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Legyen a magyar konyhának  világnapja!
Kinek nincsenek emlékei a gyermekkor-

ban fogyasztott finom ételekrõl, italokról?
Nagymama húslevese, a töltött káposzta, a
paprikás krumpli,  a disznótoros, a  hurka, a
kolbász, a bableves, a halászlé, a lecsó…s az-
tán a csörögefánk, a túrós csúsza, a palacsin-
ta, a madártej, a meggyes rétes… Mennyi me-
nyei finomság!  Mindannyiunknak ezer él-
ménye van, s már a nyál is összefut a szánk-
ban, amikor ezekrõl beszélünk.

Pedig, ha manapság betérünk egy buda-
pesti étkezõhelyre, s ezekre a finomságokra
rákérdezünk, legtöbb helyen nemleges vá-

laszt kapunk. Elözönlötték utcáinkat a kínai, a török, a görög ét-
termek, az albán pékségek, s persze a McDonalds, a Burger

King, a Kentacky-csirkék… hogy azokról az éttermekrõl ne is
szóljunk, ahol egy hatalmas tányéron egy fél falatnyi „mûvészi
szépségû” dekorációs összeállítás érkezik az éhen maradt ven-
déghez – az ötjegyû számlaösszeggel együtt.  

Megkongattuk a vészharangot! A VII. Magyar Világtalálkozó
Szervezõbizottsága és a Tradicionális Magyar Konyha verseny
szervezõi és résztvevõi kezdeményezik május 18-án „A magyar
konyha világnapja” naptári bevezetését. Célunk: a hagyomá-
nyos magyar konyha értékeinek megõrzése, terjesztése és to-
vábbfejlesztése a mai kor igényeinek megfelelõen, s hogy újra
rangot kapjon szerte a nagyvilágban. Úgy gondoljuk, ez nem
csupán a szakma feladata, hanem mienk, a fogyasztóké is. 

Persze, az igazi az lesz, ha nem csak egyetlen napon, hanem
az év 365 napján kap teret a magyar konyha. Mintahogyan an-
nak idején Nagymamáink tették-ették…

Tanka László
fõszerkesztõ

Cyprus: the Island was
Practically Hungarian for a Week
The series of events with the name “Hungarian Days
on Cyprus” was held for the second time, and now a
large group of Panorama World Club was also there.    

 (pages 8-9)

Boston: Series of Celebrations
in Connection with 1956, with Bródy
On account of the anniversary of the revolution, a series of
events lasting an entire month was held in the town. One of the
guests of honour was János Bródy, singer and composer.

(pages 10)

Debrecen Church:
Awarding the Peace Prize of Charity
The historic location of the Calvinist town hosted the event
“Charity without Borders” organised by Panorama World
Club, the aim of which was to help children facing difficul-
ties of life.                                          ( pages 11)

New York: the Charm of Broadway
in the Hungarian House
„A csillagok dallamán” (Melody of the
Stars) ? this was the title of an exception-
ally successful cultural gala presented by
the Hungarian Theatre in New York.

(page 12)

Vienna: Hungarian Ball
Walzer Contest, roulette, tasty food and drinks, plus excel-
lent atmosphere were the characteristic elements during
the party of music and dance organised now for the third
time.                                                      (page 13)

Spain: Patria Memorial in Madrid
A piece of art made by Zoltán Fodor-Lengyel, an internationally
acknowledged artist was unveiled in the Spanish capital, in the pres-
ence of the leaders of our member clubs.

(page 16)

Sydney: Australian-Hungarian
Cultural Meeting
Bits of treasure of our national culture were presented
by renowned groups and performers at the meeting
this year. Our report of the event is illustrated with pic-
tures. (pages 22-23)

Ciprus: egy hétig 
a magyaroké volt a sziget
Második alkalommal rendezték meg Cipruson a
Magyar Napok Cipruson elnevezésû ren-
dezvénysorozatot, amelyen ott volt a Panoráma
Világklub népes csoportja is.           (8-9.oldal)

Boston:
ünnepségsorozat ’56-ról, Bródyval
Az ’56-os emlékezések kapcsán egész hónapos ren-
dezvénysorozatot rendeztek, amelynek egyik díszvendége
Bródy János dalszerzõ, énekes volt. 

(10.oldal)

Debreceni Nagytemplom:
Karitatív Békedíj átadás
A cívis város történelmi helyszíne adott otthont a
Panoráma Világklub Határtalan jótékonyság címû ren-
dezvényének, amelynek célja a nehéz sorban élõ gyer-
mekek megsegítése volt.                     (11.oldal)

New York: Broadway-varázs
a Magyar Házban
„A csillagok dallamán” – ezzel a címmel
tartott nagysikerû német-angol-magyar
kulturális gálaestet a New York-i
Magyar Színház.

(12.oldal)

Bécs: Magyar Bál
Keringõ-táncverseny, rulett, étel-ital finomságok és
remek hangulat uralkodott az immár harmadik alka-
lommal megtartott zenés, táncos összejövetelen. 

(13.oldal)

Spanyolország: Pátria Emlékmû Madridban
Fodor-Lengyel Zoltán nemzetközi hírû képzõmûvész alkotását
adták át a spanyol fõvárosban, ahol a társklubjaink
vezetõi is jelen voltak. 

(16. oldal)

Sydney: Ausztráliai Magyar
Kulturális Találkozó
Nemzeti kultúránk értékeit mutatták be, neves együtte-
sek, elõadók közremûködésével az idei találkozón –
képes riportban számolunk be az eseményrõl.
(22-23.oldal)
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A Kárpát-medencei magyarság meg-
erõsítésére és a közép-európai országok
szoros együttmûködésén alapuló sorskö-
zösség vállalására kötelez ma Szent Lász-
ló öröksége – hangsúlyozta a nemzetpoli-
tikáért felelõs államtitkár Gyõrben, a
Szent László-év központi megnyitóján. A
nemzetpolitikáért felelõs államtitkárság a
múlt év végén jelentette be, hogy Árpád-
házi Szent László trónra lépésének 940.,
szentté avatásának 825. évfordulója alkal-
mából emlékévet hirdet az idei évre, hogy
széles körben megismertesse a lovagki-
rály életét és mûvét. Hozzátette: Szent
László alakja olyan szimbólum, amelyet a
közép-európaiság és a visegrádi országok

tekintetében is használhatunk, mert ha
rajta akarunk maradni a kontinens térké-
pén évszázadok múlva is, akkor ezeket a
barátságokat ápolni kell – mondta.

Borkai Zsolt, Gyõr polgármestere el-
mondta: a város számára különösen fon-
tos a lovagkirály tisztelete és szellemi, er-
kölcsi hagyatékának tovább örökítése, hi-
szen a megyeszékhely õrzi a Szent Koro-
na és a Szent Jobb utáni harmadik legér-
tékesebb ereklyét, a Szent László-hermát,
amelyet minden évben körmenetben
visznek végig a belvárosban. A király tisz-
teletét ünnepi közgyûlési üléssel, lovagi
napokkal és a Szent László-díj átadásával
is õrzik.

A Szent László Emlékév nyitánya

Lovagkirályunk a közép-európaiság szimbóluma

Az ausztráliai Gold Coast-i Magyar
Egyesület az ’56-os hõsök emléke elõtt
egy 10 napos kiállítással tisztelgett a City
Councel Chambels Buildingban, ahol
Magyarország nagykövete, dr. Gruber At-
tila nyitotta meg az eseményt. Céljuk az
volt, hogy megmutassák az ott élõ nem-

zeteknek, mit jelentett a szabadság 1956-
ban a magyar népnek. Köszönetet mond-
tak azért, hogy Ausztrália 1956-ban min-
den magyar menekültet befogadott, ott-
hont biztosított a számuk-
ra és hangsúlyozták,  hogy
a magyar menekültek
bebizonyitották, bárhová
is kerüljenek a világba,
mindenhol hasznos tagjai
a társadalomnak.

A díszünnepség kereté-
ben zene, ének, szavalat
hangzott el, majd dr.
Grúber Attila a Magyar

Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át
Horváth Gyöngyinek, a helyi Szivárvány
Magyar Iskola alapítójának, a Magyar
Egyesület programszervezõjének.

’56 emléke az ausztráliai Aranyparton

Köszönet és elismerés

A Magyar Kultúra Lovagjainak avatásá-
ra került sor a Magyar Kultúra Napján a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány rendezésé-
ben. A  Stefánia Palota Színháztermében
megtartott gálán – a Panoráma Világklub
ajánlása alapján – többek között Ernszt
Katalin elõadómûvészt, énekest, a Zala

Megyei Világklub alelnökét avatta lovaggá
Nick Ferenc alapító atya. Ugyancsak ezen
ünnepség keretében került sor az Örök-
ség serlegek átadására, amelynek egyik
díját, a Zhutipe Hátrányos Helyzetûeket
Segítõ Alapítvány nevében Nagyné Varga
Mária, az alapítvány egyik vezetõje, a
nyírbátori Világklub elnöke vehette át.
Külön örömünkre szolgált, hogy kitünte-
téseket átadó testület munkájában részt
vett Bokor Balázs nagykövet, Kovács Fe-

renc, a norvégiai és Móritz László a stock-
holmi társklubjaink vezetõi. Világklub-
tagjaink közül sokan ott voltak az esemé-
nyen és gratuláltak a kitüntetésekhez.

