irma jogtörténész.

A Benyovszky Nap kiemelkedõ kultu-
rális eseményét, a Benyovszky Gálaestet a
Pesti Vigadó dísztermében rendezték
meg. Elõször itt került bemutatásra az új
magyar musical, a rangos szerzõtrió,
Nagy Tibor, Bradányi Iván és Pozsgai
Zsolt alkotása, a „Benyovszky, a szabad-

ság szerelmese” címû zenés színpadi mû.
A közönség nagy tetszéssel fogadta a Jó-

kai Mór nyomán készült, és a Pesti
Magyar Színház koprodukcióban

bemutatott elõadását, amelybõl
hét számot láthatott a közön-
ség. A teljes, úgynevezett
nagyszínházi premiert 2017-
re tervezik. Az elõadás szlo-
vák, lengyel, amerikai és ma-
dagaszkári bemutatásról

megkezdõdtek az egyezteté-
sek. (Információ: www.beny-

ovszky.hu).
A kiválóan megszervezett em-

léknap G. Németh György, a
Benyovszky Társaság elnökének és csa-
patának munkáját dicséri, s együttmûkö-
dõ partnerként a Panoráma Világklub is
támogatta a rendezvényt.

Nemzetközi tudományos konferenciával és kiállítással, valamint gálaesttel emlékeztek Benyovszky Móric születésének
275., és halálának 230. évfordulójára Budapesten, 2016. szeptember 26-án. A méltó megemlékezések szervezésére ala-
kult Benyovszky Emlékbizottság, a kezdeményezõ Benyovszky Társasággal együtt, felidézte a világhírû magyar hajós, a ki-
váló katona és földrajzi leíró életének történéseit.

Konferencia, kiállítás, gálaest, musical, fogadások

Benyovszky Móricra emlékeztek

A közönség soraiban az Emlékév védnökei

Hoppál Péter államtitkár

Szõcs Géza, az Emlékév fõvédnöke G. Németh György

Roman Kowalski lengyel nagykövet a fogadáson
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A Borkúria különleges
exkluzív szálláslehetõség-
gel, kilenc, ízlésesen és
egyedien berendezett
szobával, wellness rész-
leggel, mediterrán kony-
hával, és a 350 éves bor-
pincével várja a bor- és
gasztronómiai élmények-
re, szépségre és minõség-
re fogékony vendégeket.

A tipikusan francia Chateaux stílusban
épített, eklektikus elemekkel tarkított épület
fekvése eszményi, pazar panorámával ren-
delkezik a teljes Káli-medencére és a
Pangyér-dûlõre; csend, nyugalom, béke,
gyengéden hajló szõlõtõkék és levendulame-
zõ övezik a páratlan kilátást.

Ötcsillagos minõség és nívós szolgáltatá-
sok jellemzik a helyet, kiemelt hangsúlyt fek-
tetve a kulináris élvezetekre.

A Booking.com szállóvendégei átlagosan
9.2 ponttal értékelték a szolgáltatásokat,
amellyel a Liszkay Borkúria elnyerte a „Kivá-
lóságok Díjat”!

Az exkluzív kialakítású szobák elnevezé-
se utal a stílusukra, hangulatukra; berende-
zésükben a természetes anyagok, antik búto-
rok dominálnak. A szobák világosak, tága-
sak, kényelmesek, nagy méretû francia-
ágyak szolgáljak a vendégek kényelmét, és
mindegyikben található egy olvasósarok is.

A megfelelõ klímáról a nyári melegben
légkondicionáló berendezés gondoskodik. A
szobák többsége pótágyazható, és babaagy
is biztosítható a kisgyermekes családok ré-
szére.

A nagy méretû fürdõszobákban egyaránt
megtalálható az üvegfalú zuhanyzókabin és

a fürdõkád, valamint hajszárító. A wellness
részleg használatához fürdõköpeny és a pa-
pucs áll a vendégek rendelkezésére.

Minden szoba akadálymentesített, lifttel
megközelíthetõ.

A Kúriában minden adott, hogy a szálló-
vendégek kényelmesen, otthonosan érezzek
magukat.

A földszinten található a családias hangu-
latú nappali, hatalmas kandallóval, süppedõ
fotelekkel meghitt olvasósarkokkal. Télen az
óriáskandalló látványa és melege, nyáron a
déli napos terasszal egybenyitott, világos, tá-
gas nappali varázsolja el a pihenni vágyó
vendégeket.

Szintén ezen a szinten találhatjuk a nyi-
tott Provence-i látványkonyhát, ahol a medi-
terrán gasztronómia fenséges ízeit kóstolhat-
ják meg a vendégek. A kúria séfje nyitás óta
Szalai Szabolcs, aki boldogan tesz eleget a
vendégek kívánságainak.

A vendégtérhez gyönyörû panorámás te-
rasz is tartozik, ahol csodálatos naplementé-
ben, a meseszép csillagos ég alatt a Káli-me-
dence ölelésében költhetik el a vendégek a
gyertyafényes vacsorájukat, kóstolhatják a
remek, díjnyertes Liszkay borokat.

A külsõ panorámás, 130 cm mélységû fe-
szített víztükrû medence, körülötte napozó-
ágyakkal, napernyõkkel; kiváló helyszíne a
csendes, békés fürdõzésnek, pihenésnek.

A szobákban a Káli-medence számos lát-
nivalóiról, kirándulóhelyeirõl, a környezõ
strandokról, sportlehetõségekrõl, fontosabb

telefonszámokról a kúria által készített tájé-
koztató brossúra áll a vendégek rendelkezé-
sére, amely segíti a pihenés még tartalma-
sabb eltöltését.

A „gazda” Liszkay Mihály, kiváló zongo-
rista, alkalomadtán szívesen kényezteti ven-
dégeit örökzöld melódiákkal a vacsora utáni
borozgatások során a nappaliban álló
Bosendorfer koncertzongoráján.

A Liszkay Borkúria gyakori helyszíne es-
küvõknek, családi rendezvényeknek, össze-
jöveteleknek, céges csapatépítõ találkozók-
nak.

Az esküvõre, vacsorára a maximális befo-
gadóképességünk 140-150 fõ. A rendezvény
elhelyezés szempontjából épületen belül,
vagy kültéren, teraszon is megoldható. A pol-
gári szertartás lebonyolítása az alsó teraszon,
a szökõkútnál lehetséges, pazar panorámá-
val az egész Káli-medencére.

A Borkúria a magas minõség garanciája-
ként tapasztalt esküvõszervezõkkel szervezi
ezen eseményeit. Õk átveszik a szervezés
terhét és mindent megszerveznek a kezde-
tektõl egészen a nagy nap végéig. Partnere-
ink a legjobb catering- és legelismertebb es-
küvõi szolgáltatók az országban, akik a legtö-
kéletesebb menüsort és felszolgálást tudják
biztosítani.

Kúriánk segítõkész és rugalmas csapata
összefogja az egész eseményt és feledhetet-
len élménnyé varázsolja.

LISZKAY BORKÚRIA
Monoszló – Káli-medence

A Balaton északi partjának Toszkánát idé-
zõ táján az erdõ mélyén megbúvó aprócska
zsákfaluból, a Zánka feletti Monoszlóról ve-
zet az út a Pangyér-dûlõhöz, ehhez a külön-
leges mikroklímájú, vulkanikus, ásványok-
ban gazdag gyengén mészköves, agyagos ta-
lajjal megáldott dombos vidékhez.

Mediterrán mikroklímájával már az ókori
rómaiakat is lenyûgözte ez az apró ékszerdo-
boz, és „Tvscvlanvm”, vagyis tusculanum,

(nyári lak) névvel illették a környéket. Felis-
merték azt is, hogy kiváló vörösborok készít-
hetõk itt a Káli-medence lankáin termõ szõ-
lõbõl.

Az erdõk között megbúvó, exkluzív
Liszkay Borkúria különleges helyszíne lehet
céges rendezvényeknek, esküvõknek, baráti
és családi összejöveteleknek, borkóstolók-
nak és bortúráknak, illetve nem utolsó sor-
ban romantikus, zongorás borvacsoráknak.

A Pangyéri-dûlõ Kecskeméti szõlõkatasz-
teri besorolás szerint "400-ból 385 ponttal"
Magyarország egyik legértékesebb szõlõterü-
lete (maga mögé utasítva hazánk több nagy-
nevû borvidékét is).

A Pangyéri-dûlõ érdekessége, hogy
Liszkay Mihály minisztériumi engedéllyel,
kísérleti jelleggel kékszõlõ telepítéssel vissza-
tért a régmúlthoz, a 400 éven át tartó római
pannon világ idejére, amikor is a filoxéria
vész beköszöntéig a Balaton felvidék gyöngy-
szeme a Káli Medence híres volt a kék szõlõ-
irõl!

A Liszkay Borkúria 10 hektáron tevékeny-
kedik, és elsõsorban vörösborokat készít.

A telepített fajták: Pinot Gris (0.5ha). Pinot
Noir (2,5ha), Cabernet Franc (3ha),
Cabernet Sauvignon(1ha), Merlot (1.5ha).

A telepítés 2003-ban kezdõdött és egé-
szen 2006-ig tartott, 2,2 méter sortávval, 0,8
m tõtávolsággal, 1 szálvesszõs guyot mûve-
lésmód kialakítással. Magyar oltványok tele-
pítésével!

Jellemzõ a magas terméskorlátozás. A jel-
lemzõen késõi szüret után, nyílt irányított er-
jesztés és kíméletes feldolgozás után 12-18
hónapos barrique hordós érlelés következik.

A Káli-medence a régió illetve a talaj adott-
ságaiból fakadóan fehér szõlõfajtából a Pinot
Gris maradt meg, kb. 15 éves telepítés 0,5
hektáron 3 méteres sortávval. Itt is jellemzõ a
késõi szüret idõpont, kíméletes feldolgozás,
irányított reduktív erjesztés alacsony hõfo-
kon.

Elért eredményeink
A Liszkay vörösborok a Decanter világ-

borversenyen, Londonban, egy ezüst- és egy
bronzérmet nyertek. A Nemzetközi
Páneurópa Vörösborversenyen több arany-
érmet és az abszolút gyõztes, Champion dí-
jat nyerte a 2008-as Cabernet Franc. A ma-
gyarországi Pannon Bormustrán a 15 legjobb
magyar vörös között, két Liszkay-bor, a
Cabernet Sauvignon és a Cabernet Franc
szerepel. 2015-ben a Cabernet Sauvignon
2011 a VinAgora Nemzetközi Borverseny
aranyérmét hozta el.