Fotók: Czuh János

Lovagok avatása – Örökség serlegek átadása 

Kultúránk szellemi örökségének őrzői

Az ünnepség elõtt Veres András szentmisét
mutatott be a Nagyboldogasszony-bazilikában

Balról dr.Gruber Attila, Horváth Gyöngyi
és Simon Ervin konzul

A közönség soraiból

Ernszt Katalin a lovaggá avatáson

Az Örökség serleg átadási ceremóniája

Zsúfolásig megtelt a színházterem
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Szíjjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika
figyelme az elkövetkezõ idõszakban sokkal nagyobb
mértékben fordul majd az óceániai térség irányába,
ahol a magyar vállalatok számára a globalizálódó gaz-
daságban komoly lehetõségek nyílnak meg. Elmond-
ta, hogy elsõsorban az autó- és gépipar termékeire,
valamint a vízügyi, víztechnológiai megoldásokra és a

gyógyvizekre épülõ infrastrukturális fejlesztésekre
van komoly igény Új-Zélandon. A külgazdasági és
külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly
– 12 százalékos növekedést követõen – már az 50 mil-
lió dollárt (14,4 milliárd forintot) is meghaladta a ma-
gyar export a szigetország irányába. Szíjjártó Péter
felavatta az új-zélandi fõvárosban az 1956-os magyar-
országi menekültek befogadásának 60. évfordulója
alkalmából készült emléktáblát.

Kaprinay Éva felvételei (Wellington)

Mint a Panoráma magazin legutóbbi lapszámában megírtuk, megkezdte munkáját Új-Zéland fõvárosában, Wellingtonban a
magyar nagykövetség, amelyet nemrégiben hivatalosan is átadott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint
hangsúlyozta ezáltal lehetõvé válik a háromezer fõs új-zélandi magyar diaszpórával való kapcsolattartás erõsítése, a hang-
súlyosabb magyar jelenlét a csendes-óceáni térségben, a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok erõsítése, valamint a gaz-
daságdiplomáciai célok hatékony érvényesítése. A rendezvényen jelen volt a Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja is.

Megnyílt Új-Zélandon a magyar nagykövetség

Nagyobb figyelem az óceáni térség országaira

A Góbéfest ezen kívül helyet ad a Kodály-módszert is felhasz-
náló közösségi zenei mûhelyeknek, néptáncmûhelyeknek, kultu-
rális bemutatóknak, Rubik kocka versenynek, erdélyi és magyar
kézmûves portékáknak, valamint különféle magyaros ínyencsé-
geknek, mint például a lángos, a kürtõskalács és a gulyásleves.
Székelyföldrõl kézmûves delegáció érkezik, a fesztivál italszpon-
zora az Igazi Csíki Sör lesz. A fesztivál fõszervezõje Ördög Ottilia
(Beat Bazaar Projects) egy manchesteri székely hölgy, aki már
több mint 20 éve dolgozik Manchesterben rendezvényszervezõ-
ként. A megvalósítást segíti több szervezet és magánszemély is,
többek között a Manchesteri Magyar Közösség, a Zsigmond Király
Magyar Iskola és a Londoni Magyar Kulturális Központ.

Információk:   www.gobefest.com
M: +44 (0) 7812 107 134   E: ottilia@beatbazaar.co.uk

Az Egyesült Királyság elsõ hivatalos erdélyi–magyar kulturális és mûvészeti
fesztiválja, a Góbéfest május 13–14-én debütál az észak-angliai Manchester

központjában található Albert Square-en, a Városháza elõtt. A zene és a tánc áll a fesztivál fó-
kuszában, a széleskörû zenei paletta pedig a népzenétõl a reneszánsz zenén és a jazzen át a
hip-hopig terjed majd. Számos elõadó érkezik mind Magyarországról, mind Erdélybõl. Fellép töb-
bek között a TransylMánia és a Góbé Zenekar, Mandel Róbert, a Jazzation és a Saverne is. A
rendezvény szervezésében közremûködik a Panoráma Világklub Angliai Társklubja is, Bartos Gá-
bor elnök vezetésével.

Góbéfest Manchesterben – május 13–14.

Az Egyesült Királyság I. erdélyi–magyar
kulturális és művészeti fesztiválja

Ingyenes városi fesztivál: zene, tánc, ételek és kultúra

Külhoni magyar családi
vállalkozások éve

S p e c i á l i s
képzések, Kár-
pát-medencei
körút és kuta-
tás is szerepel a
külhoni ma-
gyar családi vál-
lalkozások éve
programelemei
között – mond-
ta Potápi Árpád
János nemzet-
politikai állam-
titkár az idei tematikus esztendõ
nyitórendezvényén. 

2012-ben indultak el a temati-
kus évek, elõször az óvodák,
majd a kisiskolák, és a külhoni
magyar felsõsök éve következett.
2015 a külhoni magyar szakkép-
zés, a tavalyi év a külhoni magyar
fiatal vállalkozók köré szervezõd-
tek a programok. Az  idei temati-
kus évrõl a Magyar Állandó Érte-
kezlet legutóbbi ülésén döntöttek
az államtitkárság javaslatára, és
lebonyolítására 1 milliárd forint
áll rendelkezésre. Ez eddig a leg-
nagyobb forrás, és azt szeretnék,
ha a gazdaságfejlesztésnek a mo-
torjai lennének a külhoni magyar
vállalkozások – jelezte.

Potápi Árpád
János

A fõszervezõ
Ördög Ottilia

A nagykövetség munkatársai
Ebben az épületben található

a nagykövetség
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Az elmúlt he-
tekben két olyan
személy távo-
zott az élõk so-
rából, akik hos-
szú évek óta a
Panoráma Világ-
klub és a Ma-
gyar Világtalál-
kozók rendezvé-
nyeinek gyakori
szereplõi-fõsze-
replõi voltak,
számtalan alkalommal szereztek örömet
dalaikkal, zenéjükkel a közönségnek. Ne-

mere László, a
kiváló zenész,
énekes és barát
a Zala Megyei
Világklub-alel-
nökünk 65 éves
korában, Mercy
Miki, a népsze-
rû Mercy Együt-
tes alapítója,
frontembere, ze-
neszerzõ, éne-
kes, a Mercy Rá-

dió alapítója 51 esztendõs korában távo-
zott közülünk…És utána kaptuk az újabb

szomorú hírt: a vásárosnaményi Világ-
klub-vezetõnk, Herczegné Andrássy Éva
56 esztendõsen hagyott itt bennünket…
Emléküket kegyelettel megõrizzük!

Emléküket megőrizzük!

Mercy
Miki

Nemere
László

Herczegné
Andrássy Éva

Pásztor Zoltán, az est moderátora, a köz-
média vezetõ szerkesztõjének bevezetõ gon-
dolatai, majd a Himnusz eléneklése után,
Tarics Péter felvidéki elõadómûvész kiváló
tolmácsolásában hangzott el Márai Sándor
Menybõl az angyal címû verse. Ezután dr.
Tamás Gábor amerikai magyar református
lelkész mondott áldást, s a jelenlévõk megte-
kintették az 56-os kivándorlók emlékére ké-
szített „Világvándor – Hazavárunk” címû
videóklippet.

– A Panoráma Világklub civilközösségé-
nek is megvan a maga ’56-ja, már az alaku-
lásunk is jelezte a tiszteletet ’56 iránt: hiszen
2003 október 23-án indult útjára az a civil-
szervezet, amely mostanra öt kontinens
mintegy 90 országát öleli át a 210 tagklubunk
által… – mondta dr. Tanka László alapító el-
nök, hozzátéve, hogy megemlékezéseik kö-

zéppontjában mindig az
emigráció volt.

A továbbiakban dr.
Czeglédi József, egykori sza-
badságharcos, a Közép-Euró-
pai Club Pannónia és az ’56-
os Dialógus Bizottság elnöke
köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd dr. Jobbágyi Gá-
bor jogászprofesszor, a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem Jog- és Államtudományi
Karának volt tanszékvezetõ
egyetemi tanára, 1956 kuta-
tója válaszolt Tarics Péter új-
ságíró kérdéseire. A beszélgetés középpont-
jában a jogászprofesszor közelmúltban meg-
jelent mûve állt, amely az „1956 és a megtor-
lás fekete könyve” címet viseli.

Ezt követõen az Ausztráliából, Sydneybõl
érkezett Hódi Margit adta át az Ausztráliai
Független Magyar Szabadságharcos Szö-
vetség és Bene Ferenc elnök üdvözletét, az
ötvenhatosok megzenésített verseibõl adott
át egy gyönyörû dalcsokrot Dévai Nagy Ka-
milla, Liszt Ferenc-díjas érdemes mûvész, ki-
nek elõadásához Lõrincz Kálmán, amerikai
magyar, a Házat-Hazát Alapítvány elnöke
mondott bevezetõt. 

Majd a Dr. Gisele Friedrichs (Pesti Gizel-
la), tanár, az Egyetemi Forradalmi Diákbi-
zottság egykori tagja, aki az amerikai Virgi-

nia államból érkezett, mondta el
drámai szavakkal a Magyar Rádió
elõtti tüntetés, majd a börtönben
töltött napok élményeit. A kana-
dai Torontó városából érkezett
Kasza Marton Lajos, költõ, a Ka-
nadai Magyar Írószövetség tiszte-
letbeli elnöke, a Nemzetõrség ez-
redese, aki egyik ez alkalomra
írott versét is elmondta a hallgató-
ságnak. Hegedûs László egy kis-
faluból Markotabödögérõl mene-
kült el ’56-ban, 17 évesen az ame-
rikai Buffalóba, ahonnan üldözé-
se miatt 34 évig nem jöhetett ha-

za… Dr. Z. Stephen Silagy (Szilágyi Zsolt) –
egykori szabadságharcos, vízilabdázó , az
USA Delaware államából érkezett, s egy na-
gyon sikeres szakmai karrierrõl adott szá-
mot, valamint bemutatta azokat a fotókat,
amelyet maga készített az 56-os forradalmi
eseményekrõl…Végezetül Szalay Róbert ta-
nár, író adott ismertetést arról a történelmi
jelentõségû most megjelent könyvérõl,
amely  „A nemzeti emigráció és a rendszer-
váltás 1989-2013” címet viseli.

A program további részében még sokáig
együtt maradt a társaság, beszélgettek, is-
merkedtek egymással, újra elõkerültek a régi
fényképek, a megsárgult levelek, névjegyeket
cseréltek… hazatért hát az emigráció.