Töltsön felejthetetlen napokat nyugodt,
vidéki környezetben, de mégis a Balaton kö-
zelségét élvezve. Budapesttõl másfél órás au-
tóútra már elérhetõ Európa egyik legcsodála-
tosabb tava és tõle karnyújtásnyira a Liszkay
Borkúria.

Borleírások
Pinot Noir Rozé 2014: A 100%-ban Pinot

Noir-ból készült bor színe mélyebb a meg-
szokottnál. Illatában málna, meggy és sza-
móca mutatkozik. A rozékhoz képest vasta-
gabb, krémesebb és magasabb alkohollal
rendelkezik. Élénk savak adják azt a lendüle-
tet, amely a lecsengésben is támaszt ad.
Ízvilágát a piros bogyós gyümölcsök határoz-
zák meg.

Szürkebarát (Pinot Gris) 2015: A vulkani-
kus talajnak köszönhetõen ásványos jelleg
jellemzi és szép savakkal rendelkezik. A
szürkebarátra jellemzõ parafinos íz finoman
köszön vissza minden kortyban. Sajnos na-
gyon kevés van belõle, kb. 1000 tõke, amibõl
tavaly 200 l lett. Emiatt csak a ház vendégei-
nek tudjuk megmutatni ezt a remek PG-t.

Giulia Cabernet Franc 2013: Friss, lendü-
letes, vidám és gazdag tételrõl beszélhetünk.
Kádban erjedt és tartályban érett. Mind ízé-

ben, mind pedig illatában kirobbanóan gyü-
mölcsös jegyek fedezhetõk fel. Száraz, köze-
pes lecsengésû, modern és intenzív bor.

Pinot Noir 2011: A terroir kiváló adottsága-
inak és a fahordós kezelésnek köszönhetõen
visszafogott nemes tölgyes, gazdagon érett
cseresznyés és kicsit gombás, erdei ízvilág él-
vezhetõ. Gazdag, egyedi jellegû, komplex fû-
szeresség jellemzi. Tartalmas tétel, hosszú le-
csengéssel.

Cuvée 2010: Három fajta kékszõlõbõl ké-
szült. Cabernet Franc adja a gerincét, ezen
kívül még Cabernet Sauvignon és Merlot al-
kotják ezt a tartalmas vörösbort. A minden-
napok borának tartjuk

Merlot 2011: Rubinvörös szín jellemzi e
közepes testû tételt, mely 18 hónapig érlelõ-
dött tölgyfahordóban. Füstös, fûszeres jegye-
ket mutat a bor mind illatában, mind pedig
ízében.

Cabernet Franc 2011: Gyengéd barrique
hordós érlelést kapott. Érett benyomást keltõ,
nagy színintenzitású tétel. Kiegyensúlyozott
illatkép jellemzi fekete ribizli és elegáns vaní-
lia jegyekkel. Szájban koncentrált textúra, ká-
vélikõr, apró szemû meggy és csokoládé ízek
fedezhetõek fel az érett tanninok mellett.
Testes, de könnyen iható bor.

Cabernet Sauvignon 2011: Ez a pincé-
szet zászlós bora. Barrique hordóban érett,
nagy színintenzitású, illatában fekete ribiz-
li és elegáns vanília mutatkozik. Izében ká-
vélikõrt, apró szemû meggyet és csokoládé
ízeket fedezhetünk fel. Érett tanninok jel-
lemzik e testes és gazdag bort. 2015-ben a
VinAgora Nemzetközi Borverseny arany-
érmét hozta el.

LISZKAY VINEYARD ESTATE
H-8273 Monoszló, hrsz. 48/2.

E-mail: info@liszkay.com
Web: www.liszkay.com
A birtok nemzetközi

helikopterleszállóval rendelkezik.

Liszkay Mihály
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A Panoráma Világklub eszmeisége, a
magyar nemzet határok feletti összefogá-
sa, a különbözõ népekkel, nemzetekkel a
baráti kapcsolatok ápolása, a magyar érté-
kek-hagyományok bemutatása a nagyvi-
lágban és a nagyvilágnak találkozott az ál-
talam létrehozott Alapítvány céljaival, fel-
fogásával.

A Mi Világunk Alapítvány célja és fel-
adata a társadalom tagjai egészségének a
megõrzése, a betegségek megelõzésének
elõmozdítása, ezen belül különösen a
gyermekek egészséges és biztonságos élet-
re történõ nevelése. Célunk továbbá  az
erõszakmentes társadalmi élet megterem-
tése, a konfliktusok békés formában tör-
ténõ megoldásának elõsegítése, a külön-
bözõ kultúrák közötti párbeszéd elõmoz-
dítása.

Alapítványunk egyik fõ támogatója a
Miska Borjú kalandjai projekt, mely rajz-
film-és mesekönyv sorozatban testesül
meg, erõszakmentesen mutatja be a világ
csodáit, annak minden országát, beleért-
ve jellegzetes állatait, kultúráját, építésze-
tét, történelmét, hagyományait, mindez
gyerekekhez szólva és gyereknyelven írva
mesekönyv és rajzfilmsorozat formájá-
ban. A mesefilm és mesekönyv kiadásá-
ért felelõs Kiadó fontosnak érzi a társa-
dalmi szerepvállalást, ezért valamennyi
mesekönyv árából 300 Ft-ot átad a Dr.
Medveczky Mihály A Mi Világunk Alapít-
ványnak az Alapítvány céljainak finanszí-
rozására.