Fotók: Czuh János és Soós Béla

Különleges módon emlékezett az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a Panoráma Világklub: „Az
emigráció hazatér” címû rendezvényére azokat hívta meg, akik a történelmi esemény hajdani szereplõi, résztvevõi voltak,
s emiatt kellett emigrálniuk, elhagyniuk hazájukat. Drámai történeteket, izgalmas életutakat, különös sorsokat és nagy-
szerû teljesítményeket, karriereket ismerhetett meg a mintegy másfélszáz fõs közönség. Olykor még a könnyek is kicsor-
dultak, a hangok elakadtak, s megelevenedett az a múlt, amely mára már a magyar történelem egyik dicsõ fejezetévé vált.

A Panoráma Világklub ’56-os emlékünnepségén

Az emigráció hazatért



IINNDDOONNÉÉZZIIAA

– Magyarország több mint 60
évvel ezelõtt létesített diplomáciai
kapcsolatot Indonéziával, a két
ország kapcsolata példamutató,
Ön pedig igen aktív a diplomáci-
ában, s jól ismeri a magyarokat,
ezért azt szeretném tudni, mi-
lyennek lát bennünket? – kérdez-
tük a nagykövet asszonyt.

– Több hasonlóságot is látok a
magyar és az ázsiai emberek kö-
zött. Például a család szerepe itt
is nagyon fontos, a barátok, a kö-
zösségek értéke. Megkedveltem az orszá-
got, a kultúrát, az itt élõ embereket, s a
magyar ételeket…

– 2016-ban hivatalos látogatást tett Indo-
néziában Orbán Viktor miniszterelnök 40
fõs kíséretével, Önök nagy vendégszeretettel
fogadták õket. Mennyiben és mivel gazda-
gította ez a látogatás a két ország közötti
gazdasági, kulturális kapcsolatokat?

– Három évvel korábban, 2013-ban
már Magyarországon járt Indonézia elnö-
ke a kapcsolatok bõvítése céljából. Orbán
miniszterelnök elnök úr ezt viszonozta a
nagy létszámú delegációval, jelezve, hogy
fontosak Önöknek is az indonéz kapcso-
latok. Jelentõs megállapodások születtek
a két ország közötti szorosabb együttmû-
ködés céljából. Például a felsõoktatás te-
rén, a kulturális, a gazdasági, a mezõgaz-
dasági, a vízgazdálkodási és a halgazdál-
kodási területeken is sikerült különféle
megállapodásokat aláírni.

– Igen kiemelkedõnek látjuk az Ön kul-
turális misszióját a két ország között, ki-
emelne néhány fontos eseményt, progra-
mot errõl a területrõl?

– Nagyköveti megbízásom elején fel-
hívták a figyelmemet arra, hogy Önöknél
az egyetemi oktatás igen magas színvona-
lú, és a világon mindenhol elismerik a
magyar diplomát. Indonéziában viszont a
szülõk inkább a nyugat-európai egyete-
mekre küldik gyermekeiket, s most azon
dolgozom, hogy a magyar egyetemek job-
ban bekerüljenek a köztudatba. Örülök,
hogy sikerült aláírni a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogramot, és így
19 indonéz diák már tanul jelenleg ma-
gyar egyetemeken. 

– Ha turistaként az Önök országába lá-
togatunk, mi az, amit mindenképpen fon-
tosnak tartana, hogy felkeressünk?

– Attól függ mit szeretne a turista? Ten-
gerparti nyaralást? Vulkán túrákat, vagy

éppen búvárkodást? Például a
Pápuán található Raja Empat
nevû helyen rájákkal is lehet
úszni. Jáva szigetén minden-
képp érdemes ellátogatni a
történelmi helyszínekre, pél-
dául a Pranbanan Hindu, és a
Borobudur buddhista templo-
mokba. A természeti látvá-
nyosságok közül a Tóba tó, a
Krakatau és a Bromo vulkán,
amit a kirándulók figyelmébe
ajánlhatok, de hát ennél jóval

nagyobbak a lehetõségek, fantasztikusak
a látnivalók, érdemes ellátogatni hoz-
zánk, mert minden sziget egyedi, sajátos
természeti csodákat kínál a látogatók szá-
mára.

– 2016-ban két indonéz híresség is érke-
zett Magyarországra: Rio Harianto, a For-
ma-1 autóverseny elsõ indonéz pilótája és
Ras Muhamed reggae énekes és dalszerzõ. 

– Nagyon örülök, hogy népszerûsít-
hettük ezáltal is Indonéziát, s a hagyo-
mányos kulturális értékeink mellett
megjelentek a mai modern kultúránk, a
zene, a sport nemzetközi hírû képvise-
lõi is. Rendkívül büszke vagyok arra,
hogy Rio Harianto nagyszerûen helyt-
állt a nagy presztízsû autóversenyen,
valamint Ras Muhamed zenész pedig
felléphetett Európa egyik legrangosabb
fesztiválján, a Szigeten, valamint a hat-
vani Reggie Camp zenei programjain.
Követségünk folyamatosan törekszik
arra, hogy ezeknek az értékeknek a
képviselõi is mind szélesebb körben el-
jussanak Önökhöz.

– Végül két személyes jellegû kérdés Ön
mivel tölti a szabadidejét? Mi a kedvenc
magyar étele ?

– Nagyon szeretek kerékpározni, nem
csak kikapcsolódást nyújt, hanem jó
sportnak is tartom! Egyszer lebicikliz-
tünk Esztergomig egy nagy kerékpáros
csapattal, akik Indonéziából érkeztek és
keresztül mentek Európán. Volt olyan is,
hogy kibéreltük a sörbiciklit Indonézia
Nemzeti Napján, feldíszítettük indonéz
zászlókkal, és bicikliztünk az Andrássy
úton, s közben indonéz hazafias dalokat
énekeltünk, közben finom indonéz
gyógyitalt kóstolhattunk. Az ételek? Régi
emlék: az elsõ diplomáciai küldetésem
1987-1990 között Ausztria volt, ahonnan
gyakran jártam Budapestre, s az elsõ em-
lékeim egyike a lángos volt. Amikor újra
Budapestre érkeztem alig vártam, hogy
újra megkóstoljam… Nagyon szeretem a
halászlét, a pisztrángot. Általában kevés
húst eszem, szinte csak fogadásokon, hi-
vatalos rendezvényeken fogyasztok ilyen
ételeket. Kalocsán megismerkedtem a liba
nyakkal, és nagyon ízlett, Jakartában a
Hotel Borobudurban a legkülönlegesebb
étel a marhafarok leves, s ez nagyon ha-
sonlít a libanyak levesre. De ettem Keszt-
helyen dödölét, az is nagyon ízlett, és a
kedvenc magyar édességem a gesztenye
püré. Nagyon szeretem a természetet, a
szép tájakat, s igyekszem minél több
helyszínre, városba eljutni, hogy mind
jobban megismerjem Magyarország ter-
mészeti és történelmi nevezetességeit,
kulturális értékeit, s az itt élõ embereket.

Bézi Péter

Bécs, New York, Brüsszel és Osló után Budapest az ötödik város, ahol Wening Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövet, három
évtizedes diplomáciai munkássága során megkezdhette sokrétû tevékenységét. Nálunk is rendkívül aktív, sorra járja Magyaror-
szág településeit, ismerkedik az emberekkel, a városokkal, a történelmünkkel, kultúránkkal, gasztronómiánkkal. Persze, nekünk
is lenne mit tanulni Indonéziától: az Ipsos Global Happy kutatása alapján Indonézia ma a világ legboldogabb országa…

Interjú Wening Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövettel

A legboldogabb ország diplomatájával



Kétezer honfitársunk a szigeten
Ciprus területe alig hatezer négyzetkilo-

méter, lakosainak száma egymillió-kétszáz-
ezer. Az itt élõ, dolgozó magyarok száma,
legtöbb becslés szerint meghaladja a kétez-
ret. A kis sziget minden természeti, történel-
mi szépséget magában rejt, meleg vizû ten-
gerpartjai évente mintegy kétmillió turista
számára nyújtanak felejthetetlen élménye-
ket. 

A Panoráma Világklub több mint kétszáz
társklubjának sorában itt a 32. indult el útjá-
ra 2012 áprilisában, azzal a céllal, hogy a két
nép között a kultúra, a mûvészet, a gazda-
ság, az üzleti élet területein a kapcsolatot el-
mélyítse. E nemes elképzelést segíti a Ma-
gyar Napok Cipruson rendezvénysorozat,
amely fölött mindkét évben Páll Kornél, a
Ciprusi Világklub elnöke vállalt sok feladat-
tal járó önzetlen fõvédnöki és szervezõi sze-
repet. 

Világklub-est és Üzleti Fórum
A nyitó rendezvényre, a ciprusi-magyar

mûsoros Világklub-estre Limassol egyik ele-
gáns belvárosi tavernájában, a Danaea kert-

helyiségében került sor, ahol már délután el-
kezdõdtek a programok, mégpedig az Üzlet-
ember Találkozóval, amely a két ország kö-
zötti üzleti kapcsolatok és együttmûködések
kiépítését szorgalmazta. A házigazda szere-
pet a Világklub Üzleti Fórumának elnöke,
Bokor Balázs nagykövet látta el, aki a kilenc-
venes években Ciprus nagyköveteként jelen-
tõs szerepet játszott a két ország közötti kul-
turális, gazdasági és diplomáciai kapcsolatai-
nak kiépítésében. 

A résztvevõk sorra bemutatkoztak egy-
másnak, majd a magyarországi vendégeken
kívül cégük tevékenységét mutatta be, a töb-
bi között: Graham Carmichel rendezvény-
szervezõ, Damianos Damianou hotel tulaj-
donos-üzletember, Martijn Dekkers fény-
technikus látványtervezõ, Michallis
Sapparillas ingatlankereskedõ és tervezõ-
mérnök, George Tsiattalos biztonsági szak-
ember. Ezt követõen kérdésekre válaszoltak,
amelyek zömmel a magyarországi és nem-
zetközi együttmûködési lehetõségekre vo-
natkoztak, majd tovább folyt a beszélgetés,
az ismerkedés – immár egy pohár finom cip-
rusi bor mellett.

Meze minden mennyiségben
Ezután került sor, ugyancsak a Danaea-

Taverna kerthelyiségében, mintegy félszáz
résztvevõvel a Világklub Estre, amelyen kivá-
ló ciprusi zenészek, énekesek szolgáltatták a
zenei mûsort, a résztvevõk pedig végigkós-
tolhatták a 14 fogásból álló finom tradicioná-
lis mezét. Két órán át zajlott a tálalás, a fino-
mabbnál finomabb ízek felhozatala,a már-
már túlzásnak tûnõ vacsora betekintést en-
gedett a ciprusi ízkavalkádba: rostonsült
kecskesajt, vörösborban pácolt, füstölt disz-
nóhús, grillezett kolbász, nyárson sült bá-
rány, csicseriborsó szósz, padlizsán, cukkini,
bab, olíva bogyó, burgonya és kockára vágott
hús besamel szószban, hogy csak néhányat
említsünk…

S mindehhez – a remek borok mellé- iga-
zi ciprusi zenét szolgáltatott a helyi
Limassoli Trió, a szigeti muzsika minden
mûfaját képviselve. A Világklub részérõl pe-

Két esztendõvel ezelõtt határozta el a Ciprusi Világklub, hogy évrõl évre szeretettel várja erre a szigetre a Panoráma Vi-
lágklub tagjait: egy kellemes kikapcsolódásra és a két nép közötti kapcsolat elmélyítésére, az ott élõ magyarok megisme-
résére. Ennek jegyében került sor nemrégiben immár második alkalommal a nyolc napos programsorozatra, amelynek ke-
retében volt Világklub Est, Üzletemberek Találkozója, felkeresték a fõváros, Nicosia és Ciprus néhány településének termé-
szeti és történelmi nevezetességeit, részt vettek egy izgalmas szafari túrán, látták Aphrodité szikláit és az Adonisz víz-
esést, s természetesen a remek idõben pihenésre, fürdõzésre, ajándékok vásárlására is bõven nyílt lehetõség. 

Cipruson járt a Panoráma Világklub csoportja

Egy hétre a magyaroké volt a sziget

Aphrodité sziklájánál

A Világklub-est VIP-vendégei

Az érkezés pillanata
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dig a nemzetközi hírû kiváló magyar nóta
énekes, Nógrádi Tóth István saját gitárkísé-
rettel szórakoztatta nagy sikerrel a közönsé-
get.

Díszoklevél Páll Kornélnak
Az egybegyûlteket Nagyváradi-Kis An-

na, a Somogy Megyei Világklub elnöke, mû-
sorvezetõ köszöntötte, majd Páll Kornél üd-
vözlõ beszédében örömének adott hangot,
hogy ismét itt vannak a világklubosok Ma-
gyarországról, népszerûsítik Cipruson a ma-
gyar kultúrát, a magyar értékeket. Ezután dr.
Tanka László, a Panoráma Világklub alapító
elnöke méltatta a Ciprusi Világklub eddigi
munkáját, a Magyar Világtalálkozókon való
aktív részvételt, amelynek elismeréseképpen
Díszoklevelet adott át Páll Kornélnak.

Ezt követõen Bokor Balázs nagykövet és
az általa, – diplomáciai tevékenysége idején-
felkért tiszteletbeli konzul Costakis Loizou,
Ciprus egyik legjelentõsebb üzletembere be-
széltek arról, hogyan tartják a kapcsolatot a
két ország között, milyen a törõdés a Ciprus-
ra érkezõ magyarok ügyeivel kapcsolatosan.
Costakis Loizou egyúttal megköszönte dr.
Tanka Lászlónak a tavalyi Világtalálkozó al-
kalmával odaítélt Tiszteletbeli Magyar címet.

Békefenntartók és ciprusi magyarok
Megható szavakkal szólt a világ magyar-

ságának összefogásáról az Ausztráliából ér-
kezett Hódi Margit, aki az est során még ki-
váló angol tudásáról is tanúbizonyságot tett,
a jelenlévõ ciprusiaknak tolmácsolta az el-
hangzott beszédek egy részét.

Bemutatkozott a jelenlévõknek az ENSZ
Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar
Kontingensének négy fõs delegációja, ame-
lyet Lázár József alezredes, parancsnok veze-

tett. Jelen volt az estén Christos Podromou,
a Ciprusi Magyar Baráti Társaság képvise-
lõje is, valamint több ciprusi és a magyar üz-
letember, vállalkozó, közéleti vezetõ. 

A késõ estébe nyúló rendezvény után a
csoport vállalkozóbb szellemû része még ellá-
togatott a ciprusi magyarok által igen népsze-
rû SASH nevû szórakozóhelyre, ahol a több
száz fõs közönség elõtt a tulajdonos köszön-
tötte a magyar csoportot, megemlítve, hogy itt
mindig szeretettel várják a magyarokat.

Szigeti kirándulások – szerelmi legendák
Másnap Ciprus fõvárosába, Nicosiába lá-

togattak a Világklub tagjai, ahol felkeresték a
sziget északi, a törökök által lakott részét is.

Sétáltak a belváros hangulatos sikátoraiban,
megtekintették a páratlan szépségû Szent
Szófia katedrálist, s természetesen ki-ki ked-
vére nézelõdhetett és vásárolhatott a török
bazársoron. Hazafelé pedig Kalavasos termé-

szeti és történelmi szépségeiben gyönyör-
ködhettek, megkóstolva ismét a ciprusi
konyha különlegességeit.

A következõ napi programok során egy
izgalmas szafari túrán is részt vett a csoport.
Három dzsippel és bravúros gépkocsivezetõ-
ivel estébe nyúlóan a hegyvidéket, olykor
hajmeresztõ helyszíneket, kacskaringós
szerpentineket meghódítva.

Meg-megállva megtekintették a vidék ne-
vezetességeit, láttak pazar banánültetvénye-
ket, s valahol a hegy tetején egy panorámás
tavernában megkóstolhatták a svédasztalos
ciprusi „terülj asztalkám”-at.

Természetesen megálltak az Aphrodité
sziklacsoportjánál is, a monda szerint itt lé-
pett ki a kagylóból, a habokból Aphrodite és
azóta a szerelem és a szépség szigete Ciprus.
Õszintén szólva, igen termékeny ez a legen-
da Ciprus számára, sokat köszönhet szépsé-
ges védõszentjének. Szerelmesek ezrei –
amirõl az ott hagyott üzenetek is tanúskod-
nak – keresik fel minden évben a sziklát, ahol
a napnyugtában gyönyörködve igazi roman-
tikus perceket tölthetnek el. A szikla melletti
domboldalon több száz apró kavics felhasz-
nálásával készülnek naponta a szív formájú
alkotások egy-egy monogrammal, valamint
kívánságok százait helyezik el, kötik fel az ott
található bokrok vesszõire

Innen nem túl messze található az
Akamas-félsziget, ahol – továbbfûzve
Aphrodité legendáját – szerelme, Adonisz
fürdõjére, a párocska titkos találka helyére
bukkantunk… „Ha ott jársz, mártózz meg a
fürdõben és ússz át a vízesés alatt, így a nõk
megõrizhetik a fiatalságukat, a férfiak pedig
az erejüket” – így szólt az üzenet az Adonisz-
vízesés bejáratánál, s a magyarok becsületére
legyen mondva a csoport fele hõsiesen meg-
mártózott a tízegynéhány fokos vízesés alat-
ti tóban. S való igaz, még azok is hirtelen
megfiatalodtak, akik mindezt csak a tópartról
nézték…

Limassoli barangolások
A csoport bázishelye a limassoli tenger-

parttól száz méterre lévõ Vegas Hotel volt,

amelynek tulajdonosa Damianos
Damianou (Manos) szeretettel fogadta a
magyarokat. a hotelben rendezett progra-
mokra magyar származású segítõket hívott.
Sõt, még ennél is mélyebb a kötõdése: épp a
napokban egy erdélyi származású leányt vett
feleségül.

Limassol számos nevezetességét is meg-
tekintette a csoport. Ciprus második legna-
gyobb városa 15 km hosszú tengerpartján
sok-sok nappali és éjszakai szórakozóhely
található, különleges éttermekkel, kávézók-
kal várja a pihenni és szórakozni vágyó em-
bereket. Óvárosa ma is a város szíve, a kö-
zépkori erõdben mûködik a Ciprusi közép-
kori múzeum. Limassol népszerû üdülõ-
hely, szinte mindig süt a nap, ott jártunkkor,
október közepén is a hõmérséklet 25-30 Cel-
sius fok között volt, s éjjel sem nagyon süly-
lyedt 20 fok alá, a víz átlagos hõmérséklete is
24-25 fokos volt – a csoport tagjai több ízben
is megmártóztak a kiváló minõségû tiszta
vízben. 

„Õrizd lelkedben a szépet!”
A csoport tagjai, noha elõzetesen nem

mindenki ismerte egymást, útjuk során kivá-
ló közösséggé kovácsolódtak össze. Minden-
nap Kiss Erzsébet testnevelõ tanár és sport-
újságíró testébresztõ tornáival kezdõdött .A
keleti és a nyugati tornagyakorlatok ismerõ-
je, és szakavatott tanítója vezetésével ener-
giafejlesztõ gyakorlatokra, tornákra került
sor. Különösen nagy sikere volt a meridián
tornának. De Erzsébet versírói képességét is
kamatoztatta: „Ez az utazás még nem érhet
véget, õrizz a lelkedben megannyi szépet, re-
pülj velünk a barátság szárnyán … Gyönyö-
rû barátok és csodálatos arcok, mindenki
együtt van és mindenki boldog. Emlék van a
szívben, elmében és testben, barátságot õr-
zünk a ciprusi hétben...” – énekelte együtt a
csoport a zárónapon az utolsó órákban.