Ezért vettünk rész magunk is a Miska
Borjú Kalandjaival a Panoráma Világklub
Világfalu rendezvényén, sõt terveink között
szerepel a Magyar Világtalálkozó más ren-
dezvényein való részvétel is, akár belföld-
ön, akár határainkon túl, hogy minél széle-
sebb körben megismertessük Miska Bor-
jút, valamint az egyes országokban hozzá
csatlakozó - akár nemzeti jelképként is sze-

replõ - állatfigurákat és kalandjaikat, azaz
Miska Borjú Világexpedícióját.

Számtalan honfitársunkhoz hasonlóan,
akik vették az erõt és bátorságot, a Hortobá-
gyon született Miska Borjú is elindul, hogy

felfedezze a világot, világjárása során megis-
merkedik az adott ország nevezetességeivel,
kultúrájával, történelmével, kalandokba ke-
veredik, mely történetekrõl mesekönyv és
rajzfilmsorozat készült, illetve készül folya-
matosan, mely nyomon követhetõ a misk-
aborju.hu weboldalon.

A mesekönyvsorozat minden egyes
darabja a világon egyedülálló módon
Certificattal és egyedi azonosító sorszám-
mal rendelkezik, mely egyben nyere-
ményjegy is, amellyel minden vásárló
nyer, ugyanakkor a mesekönyv vagy rajz-
film megvásárlásával egy nemes ügyet  tá-
mogathat.

Minden egyes határon innen és hatá-
ron túli olvasónak ajánljuk szeretettel
Miska Borjút, fogadják testvérükként és
kísérjék figyelemmel az útját.

Várjuk továbbá az olvasóktól és re-
gisztrálóktól történeteiket, állatfigurákra
vonatkozó javaslataikat, melyek ha elnye-
rik a szakmai zsûri tetszését, bekerülhet-
nek a mesefolyamba.

Dr. Medveczki Mihály

2016 májusában nagy örömmel és büszkeséggel vettünk részt a VI. Magyar Világtalálkozó Lurdy
Házban megrendezett Világfalu elnevezésû rendezvényén a Miska Borjú Kalandjai projektünkkel.

Miska Borjú világkörüli útra indult Szigetvár központjában
Eladó az Oroszlán

Hotelünk a történelmi nevezetességû kisváros fõterén talál-
ható. Eladó Szigetvár város központjában  a két csillagos
Hotel Oroszlán,32 szobával, konyhával, 50 fõs étterem-
mel,üzletekkel. Minden szobához tartozik fürdõszoba,
televízió. Az elsõ emeleten 15 szoba légkondicionált.

A szálloda rendelkezik saját parkolóval.

Irányár: 103 500 000 Ft
Érdeklõdni: +36-30/9471264
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2014 õszén jutottunk el Szõdemeterre
(ma Románia), ahol Kölcsey Ferenc szülõ-
háza található, amely jelenleg nem látogat-
ható. Ennek oka, hogy az eldugott falucska
épületében ma a román görög katolikus
egyház parochusa lakik. Tudomásunkra ju-

tott, hogy Kölcsey Ferenc szülõháza – ame-
lyet az eltelt évtizedekben sok esetben mél-
tatlan célokra használtak és így sok viszon-
tagságon, jelentõs állagromláson ment ke-
resztül - nemzeti kézbe kerülhetne, de erre
hivatalos forrás hiányában jelenleg nincs
szándék, nincs lehetõség. Ez a Kölcseyhez
és a magyar nemzethez, a határon túli ma-
gyarokhoz egyaránt méltatlan helyzet kész-
tetett minket  arra, hogy hatékony megol-
dást keressünk a fennálló problémára. 

Így létrehoztuk a Kölcsey Ház Alapít-
ványt, amelyet a Fõvárosi Törvényszék
2016. júniusban vett nyilvántartásba, a
név használatához megkaptuk a Magyar
Tudományos Akadémia engedélyét. Mun-
kánkat nagymértékben segíti, hogy az
alapítvány létrehozásához és mûködteté-

séhez elengedhetetlenül szükséges jogi,
gazdasági és informatikai tevékenysége-
ket hozzánk hasonlóan gondolkodó, kivá-
ló szakemberek – velünk együtt – támoga-
tásként, ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Alapítványunk neve nemcsak Kölcsey
szülõházára utal, hanem egyúttal átvitt érte-
lemben a magyar értékek tárházát is jelenti.
Széles körben szeretnénk hozzájárulni a
magyar kulturális örökség fennmaradásá-
hoz Magyarország hatá-
rain belül és kívül. Köl-
csey Ferenc életmûvé-
nek és az alapítvány
munkájának bemutatá-
sára létrehoztuk a
www.kolcsey.org honla-
pot. Kérjük, vessenek
egy pillantást rá, mert
számos érdekes és látvá-
nyos elemet tartalmaz!