A csoporttal tartott – jutalom utasként –
Szakálas Dóra, a VI. Magyar Világtalálkozó
szépségversenyének gyõztese, aki párjával,
Kövendi Leventével vett részt a programo-
kon. Itt volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
egyik legnépszerûbb embere, Szécsi Sza-
bolcs polgármester Tarpáról feleségével, Mó-
nikával és leányával, Flórával.

Bíróné Dósa Erzsébet az Egyesült Álla-
mokból, Hódi Margit Ausztráliából szervez-
te úgy a programját, hogy a Világklubos cso-
porttal tudjanak tartani Ciprusra. 

Végül is a nyolc nap hamar elrepült, s egy-
aránt lehetõséget nyújtott a barátkozásra, a
kikapcsolódásra, a pihenésre, a fürdésre, s a
vásárlásra is. A szervezõk bejelentették, hogy
következik a folytatás: 2017-ben ismét meg-
rendezik a III. Magyar Napok Cipruson ren-
dezvénysorozatot, amelynek programját
még szélesebb körben, még több tartalom-
mal szeretnék meghirdetni. És amelyre sze-
retettel hívják és várják a Ciprus iránt érdek-
lõdõket!

Szafari kiránduláson Az Üzletember Találkozó résztvevõi A magyar csoport egy része a Világklub-esten

Az ENSZ Békefenntartó Magyar
Kontingensének vezetõi az esten

Nógrádi Tóth István
mûsora

Costakis Loizou
és Bokor Balázs
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A Tudósklubban egy sikeres üzletember,
Mészáros László, mesélt életérõl és arról,
hogy miképpen vált munkája és tudása alap-
ján a híres Intel-cég elnökhelyettesévé. A tisz-
teletbeli magyar konzul, dr. Garai Gábor
nagyszabású kiállítással emlékezett meg az
56-os eseményekrõl és bensõséges fogadá-

son köszöntötte a környéken élõ 56-os ma-
gyarokat.

A Massachusetts-i Magyar Egyesület em-
lékezetes díszünnepségen üdvözölte az egy-
begyûlteket a Boston belvárosában található
híres Faneuil Hall-ban, amely 1742 óta már
számos világhírû embernek adott lehetõsé-
get arra, hogy beszédet mondjon a patinás
falak között. Nekünk, bostoni magyaroknak,
azért is olyan kedves ez a hely, mert ebben a
történelmi épületben tartotta meg a szabad-
ságról szóló híres beszédét Kossuth Lajos is,
1852. április 29-én.

A legtöbb érdeklõdõt vonzó program
Bródy János koncertje volt, amelyet a Pano-
ráma Világklub rendezett meg a konzulátus
támogatásával a Prudential felhõkarcoló mel-
letti Tiszteletbeli Konzulátus épületének 25.
emeletén. A koncert napján a terem zsúfolá-
sig megtelt vendégekkel, akiket a Panoráma

Világklub vezetõsége finom falatokkal várt.
Dr. Garai Gábor köszöntõje után a tömeg ha-
talmas ünneplésben részesítette és köszön-
tötte a 70. születésnapját tartó Bródy Jánost.
Ezidáig még soha sem lépett fel Bostonban,
így meghatottan fogadta az üdvözlést, és
amint figyelte a közönségét, számára is vilá-
gossá vált, hogy ezek az emberek, akik Penn-
sylvania, New York, New Jersey, Kanada és
még ki tudja honnan vezettek vagy repültek
ide, érte tették meg a hosszú utat, azért jöttek
el, hogy meghallgassák õt, a legendás ze-
nészt, a Kossuth- és Liszt Ferenc díjas éne-
kes-gitáros zeneszerzõt és felidézzék azokat
a régi szép dalokat, amelyek úgy a szívükhöz
nõttek. 

Azt akarták, hogy újra átéljék mindazt,
amely olyan kedves nekik és csendüljenek
fel a régi szép dalok, mint pl. a Mama kér-
lek, Egy hétig tart egy szerelem, Földvár fe-
lé félúton, Édes életünk, Micimackó, Sza-
badnak születtél, Ha én rózsa volnék, és
mások, amelyek elgondolkodtatnak, neve-
tésre, vagy éppen könnyekre fakasztják a
hallgatóságot. Bródy Jánost a helyi mag-
yarság által is nagy tiszteletben tartott Gár-
dony László zeneszerzõ és jazz zongora-
mûvész, a Berkeley College of Music pro-

fesszora mutatta be a nagyközönségnek.
Az, hogy õ is hozzájárult a zenei kíséret-
hez, még csak fokozta a program különle-
gességét. A közönség pedig, amint fel-
hangzott a „Filléres emlékeim”, visszahe-
lyezhette magát gondolatban a 60-as 70-es

évek Magyarországába, ahol füstös kis
pinceklubokban, a stadionokban, vagy
akár a budapesti városligeti szánkózó
dombon hallgatva élhette át a csodát, a
szívbe markoló dalokat, vagy az elsõ ma-
gyar rock-opera élményét. 

Ezen az estén egy olyan kreatív mûvészt
láttunk vendégül Bostonban, aki mintegy fél-
száz nagylemez elkészítésében mûködött
közre és akinek a nevéhez több mint 500 dal
szövegének és legalább 100 dal zenéjének a
megírása is fûzõdik. Ünnepeltünk, ünnepelt
Boston és az egész New England az 56-os
magyarokkal együtt. Jó volt együtt lenni. Ezt
köszönjük most mindazoknak, aki eljöttek a
programokra és részesei voltak ennek a fel-
emelõ rendezvénysorozatnak.

K. Balogh Éva 
(Boston)

A közelmúlt sok jeles eseménnyel örvendeztette meg a New Englandben élõ magyarokat, a helyi Magyar Egyesület, a Tisz-
teletbeli Fõkonzulátussal és a Panoráma Világklub New England-i Társklubjával karöltve egy egész hónapra kiterjedõ ese-
ménysorozattal várta nemrégiben az érdeklõdõket.

Ünnepségsorozat ’56-ról New Englandban

Bródy Bostonban megelevenítette
a magyarság emlékeit 
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A több száz fõs hallgatóságot Vojtkó
Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztõ-
riportere, a Hajdú-Bihar Megyei Panorá-
ma Világklub elnöke köszöntötte, majd az
1739-ben alapított nemzetközi hírû Deb-
receni Református Kollégium Kántusá-
nak mûsorát hallgatták meg a jelenlévõk.

Ezután az erre az alkalomra készült „Hoz-
zá közel – A remény dala” címû videoklip
megtekintése után dr. Tanka László, a Pa-

noráma Világklub alapító elnöke beszédé-
ben hangsúlyozta: mintahogyan a béké-
nek, a szegénységnek, a betegségnek,
ugyanígy a segítségnyújtásnak, az össze-
fogásnak sincsenek határai. „Ezért is ha-
tártalan jótékonyság a mai este címe és
üzenete is egyben – mondta –. Segítsünk
a rászorultakon, éljenek bárhol is a vilá-
gon. Segítsünk a szegény gyermekeken,
éljenek bárhol is a világon! Hirdessük a
békét, a békesség fontosságát mindenütt
a világon! A Világklub Karitatív Fóruma
két fontos területre összpontosítja energi-
áit, a nehéz sorban élõ gyermekek helyze-
tének javítására és a béke üzenetének
nemzetközi népszerûsítésére.”

A sok önzetlen cselekedet szereplõi kö-
zül ezúttal a Hollandiából évtizedek óta a
magyarságot segítõ Dirk Jan Groot, a
Dorcas Aid alapítója vehette át a Karitatív
Békedíjat. Mint köszönõ beszédében a ki-
tüntetett elmondta, a Dorcas Aid Segély-
szervezet története 1980-ban kezdõdött
Hollandiában, amikor egy kis támogatói
csoport segélyakciókat kezdett szervezni

a kommunista országokban a hitük miatt
bebörtönzöttek megsegítésére. Ezt a
munkát a ma már tiszteletbeli igazgatóvá
avatott Dirk-Jan Groot irányította. Ma egy
nemzetközi segélyszervezetként mûkö-
dik, amely több mint húsz országban je-
len van, és támogatásával csaknem száz
projektet mûködtet. Keresztyén értékeket
valló fejlesztési egyesület célja: segítséget
nyújtani a szegényeknek és elesetteknek,
vallási és politikai meggyõzõdéstõl füg-
getlenül, illetve nemre és bõrszínre való
tekintet nélkül, szociális segélyt nyújt
nagycsaládok, öregek, fogyatékkal élõk és
más rászorulók számára. Kárpátalján pél-
dául a támogatott szegény és egyedülálló
nyugdíjasok száma meghaladja az 550-et,
akik hosszú ideje évente több alkalommal
rendszeres támogatásban részesülnek,

ugyanitt 434 nehéz anyagi helyzetû nagy-
családot részesít rendszeres anyagi és lel-
ki támogatásban, s 140 fogyatékkal élõ
gyermek és 100 árva gyermek kap segélyt
rendszeresen. A szervezet Kárpátalján
idén 270 tonnányi segélycsomagot osztott
szét különbözõ falusi és városi iskolák,
kórházak, árvaházak és családtípusú
gyermekotthonok, valamint magánsze-
mélyek között.

Az ünnepség további részében a Duo
Venite együttes és debreceni
SzínpadVilág Tanoda csoport nagysike-
rû mûsorát láthatták a jelenlévõk, majd a
rendezvény a Himnusz eléneklésével ért
véget. 

Fotók: Czuh János

Debrecen történelmi jelentõségû helyszíne, a Református Nagytemplom adott otthont a közelmúltban a Panoráma Világklub
Hajdú-Bihari Megyei Társklubja és a Dorcas Aid Hungary Közhasznú Alapítvány által szervezett Határtalan jótékonyság címû
gálamûsorának. A rendezvény célja a nehéz sorban élõ gyermekek helyzetének javítása és a béke üzenetének nemzetközi nép-
szerûsítése érdekében tevékenykedõ személyek munkájának elismerése volt – a Karitatív Békedíj átadásával.

A Világklub Karitatív Békedíját kapta a holland Dirk Jan Groot

Határtalan jótékonyság a Debreceni
Református Nagytemplomban
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Évtizedek óta New Yorkban rendezik
meg a világ legnagyobb maratonját, futó-
versenyét. Idén, két nappal az amerikai
elnökválasztás elõtt, rekord létszámmal
(51 995 fõ) indították a Verrazano Hídtól

(Brooklyn) a versenyzõket,akik részvétel-
ükkel adományokat gyûjtöttek különbö-
zõ szervezetek megsegítésére.

Év elején határoztam el, hogy végigfu-
tom a NY City Marathont, melyen 26.2
mile távolság lefutása volt elõírva. Tud-
tam nem lesz könnyû feladat, – pláne a
szerencsés kimenetelû motorbalesetem
után- ezt  a tervet végrehajtani...Nap mint
nap hosszabb távokat futottam, edzõte-
rembe jártam, lelkileg is ráhangolódtam a
feladatra, stb... Ennek során sikerült elér-
nem azt a szintet, ami elegendõnek lát-
szott ahhoz, hogy célomat elérjem.

Elhatározásomat támogatta menyasz-
szonyom, Megan 0`Connor, aki sosem
gondolta volna, hogy képes lesz végigfut-

ni ezt a távot – s így mindketten hivatalo-
san bejelentettük részvételi szándékun-
kat. Az útvonal a kiinduló ponttól
Brooklyn, Queens, Manhattanen keresz-
tül vezetett a célvonalig, azaz a Central
Parkig, ahová 50 530 versenyzõnek sike-
rült eljutnia. Mi 6 óra 3 perc alatt tettük
meg ezt a távot. 

A verseny sikeresen, szerencsésen ért
véget. Egy életen át tartó élmény volt szá-
munkra. Külön örömet jelentett számom-
ra, hogy édesanyám, Szatmári Friderika,
aki Panoráma Világklub New Jersey-i társ-
klubjának elnöke, személyesen, a helyszí-
nen drukkolt nekünk, s nagyon boldog
volt, amikor látta célbeérkezésünket!

Szatmári Gergely

Szatmári Gergely,a Panoráma Világklub New Jersey-i Társklubjának tagja ott volt
párjával a New York City Marathon mezõnyében – élménybeszámolóját olvashat-
juk az alábbiakban. 

Maratoni erõpróba New Yorkban

Célba értünk

Amerika egyik legnépszerûbb utazási
irodájának tulajdonos-vezetõje, Bollók
Barbara stílusos bevezetõje után mintha
elvarázsolta volna a színpadot az elmúlt
évek legzseniálisabb vidám és szentimen-
tális opera és operett
melódia özöne. Az elsõ
sorban üdvözölhettük
Roth Carolet is, aki köz-
tudottan népszerû a ma-
gyarság köreiben. Az
örökké ifjú, elbûvölõ
megjelenésû Lendvay
Gabriella, szépséges
primadonnánk  fellépé-
se sokáig  emlékezetes marad. A budapes-
ti Mûvészetek Palotájából látogatott el
New Yorkba a briliáns hangú Mondok
Yvette operaénekesnõ, aki a
Metropolitanban is megállná a helyét,
hangja teljesen egyéni, lírikus.  Csonka
Tünde, a New York-i magyarság kedven-

ce, szépséges paprika temperamentumá-
ba és bûbájos szívhez szóló szubrett
hangjába újra beleszerettünk, ahányszor
csak halljuk. Endrõdi Katalin elõadómû-
vész verselése, a német Ben Rademacher

színmûvész, a görög regényíró Georgos
Awgerinos, a legifjabb elõadómûvé-
szünk, Lengyel Olivér és Szõke Emese,
mindegyik egy jó hangos éljent érdemel!
De legerõsebb tapsaimat szándékosan kri-
tikám végére hagyom: Kovács Szilvia pro-
dukcióján amerikai barátaim gyakran ne-

vettek és tapsoltak, különösen, amikor
drasztikusan komikus kosztümben, paró-
diákkal adta elõ egy még mindig szere-
lemre vágyó idõs hölgy sóhajtásait… Az
elõadás elõtt és után is mindenki csodálat-

tal nézte, élvezte a két híres ma-
gyar festõmûvész, Dajka Rózsa
és Mosberger Péter, gyönyörû-
en összeállított festményeit, me-
lyek valóban klasszikus másola-
tok, valamint  megdöbbentõen
eredeti teljesítmények. Van egy
régi örökifjú slágerszöveg „Ganz
ohne Ungarn geht die chose
nicht” – magyarul: „Magyarok

nélkül nem megy a dolog”. Igaz is, magya-
rok nélkül nem lenne mûvészet a világon!
Uccu neki – még sokáig! Éljen Bollok Bar-
bara elnök, éljen Kovács Szilvi, akik eny-
nyire elkényeztetnek minket!

Gerty Ágoston
színikritikus (New York)

Kovács Szilvia,a New York-i Magyar Színház lelkes és immár híres igazgató-rendezõjének és színpadi sztárjának zseniális
ötlete volt az a számos zenei szenzációtól csillogó, nagy sikerrel bemutatott német-angol-magyar gálaest, amelynek nem-
régiben a Magyar Ház adott otthont – „A csillagok dallama” címmel. 

Broadway-varázs a New York-i Magyar Házban

A csillagok dallamán 
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A Club Pannonia célja az osztrák-magyar
gazdasági kapcsolatok erõsítése, bõvítése, en-
nek elérése érdekében évrõl évre számos
konferenciát, utazást, kulturális rendezvényt
szerveznek. Az egyik legkiemelkedõbb ezek

közül a Bécsi Magyarbál, mivel a rendezvény
a szórakozás mellett kiváló alkalmat jelent a
kapcsolatépítésre, kötetlen formában. Radda
Marika, a nagyszerû bál fõszervezõje, a Club
Pannónia elnök asszonya, s a Panoráma Vi-
lágklub Ausztria Társklubjának elnöke el-
mondta, hogy Ausztria és Magyarország mel-
lett idén Amerikából és Erdélybõl is érkeztek
vendégek. A rendezvényen több bécsi ma-
gyar szervezet és magyar civil szervezet kép-
viseltette magát, a talp alá valót pedig a nép-
szerû No Stress Band Zenekar szolgáltatta.

Az érkezõket welcome drink, a gyõri
Bergmann Cukrászda ízléses édessége, és a
Casino Ausztria ajándéka fogadta. Az idei bál
nyitánya a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregye-

sület táncosainak Palotása volt. Ezt követõen
Radda Marika, a Club-Pannonia elnök asszo-
nya mondta el nyitóbeszédét magyar és né-
met nyelven, valamint köszöntötte a díszven-
dégeket, köztük, dr. Tanka Lászlót, a Panorá-
ma Világklub alapító elnökét és feleségét, Iré-
nét, valamint több Világklub-tagot, akik szá-
mos országot képviseltek. 

Az üdvözlés után Radda István, mint egy-
kori 1956-os menekült a nagyszerû segítsé-
gért és a szívélyes befogadásért köszönetet

mondott Bécs és Ausztria felé, mindez hoz-
zájárult az akkori menekültek sikeres gyors
integrálásukhoz.

Este tíz órától a vállalkozó kedvû vendé-
gek a rulett-asztal mellett tehették próbára
szerencséjüket, ahol pénz helyett tárgynye-
remények vártak Fortuna kegyeltjeire. A já-
ték kezdete elõtt a Napraforgók tánccsoport,
Németh Zsuzsa vezetésével, tüzes csárdást

lejtett, így fokozva tovább az egyébként is ki-
tûnõ hangulatot. 

Éjfél elõtt nem sokkal bécsi keringõ tánc-
versenyt hirdettek. A résztvevõ párok teljesít-
ményét közismert emberekbõl álló zsûri ér-
tékelte, melynek tagjai voltak: Ekker Balázs
és felesége Ekker-Guschelbauer Alice, Mol-
nár Mária, a bécsi Collegium Hungaricum
igazgató asszonya, valamint Kovács Balázs, a
Magyar Turizmus Zrt. bécsi kirendeltségé-
nek igazgatója. 

Éjfélkor pedig kezdetét vette a tombola-
sorsolás. Miután az értékes nyeremények
gazdára találtak, folytatódott a zene és a tánc.
A hajnalig tartó bálról jókedvûen indultak
haza pihenni a résztvevõk. A Club-Pannonia
immár hagyományos bálja jövõre is várja ré-
gi és új vendégeit! 

A bál másnapján Radda Marika vezetésé-
vel a Panoráma Világklub csoportja egy bu-
szos városnézésen vett részt, felkeresték
Bécs történelmi és természeti szépségeit, jár-
tak a Heldenplatzon álló Hofburgban, az egy-
kori császári palotában, s megtekintették a
Sissi múzeumot is.

Immár harmadik alkalommal rendezték meg az osztrák fõvárosban nemrégiben, a Club Pannonia szervezésében a Bécsi
Magyarbált, amelynek a patinás Eschenbach palota adott otthont, s a Panoráma Világklub több tagja is jelen volt. A finom
vacsora, a kiváló zene, s az ünnepi köszöntõk mellett, a palotás nyitótáncán túl egy rangos keringõ-táncversenyre is sor
került. De volt rulett játék, sok tombola ajándék, s ami a legfõbb: remek hangulat, barátkozások, ismerkedések, amelyek
ezen az estén is túlmutatnak. 