A Panoráma Világ-
klub Alapokmányában
megfogalmazott elvekkel
teljes mértékben egyetér-
tünk és ennek az önzet-
len, nemes célból létreho-
zott szervezetnek a tagja-
ként szeretnénk ado-
mánygyûjtõ és értékmeg-
õrzõ tevékenységünket
minél szélesebb körben
folytatni. Ezért fordulunk
most a Világklub tagsá-
gához azzal a kéréssel,
hogy adományaikkal tá-
mogassák alapítvá-
nyunk céljainak minél
elõbbi elérését. 

Amennyiben Köl-
csey életével, munkás-
ságával kapcsolatosan
bármilyen relikviával,

könyvvel, levéllel vagy egyéb hozzá bár-
milyen módon köthetõ tárgygyal, fény-
képpel rendelkeznek, juttassák el azt
hozzánk, hogy a szülõházban majd mél-
tó keretek között kerüljön kiállításra. Az
adományozási lehetõségekrõl honlapun-
kon nyújtunk tájékoztatást.

Nagy Ferenc és Nagy Nóra
Tel.: +36302743050

Web: www.kolcsey.org – E-mail:
nagy.ferenc@kolcsey.org 

A világ gyors változásai közepette minden korosztály keresi a gyökereit, bárhol éljen is a Földön. Köl-
csey szavaival élve: „Kinek szívében a haza nem él, az számûzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lel-
kében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.” Ezek az eszmék vezéreltek bennünket,
amikor elkezdtük Erdélyt és a Partiumot járni.

Kölcsey Ház Alapítvány

Kölcsey szülőháza, mint magyar nemzeti érték

Kölcsey Ferenc szülõháza Szõdemeteren

Ebben a templomban keresztelték
meg Kölcsey Ferencet

Kölcsey aláírása
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Számunkra az Ön kényelme, jó közérzete, elégedettsége kiemelkedõen fontos. Kényelmes autóbuszainkon,

elõzékeny, jól képzett gépjármûvezetõink kiemelt figyelmet fordítanak az utazás során Önre. 
Menetrend szerinti járataink Erdélybõl Magyarországra és Magyarországról Erdélybe naponta állnak az Önök

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

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

Sándor Tamás, ügyvezetõ

Az elsõ nyakcsigolyánk az At-
lasz, ez tartja a koponyánkat. Ha a
helyén van, az jó. A születés során
azonban az emberek 70%-ának el-
fordul, torzul az Atlasz és a fej kap-
csolata, ami nagyon sok vegetatív, keringési, idegrendszeri
és testtartási problémát okozhat. 

Ám van megoldás, van gyógymód: az Atlasz-korrekció!
Egyszerû teszttel ki lehet mutatni, van-e rá szükség, és ha
igen, akkor a fél órás wellness-masszázs (különleges techni-
kával) után a javulás rögtön érezhetõ és végleges! Színészek-
nek, mûsorvezetõknek, szépségversenyzõknek, sofõrök-
nek, gyógyulni vágyóknak – az emberek 70%-ának nyugod-
tan ajánlható ez az egyedülálló módszer. Sem sebészeti, sem

csontkovácsolási módszer nem képes az
Atlaszt a helyére tenni, csak a
Schümperli-féle Atlasprofilax. 

A svájci módszernek csupán 9 ma-
gyar specialistája van, közülük kiemel-
kedik dr. Szilvásy István, akinek már
több mint 700 gyógyult páciense van.
Részletek: www.atlaszprofi.hu

Atlasz-korrekció különleges módszerrel
Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!
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PPOORRTTRRÉÉ

Nos, dr. Zsiros Lajosról, a Magyar Hon-
védség Egészségügyi Központjának

(Honvédkórház) orvos dandártábornoká-
ról van szó, kinek szakmai értéktárában
az ortopédia, a traumatológia, az általá-
nos sebészet és a katasztrófa-orvostan
egyaránt szerepel. A Baleseti Sebészeti
Osztályt vezeti évtizedek óta – mintegy
másfélmillió lakos tartozik e régióhoz, a
kötelezõ honvédségi szerepkör mellett.
Ezen túl az intézmény a NATO kiemelt
kórházaként, – az osztály katona munka-

társai – rendszeresen teljesítenek szolgá-
latot a világ számos országában, háború-
ban és békeidõben egyformán, Zsiros
doktor is több ízben dolgozott a külföldi
missziókban. 

Évi mintegy ötezer fekvõbeteg megje-
lenés történik az osztály 128 ágyán, s
ezen túl évente közel hatvanezer járó be-
teget látnak el a négy helyszínen. Az
egyik „legnépszerûbb vendég” Felipe
Massa brazil pilóta volt, aki a Forma-1
magyarországi futamán, a

Mint a filmekben: a nagytekintélyû orvos derûs, határozott egyéniség, magabiztos kisugárzással, szakmai elhivatottság-
gal, magas kvalifikáltsággal rendelkezik, s fanyar humorral… Merthogy, ha valaki a baleseti sebészeten és a világ  hábo-
rús övezeteiben eltölt több mint négy évtizedet, túl van tizenötezer mûtéten, s ma is negyven orvos és évi ötezer fekvõ-
beteg tartozik az irányítása alá, nos ez a személy bizony nem nélkülözheti sem az elhivatottságot, (mondjuk inkább így: a
megszállottságot), sem a humorérzéket. Pláne, ha még ez a környezet katonai rendszerû! 