Keringõ-táncverseny, rulett, étel-ital finomságok és 
remek hangulat a III. Bécsi Magyarbálon

Világklubosok a Hofburgban
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EEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSS

90 éves lenne április 2-án a világ legis-
mertebb magyarja Puskás Ferenc, vagy
ahogyan a labdarugó rajongók hívták:

Puskás Öcsi. Aki bár kényszerbõl elhagy-
ta a hazáját, de mindig büszkén vallotta
magát magyarnak és 1990 után sokat is
tett azért, hogy nevével össze is kösse a
világ Magyarországot.

A labdarúgás volt a mindene. Bármer-
re járt a világban focistákkal és tisztelõi-

vel mindig szívesen találkozott. Fõként,
ha azok magyarok voltak! Így történt ez
New Yorkban is, ahol a Hungaria focicsa-
patánál is többször megfordult.

E találkozókon Bollók Barbara és férje,
Ferenc azon kívül, hogy vendégül látták
Öcsi bácsit, számos ereklyét, emléktár-
gyat is kaptak világhírû focistánktól. Ezen
féltve õrzött ereklyékbõl, fényképekbõl,
mezekbõl, kiadványokból, focilabdákból
– melyeken Öcsi bácsi aláírása Barbara jó-
voltából ott ékeskedik – áprilisban min-
denki számára megtekinthetõ a New
York-i Fõkonzulátus épületében is. 

Bollók Barbara, a Molnár Travel tulaj-
donosa, s a Panoráma Világklub New
York-i Társklubjának elnöke évtizedek óta
gyûjti a különféle magyar értékeket, ame-
lyekbõl egy valóságos kis múzeumot ren-
dezett be, a New Yorktól nem túl messze
található Magyar Motelben, Haines Falls
gyönyörû környezetében, ahol mindig
látható a kiállítás.                               SZ.I.

Puskás Öcsi relikviái New York-ban
Dedikált labdák, csukák, mezek Bollókék Múzeumában

Az  Australia Day alkalmából összesen
74 helyszínen több mint 4000 állampol-
gárt avattak ezen a napon.

Judit természetesen korábban számta-
lanszor énekelte már a magyar Himnuszt
is, itthon és külföldön egyaránt. – Az el-
múlt évtizedben több száz alkalommal
koncerteztem, mint opera vagy operett
szóló énekes, a kontinens minden államá-
ban felléptem, úgy érzem, az itteni ma-
gyar közönség kedvence lettem – mondta
az ünnepség után. Férjemmel jól kiegé-
szítjük egymást, õ a Duna TV itteni mun-

katársa, al-
kalmanként,
mint narrá-
tor besegí-
tek neki, Zoltán emellett a pár éve alapí-
tott Sunstúdió vállalkozását is viszi, ami
kényelmes megélhetést biztosít szá-
munkra. Természetesen, ez a tény, hogy
ausztrál állampolgárok lettünk, egyálta-
lán nem változtatja meg az Óhazához fû-
zõdõ hazaszeretetünket, sõt még inkább
erõsíti kapcsolatainkat!

Bozsik Tamás (Gold Coast)

Nem mindenkinek adatik meg, hogy Ausztrália legnagyobb nemzeti ünnepén, és a saját állam-
polgársági avatásán énekelheti Ausztrália  Himnuszát. V. Molnár Judit operaénekest érte az a
megtiszteltetés, hogy nemrégiben a Brisbane City Halljában, a több mint 600 jelölt részvételé-
vel zajló ceremónián, férjével, Vladucz Zoltánnal együtt átvegye az okmányt és ezen az ünnep-
ségen, a díszes társaság és a nagy médianyilvánosság elõtt elénekelhesse a Himnuszt. 

Ausztrál himnusz magyar lélekkel

Judit az ausztrál himnusz
éneklése közben

Judit és Zoltán (jobbra)
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A gazdag programsorozat a Welland-i
Magyar Házban tartott vacsorával és kulturá-
lis mûsorral indult. Majd dr. Szatmári Ferenc,
a Kitchener-i Calvin Presbyterian Church lel-
kipásztorának jóvoltából, a templomban és
annak közösségi termeiben zajlott a konfe-
rencia. A résztvevõk Takács Katalin, a Ma-
gyarokért Kanadában Egyesület elnökének
köszöntõje után, szekciókban folytatták a
munkát. Az egyházi mûhely Nt. Vass Zoltán,
a Torontói Elsõ Református Egyház lelkészé-
nek vezetésével a 21. század társadalmának
kihívásairól, elvárásairól, az egyházak külde-
tésének tisztázásáról és kommunikálásáról
tanácskozott. 

A Balassi Intézet munkatársának,
Csanaky Bettinának a segítségével a magyar
iskolák tanárai arra próbáltak megoldást ta-
lálni, hogy miképpen lehet a gyerekek érdek-
lõdését a magyar kultúra és nyelv iránt minél
jobban felkelteni. A délután izgalmas téma-
köre az egy-egy ünnepre készítendõ mûsor-
terv volt. Ehhez is hasznos tanácsokat, ötlete-
ket kaptak Bettinától. 

A média képviselõinek szekcióülésén a
Kanada több tartományából és az USA-ból
érkezett résztvevõk megismerkedtek egy-
mással és az együttmûködés elõsegítését, bõ-
vítését szolgáló javaslatokról tanácskoztak. A
többi között megegyeztek abban, hogy létre-
hoznak egy közös Facebook oldalt, így az ak-
tuális híreiket megosztva, még szélesebb
körben tudják olvasóikat, követõiket tájékoz-
tatni.

Józsa Judit kerámiaszobrász a plenáris
ülésen tartott „Magyar örökség” címmel vetí-
tett-képes elõadást. Bemutatta legfontosabb
alkotásain – Magyarország-Anyaország,
Patrona Hungariae, Erdély, Árpádházi Szent

Erzsébet, Szent István, Összetartás dombor-
mû, Magyar nyelv-Anyanyelv, Magyar lélek,
Magyar család… – keresztül munkásságát,
hitvallását: „Magyar örökségünk, történel-
münk, hagyományaink, kultúránk és eré-
nyeink ismerete és szeretete nélkül olyanok
vagyunk, mint egy fa gyökerek nélkül.”

Haáz Sándor zenetanár, a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia vezetõ karmestere vi-
deofilm segítségével mutatta be a Magyaror-
szág városaiban és Európa számos országá-
ban sikert aratott kórust, a Filit, ahogy a gyer-
mekek becézik. Bepillantást nyerhettünk ab-
ba a magyarságmegtartó, nevelõ-oktató
munkába, amit hosszú évtizedek óta folytat-
nak az erdélyi faluban. Továbbá megosztotta
velünk azt a tervet, ötletet, hogy 2017-ben
fennállásának 150. évfordulóját ünneplõ Ka-
nadát 150 erdélyi gyermek köszöntse gyö-
nyörû énekhanggal. 

Jómagam ugyancsak a plenáris ülésen
„Az óperenciás tengeren túl. Magyar identi-
tás a diaszpórában” címmel tartottam elõ-
adást és mutattam be a Nemzetstratégiai In-
tézet által nemrég megjelentetett könyvemet.
Vajon ma is érvényes a „nyelvében él a nem-
zet”? Mit is jelent magyarnak lenni, magyar-
nak maradni a tengeren túl? Lehet-e valaki-
nek két hazája? Kettõs identitás – létezik? Mi-
ként õrizhetõ meg, alakítható ki a magyar-
ságtudata annak a fiatalnak, aki Ameriká-
ban, Kanadában vagy Ausztráliában szüle-
tett, születik… A többi között ezeket a kérdé-
seket tárgyalja a kötetem és errõl hallhattak a
konferencia résztvevõi egy összefoglalást.

A konferenciához kapcsolódó, a Water-
loo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klubban –
Kossuth Házban megrendezett gálavacsorán
fellépett Fehér Nóri énekes, Gáspár Álmos he-

gedûmûvész, a Kormorán Együttes tagjai és
Gulyás Ferenc népzenész, valamint Babos
Alpár néptáncos. A zárónapon valamennyi-
en részt vettünk a Torontói Elsõ Magyar Re-
formátus Templomban, a Nt. Vass Zoltán lel-
kész által tartott istentiszteleten.

A tanácskozást követõen a mûvészek,
Haáz Sándor és testvére, Haáz Kati, Móricz
Lajos, Kanada egyetlen magyar nyelvû csalá-
di havilapjának fõszerkesztõje, Takács Kata-
lin elnök asszony és jómagam „turnéra” in-
dultunk. A mûvészek „Örökség” címû mûso-
ra, könyvbemutatóm, a Józsa Judit kerámia-
szobrász munkásságát ismertetõ vetített-ké-
pes elõadás Welland, Kitchener-Waterloo,
Toronto, Montreal, Ottawa és Windsor ma-
gyar közösségei körében és a Chicago-i Taste
of Hungary eseményen is nagy sikert aratott.
A Montreal-i Magyar Otthonban tartott prog-
ramot megtisztelte jelenlétével Tarlós István,
Budapest fõpolgármestere és Ódor Bálint,
Magyarország kanadai nagykövete. Fõpol-
gármester úr a városban rendezett magyar
hét vendége volt és testvérvárosi kapcsolatról
tárgyalt. 

Hálás vagyok Takács Katalin elnök
asszonynak a megtisztelõ meghívásért és az
együttmûködésért. Köszönöm a magyar há-
zak, közösségek vezetõinek, különösen Veres
Zoli bácsinak, Dr. Lapohos Tibornak,
Nezezon Tibornak a körültekintõ szervezõ-
munkát. Köszönöm a vendéglátást és a körül-
tekintõ gondoskodást Fülöp Marikának, La-
josnak és lányuknak, Loretta-nak (Kitche-
ner), Herédi Marikának és Móninak (Mont-
real), Köntés Editnek és Bélának (Ottawa),
Megyeri Erikának és Józsefnek (Chicago).
Most is jó volt magyarnak lenni Kanadában! 