Orvosportré: dr. Zsiros Lajos katonaorvos túl a tizenötezredik mûtéten

Hűség a hívatáshoz,
derűs hangulat a mindennapokhoz

Bernie Ecclestone, a Forma-I vezetõje: „Ha megbetegednék, én is az Honvédkórházban kezeltetném magam!”

Hungaroringen az idõmérõ edzésen élet-
veszélyes sérülést szenvedett. A koponya-
sérülést szenvedett Massát azonnal ebbe
az intézménybe szállították, és egy órán
belül megoperálták. Az orvos csoport
munkáját Zsiros Lajos irányította, az or-
vosok nyilatkozatai napokon át a világsaj-
tó kiemelt hírei között szerepeltek. Külö-
nösen Brazília lakosai követték percrõl
percre a híradásokat, hiszen amikor a
szintén Sao Pauló-i Ayrton Senna a San
Marinó-i Nagydíjon halálos balesetet
szenvedett, az egész ország sokkot ka-
pott. Most a brazilok a magyarországi hí-
rek hallatán fellélegezhettek. Egészségé-
ért aggódó sporttársai egymásnak adták a
kilincset; végül
Massa szeren-
csésen meg-
úszta: a mûtét
sikerült, s az-
óta is aktív ver-
senyzõ. A bu-
dapesti kórhá-
zat bõ egy hét
múltán el is
hagyhatta csa-
ládjával, ma-
gánrepülõgép-
pel utaztak
B r a z í l i á b a .
„Meg vagyok
gyõzõdve róla,
hogy a gyorsa-
ság és a Kórház minõségi ellátása alapve-
tõen hozzájárul ahhoz, hogy a felépülé-
sem ne húzódjon el” – írta Massa nem
sokkal késõbb, míg Bernie Ecclestone, a
Forma-1 elsõ számú vezetõje így nyilatko-

zott: – „Ha megbetegednék, én is az Hon-
védkórházban kezeltetném magam!”

E szakmai rang elérése egy teljes élet-
utat jelent: Zsiros Lajos Debrecenben szü-
letett, s gyermekkorától erre a pályára ké-
szült. Édesapja a tanári szakmában, édes-
anyja a kereskedelemben dolgozott,
mindketten vezetõi szinten végezték
munkájukat, elsõszülött lányukat, Máriát
a tanári pályára szánták, Lajos fiúknak
pedig az orvosi hivatást ajánlották… Per-
sze, a kis Lajost nem kellett sokat gyõz-
ködni errõl, önként és „dalolva” vállalta,
sõt igen magasra tette magának a mércét.
A Kossuth Egyetem Gyakorló Gimnáziu-
mában végzett tanulmányok után az eu-
rópai hírû, szakmailag kiváló képzést
nyújtó, Leningrádi Kirov Katonaorvosi
Akadémiára jelentkezett, s itt két diplo-
mát is szerzett 1972-79 között ( katonaor-
vosit és sebészetit). Akkor ötvenhatan
voltak ott magyarok, többel azóta is tartja

szakmai és baráti kapcsolatát, s az ott
szerzett tudást bõven kamatoztatta pálya-
futása során. Mindig fontosnak tartotta a
továbbképzést, újabb diplomákat, Phd-ét
is szerzett, folyamatosan tartott elõadáso-
kat, járta a külföldi tanulmányutakat,
minden érdekelte és vonzotta, ami a szak-
májával összefüggött, még a katasztrófa-

orvostan te-
rületét is
meghódítot-
ta.

– Édes-
apámat a
második vi-
lághábor ú-
ban bomba-
találat érte,
ezért egész
életére sánta
maradt –
meséli a fõ-
orvos úr. –
G y e r m e k -
ként gyakran
gondolt am

arra, hogy segíteni szeretnék neki. Ez a
két dolog: orvos és katona így eszmélé-
sem óta együtt van jelen bennem. Nem
bántam meg, hogy ezt a pályát választot-
tam: a munkám a hobbim! Persze, ez

gyakran napi 12-14 órai munkát jelent, s
olykor felborítja a magánéleti programo-
kat is, de soha nem fordult meg a fejem-
ben, hogy más hivatást válasszak. Ugyan-
ilyen kitartó voltam a baleseti sebészet-
hez, a kezdetek óta ezen a területen dolgo-
zok, valamint mindvégig hûséges marad-
tam a Honvédkórházhoz is: itt kezdtem
annak idején, s azt gondolom, a nem túl
messzi idõben innen megyek nyugdíjba
is…

Pályafutásából szinte következik, hogy
feleséget is a szakmából választott magá-
nak, Ágnes, az altató orvos személyében.
A több mint három évtizedig tartó kap-
csolat két gyermeket gyümölcsözött:
Emese lányuk (1980) és Lajos fiuk szemé-
lyében (1981). A leány viszi tovább az or-
vosi hagyományt, hiszen az USA Buffaló
városában szülész-nõgyógyászként dol-
gozik, s férje Parragh György is orvos, a
fiú pedig közgazdászként fut be sikeres
karriert. Öt unoka várja õket alkalman-
ként, kettõ a fiú-ágon: Benedek Lajos (7),
Máté Béla (6). Három gyermek
Emesééknél: Anna öt éves, az ikrek részé-
re pedig – András György és Dániel Lajos-
az idén gyújtották a tortán az elsõ szüle-
tésnapi gyertyát. 

Dr. Zsiros Lajos mintegy két évtizede
él Tahitótfalun, párjával, Ágnessel, aki ter-
mészetesen szintén szakmabeli, mûtõs-
nõ. A szép környezetben, szabadidejük-
ben a természet szépségeit élvezik, gon-
dozzák otthoni kertjüket, növényeiket, s
ha idejük engedi kirándulnak, utaznak –
természetesen Buffaló az egyik állandó
helyszín.

Beszélgetésünk végén azt kérdeztük a
fõorvos úrtól:

– Van-e jó beteg, s ha igen ki az?
Nem lepõdött meg a kérdésen, kapás-

ból válaszolta: 
– Aki együttmûködik az orvosával, s

megérti és elhiszi azt, hogy a gondozó or-
vos a legjobb tudása szerint akar csele-
kedni, s mindent megtesz a gyógyulás ér-
dekében. Számomra a katonai környezet,
értékrend sok segítséget nyújtott az orvo-
si szakma elsajátítása során, mert a rend,
a fegyelem, a következetesség, a kitartás,
a töretlen hit önmagunkban, a tudásunk-
ban, s az embertársainkban gyakran meg-
könnyíti nem csak a gyógyulásunkat, ha-
nem az életünket is!

Vér Emília
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A Honvédkórház bejárata

Dr. Zsiros Lajos

Külföldi szolgálatban

Katonaruhában

Dr. Zsiros Lajos interjú közben

Élete párjával, Ágnessel

Egy rögtönzött sajtótájékoztatón

Mûtõszoba



33

Kedvezõ környezetben

A mintegy 160 hektárt felölelõ
zalacsányi helyszín ideális, hiszen Hévíz
és a Balaton közvetlen szomszédságában
található, közel az osztrák és a szlovén
határhoz, pár száz méterre az impozáns
Batthyányi Kastélytól, a Kúriától, és a
népszerû Kehida Gyógyfürdõtõl, s alig tíz

kilométernyire a Hévíz-Balaton nemzet-
közi repülõtértõl…. Mindehhez a zalai
dombság pazar látványa, lélegzetelállító
panorámája, remek klíma és barátságos
vendéglátás párosul. A  szakmabeliek
méltán nevezik ezt a  vidéket a Magyar
Toscanának...

Az ismert és elismert, évtizedek óta si-
keres nagyvállalkozó, Széles Gábor nevé-

vel fémjelzett több tízmilliárdos értékû
beruházás célja egy olyan - Magyarorszá-
gon még kevesek által népszerû - exklu-
zív golfklub és golffalu létrehozása, mely
szépségével és minõségével nemcsak itt-
hon, de világszerte is méltán számíthat az
érdeklõdésre. Annál is inkább, hiszen a
világ legkiválóbb  tervezõ szakembere,
Robert Trent Jones, Jr. által megálmo-

dott, már most párját ritkító, 18
szakaszos, nemzetközileg elismert
színvonalú golfpálya mellett a szé-
les kínálatot nyújtó luxus lakóin-
gatlan fejlesztés is a projekt része.  

Minden igényt kielégítõen

„A Zala Springs ingatlankon-
cepciója minden igényt kielégítõ
kényelemmel, elegáns luxussal vár-

ja nem csak a golf sport szerelmeseit, ha-
nem mindazokat, akik értékelik a kiemel-
kedõ minõséget, a kifinomult designt és
színvonalas szolgáltatásokat, s emellett az
itt vásárolható, – mindenféle tehertõl men-
tes – lakóingatlan befektetési szempontjai
is fontosak a számára” – hangzik a szak-
mai megfogalmazása ennek a sajátos kül-
detésnek. 

A látogató csoport a mintegy egymilli-
árdos beruházási helyszínen, a modern,
korszerûen felszerelt, 3000 m2-es kétszin-
tes Klubházban kezdte a programját, ahol
Szili Balázs és Kósa Lajos tartotta meg
elõadását a létesítményrõl és szolgáltatá-
sairól.

Nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legjelentõsebb ingatlanfejlesztése és beruházása zajlik a festõ zalai
dombok ölében: egy golfparadicsom és az épülõ luxusingatlanok modern formái jelzik kis hazánk újabb nevezetességét,
egy különleges sport, és a hazai és külföldi befektetõk leendõ zarándokhelyét. A helyszínnel, a körülményekkel, és a beru-
házást irányító vezetõkkel ismerkedett meg nemrégiben a Panoráma Világklub Üzleti Fórumának huszonöt fõs csoportja.
A zömmel üzletemberekbõl, kiterjedt határon túli kapcsolatokkal rendelkezõ Világklub-csoportot, – amelyet dr. Tanka Lász-
ló alapító elnök és Bokor Balázs, az Üzleti Fórum elnöke vezetett – Szili Balázs marketing- és értékesítési igazgató, Ger-
gely Andrea munkatársával és Kósa Lajos projectvezetõvel együtt kalauzolta a Zala Springs Golf Resort létesítményeiben.

Közép-Európa egyik legjelentõsebb golfparadicsoma és lakóingatlan fejlesztése Zalacsányban

Zala Springs: a jövő lehetősége

Ezt  követõen pedig golfkocsiba szállt
a vendégsereg, s végig kocsikázott a mint-
egy hat kilométeres pályahelyszínen. Az
Európában is kimagasló színvonalú és vo-

nalvezetésû pálya egészen pontosan 6351
méter hosszú, tavakkal tarkított 18 szaka-
szos championship golfpálya, s az  USGA
(Amerikai Egyesült Államok Golf Szövet-
sége) szabványoknak megfelelõen épült,
így alkalmas arra, hogy nemzetközi, vi-
lágszínvonalú versenyeknek is otthont
adjon. 

S ahogyan a világ számos országában
ilyen jellegû pályákat tervezõ Robert Jo-
nes nyilatkozta: „a Zala Springs hamaro-
san Európa egyik legjobb golfklubja lehet.
A Zala-folyó és a Balaton közelsége, a ki-
vételes földrajzi adottságok a Zala Springs
Golf Resort-ot a golfrajongók egyik ked-
venc helyévé fogják varázsolni. A pályát
úgy terveztük, hogy minden játékos szá-
mára ötvözze a golfban rejlõ számtalan

kihívást, szépséget és örömöt, amely hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a golf népszerûsé-
ge nemcsak Magyarországon, de a régió-
ban is növekedjen.”

Professzionális szakmai gárda

A megálmodók és kivitelezõk mellé
magas színvonalú és szakmailag elkötele-
zett professzionális menedzseri gárda

szervezõdött, és látott neki az elképzelé-
sek megvalósításához, Benkócs Tamás
vezérigazgató irányításával. A munkála-
tok nagyjából a tervek szerint haladnak, a

golfversenyek javában zajlanak, a pálya
és a versenyek a hazaiak és a külföldiek
körében is egyre népszerûbb, s néhány
hét múlva pedig már az ingatlanokba is
beköltözhetnek az elsõ lakók.

A Klubház éttermében elfogyasztott fi-
nom ebéd után a beruházás helyzetérõl,
az ingatlan-kínálatról és a vásárlási lehe-
tõségekrõl hallgattak meg elõadásokat a
Panoráma Világklub Üzleti Fórumának
tagjai. Mint a tájékoztatókon is elhang-
zott: az itt vásárolható luxushotel szintû
szolgáltatásokat nyújtó lakóingatlanok –
amelyek tulajdonjogához akár már 27 500
eurótól hozzá lehet jutni! – befektetésként
is kiváló lehetõséget jelentenek, hiszen a
lakástulajdonosok folyamatosan profitál-
hatnak majd a prémium resort infrastruk-
túrájából.

Gyógyfürdõ, Kastély, Kúria

A tájékoztatók után a csoport tagjai rö-
vid sétát tettek a környéken, megtekintve
a mintegy két és félezer négyzetméteres
vízfelülettel, 13 medencével, több mint
másfélezer ingyenesen használható nyug-
ággyal rendelkezõ Kehida Gyógyfürdõt,

amely a hazai gyógyfürdõk között kima-
gasló kalcium-magnézium hidrogén-kar-
bonátos minõsítéssel rendelkezik. Forrás-
hõmérséklete 49 Celsius fok, amely a me-
dencékbe érkezve kellemes 34-36 fokra
hûl le. 

A szomszédos, a mintegy tíz hektáros,
300 éves õsparkkal rendelkezõ, a múlt
idõk eleganciáját sugárzó, négy csillagos
Batthyányi Kastélyban épp egy külföldi
filmes csoport forgatott egy sorozatot. A
kastély 28 különbözõ méretû, pazarul be-
rendezett szobát, éttermeket, belsõ ter-
málmedencét, pezsgõfürdõt, szaunát,
masszázs-szolgáltatást is nyújt a kikap-
csolódásra, nyugalomra és pihenésre vá-
gyó vendégeknek.

xxx
Estébe nyúlóan érkezett vissza Buda-

pestre a Panoráma Világklub  Üzleti Fóru-
mának csoportja a mintegy kétszáz kilo-
méternyire lévõ Zalacsányból, s mint ösz-
szegzõen elhangzott: lehetõségeihez mér-
ten együttmûködik és segíti a Zala
Springs project sikeres megvalósítását!

Nem csak jó hírét viszi ennek a párját
ritkító kezdeményezésnek, hanem ajánlja
is a kapcsolatrendszerében. Kósa Lajos, –
a több évtizedes norvégiai, németországi
tapasztalatokkal rendelkezõ üzletember,
projectvezetõ – minden információval, a
személyes bejárás lehetõségével is kész-
séggel áll az érdeklõdõk rendelkezésére. 

Fotók: Czuh János

Elérhetõségek
Honlap: www.zalasprings.hu

Kósa Lajos: 
mobil: 36/20-626-5221,
email:  lkgy1@yahoo.no



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

www.vilagklub.hu  www.vilagtalalkozo.hu

HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év

Amerika: 40 USD/év

Európában: 30 EUR/év

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.
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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)

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), 

dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Fülemen Róza (Franciaország), Török Judit (szervezés),

dr.Várdy Béla (USA – Pennsylvania), Sándor Istvánné, Czuh János (fotók).

Szervezési igazgató: dr. Tanka Benedek - Világklub irodavezetõ: Nagy Timea.

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