Bába Szilvia

Otthon vagyok Kanadában. Elõször 2009 májusában jártam ott, a „Magyarnak lenni” I. Identitás Konferencián vettem
részt, majd 2014-ben a Szent István napi ünnepségsorozaton. Most a Magyarokért Kanadában Egyesület szervezésében,
a Józsa Judit Mûvészeti Alapítvány közremûködésével, az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetõ-
en, „Összetartozásunk hídja Észak-Amerika és az óhaza között” címmel konferenciára és kulturális rendezvényekre ke-
rült sor a múlt év õszén. 

Programsorozat Kanadában és az USA-ban

„Összetartozásunk hídja Észak-Amerika
és az óhaza között”

Takács Katalin elnök Gulyás Ferenc népzenészJózsa Judit kerámiaszobrász Fehér Nóri és Gáspár Álmos



2017/ 1. szám16 AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

SSPPAANNYYOOLLOORRSSZZÁÁGG

Sõt, Fodor-Lengyel Zoltán volt a fõsze-
replõ, hiszen „Pátria” címû emlékmûvét
avatták fel az '56-os emlékünnepségek
keretében. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára a magyar kormány,
Madridi Nagykövetsége, valamint az 1956-os
emlékbizottság közös pályázatot írt ki, a-
melyre pályázott Zoltán is, és nyert, így
„Pátria” címû emlékmûvét, egy szép ünnep-
ség keretében avatták fel. Beszédet mondott
Jakab István, az Országgyûlés alelnöke,
Darák Péter, a Kúria elnöke, Manuela
Carmena, Madrid fõpolgármestere, Rosa
Romero, a Kongresszus alelnöke és Gyõri
Enikõ nagykövet. 

Ott volt a jó barátja, Tóth Zele József is,
'56-os magyar, aki 1959 óta él Madridban.
Beszélgetésünk során elmondta, hogy õ egy
tehergépkocsi vezetõjeként vett részt az
eseményekben, majd 1956 november 3-án
hagyta el Magyarországot.  Menekülése után
feltette magának a kérdést: „mit tudok én”?
Bár focizott szülõvárosában, Füzes-
abonyban, de nem volt fényes labdarúgó.
Mégis ezt az utat választotta, olyannyira,
hogy bekerült a Magyar Menekült
Válogatottba Bécsben. Az elosztó táborban
gyakran jelentek meg menedzserek, akik a jó
focistákat keresték. Így került Puskás Öcsi
például a Real Madridhoz. Józsefet egy

másodosztályú fran-
cia csapatba vitték,
majd hamarosan fel-
került Párizsba, ahon-
nan az Atletico
Madrid hívta meg
1959-ben. Azóta él
Madridban. Puskás
Öcsivel életre szóló
családi barátságot
kötöttek, mai napig
õrzi, ápolja Öcsi

emlékét, és kezeli hagyatékát, amivel a jó
barát és a neje õt megbízták.

Három diplomát szerzett, az
egyetemisták negyedében lakott, Pongrácz
Gergellyel is ott ismerkedett meg, akivel
késõbb közösen egy emléktáblát állítottak
Toledóban. Az aktív sport abbahagyásakor a
Real Madrid hívta õt a fiatalokhoz edzõnek,
a mai napig rendszeresen utaztatja a madri-
di utánpótlás csapatokat, például
Magyarországra, és fogadják is a magyar
gyerekeket. 

Lovas Ilona

Spanyolországban a Panoráma Világklubnak két társklubja is mûködik: az elsõ 2012 márciusában, 27.-ként indult útjára
a nemzetközi hírû festõmûvész, szobrász, író, grafikus, galériatulajdonos, Goya-nagydíjas Fodor-Lengyel Zoltán vezetésé-
vel, a másik klub Madridban jött létre másfél esztendeje – immár a 170. – Ladányi László és Lovas Ilona elnökletével. Nem-
régiben ünnepi alkalomra került sor, amelyen mindkét társklub tagjai ott voltak.

A Spanyolországi Világklubok életébõl

Pátria Emlékmű Madridban

Zoltán tanulmányait Budapesten az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetem bölcsész ka-
rán és Párizsban a Sorbonne Egyetem képzõ-
mûvészeti karán végezte. Több mint har-
minc éve él és végzi munkáját Madridban,
ahol a „Támogatom a mûvészetet” alapít-
ványt is vezeti, s 2012 márciusától a Spanyol-
országi Világklubot is vezeti, alelnöke: Olga
Pérez Arroyo.

A nyolcvanas évek eleje óta több mint 200
önálló kiállítást rendezett világszerte (Ma-
gyarország, Ausztria, Németország, Belgi-
um, Svájc, Anglia, Franciaország, Oroszor-
szág, USA, Olaszország, Spanyolország).
(Magyarországon legutóbb a II. Magyar Vi-
lágtalálkozó idején nyílt kiállítása 2012-ben.)

Mûveit nemzetközi gyûjtemények, mú-
zeumok, intézmények falain és köztereken
láthatjuk. Megjelent 11 könyve és közel 100
kiadványa. Mûveinek reprodukcióit megta-
lálhatjuk a grafikai kiadványok, könyvek, le-
mezek, kerámiák és egyéb felületeken is. Éle-
térõl, munkásságáról több ország televíziós
csatornája készített dokumentum filmet, je-
lenléte a sajtóban és egyéb médiákban folya-
matos: több mint 400 interjú készült vele. 

Az elmúlt 30 év folyamán több kitüntetés-
ben és díjban is részesült. Például a Nemzet-
közi Goya Nagydíj, az Olimpiai Mozgalom
Díja, az Alvaro Mutis Díj... most pedig az
„Amigo de la Decana” díja Madridban. Gra-
tulálunk!

Az 1944-ben alapított, Spanyolország legõsibb Bikaviadal Egyesülete, az Usera Egyesület nemrégiben a cádizi Királyi Kép-
zõmûvészeti Akadémia akadémikusát, Fodor-Lengyel Zoltán Gábor világhírû képzõmûvészt , – a Panoráma Világklub Spa-
nyolországi Társklubjának elnökét – mûvészetének és a bikaviadal kultúrájának hagyományõrzéséért végzett kiemelkedõ
tevékenységének elismeréseként az „Amigo de la Decana” díjjal tüntette ki.

Fodor-Lengyel Zoltán képzõmûvész újabb kitüntetése

A bikaviadalok hagyományőrzéséért 

Zoltán és Feliz Pinto,
az Amigo de la Decana elnöke

Az alkotó és
az '56-os Pátria Emlékmû

Tóth Zele József és Zoltán

Spanyolországi világklubvezetõk Zoltánnal
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Öngyógyító emberek
címû legutóbbi könyvé-
ben 19 betegségtípusba
sorolt emberek önvallo-
mását mutatja be, ho-

gyan nyertek minõségi életet a 27 bemu-
tatott mozgásforma valamelyikétõl a
sport hihetetlennek tûnõ hatásai által.
Nyugati mozgásrepertoárját a nyolcvanas
évektõl kezdve egészíti ki folyamatosan
az egészségmegõrzését, karbantartását,
gyógyítását szolgáló módszerekkel, gya-

korlatokkal. Amit megtapasztalt tanítvá-
nyain és sajátmagán örömmel adja át em-
bertársainak elõadások alkalmával, újság-
cikkeiben, könyveiben, életmódtáborok-
ban. 

Rendszeresen részt vesz országos
sportfesztiválokon, ahol négyszeres kor-
osztályos bajnoki címet szerzett. Fõként a
keleti mozgások hatásai mellett tette le
voksát. A 312 meridián torna világkong-
resszusán, diplomát kapott a Zhu Zhong
Xiang professzortól, hogy az általa védje-

gyzett módszert terjessze Európában és
az egész világon. Hetvenkét évesen sincs
szüksége szemüvegre, mivel rendszere-
sen végzi a kínai szemmasszázst. Hirdeti
energiafejlesztõ hatásait a Mazdaznan mi-
rigygyakorlatoknak, a kínai 8 brokátte-
kercs Csikung mozgásformának, a
Nordic walkingnak.

Elérhetõségei: tel: +36 30/4503728 
Email: kerzsi447@gmail.com 
www.kerzsisport.blogspot.com

Gyermekkora óta a sport világában él Kiss Erzsébet, kézilabda játékosként, versenybíróként, edzõként,
testnevelõként, szervezõként, újságíróként. A sport misszionáriusaként meghívásoknak tesz eleget, hogy
személyes példamutatással igazolja az elsajátított mozgásformák hitelességét. Rendszeres résztvevõje és
szervezõje a Magyar Világtalálkozók és a Panoráma Világklub közösségi programjainak.

Portré Kiss Erzsirõl

A sport misszionáriusa

Az õsi keleti gyógyítás, a magyar népi
gyógymódok és a legmodernebb technikák
izgalmas világába kalauzolja a résztvevõket a
györöki egészséghét. A korán kelõk reggeli
tornával, a késõbb ébredõk erdei túrákkal in-
díthatják a napot, délutánonként pedig a
résztvevõk megismerhetik önmagukat vagy
elleshetik a népi gyógyítás fortélyait is. A bu-
lizni vágyók az esti koncerteken és egy ferge-
teges lampionos strandpartin tombolhatják
ki magukat.

Mindehhez rendelkezésre áll a csodálatos
helyszín, a Balatongyörök és a Balaton partja
és vize, amelynek hõmérséklete július elején
már jócskán meghaladja a húsz fokot, így
kellemes fürdõzésekre, vizes programokra is
sor kerül. A rendezvény rendkívül sokszínû:
tréningek, interaktív elõadások, mozgás:
gyalog és kerékpártúrák, meridián torna,
nordic walking oktatás, különbözõ új öngyó-
gyító mozgásformák, de lesz gyógynövény-

túra, a gyógynövények hatékony alkalmazá-
sának bemutatása.

Az elõadók a megelõzést, és az öngyógyí-
tást helyezik a fókuszba, az egész személyi-
ségre kiterjedõ együttmûködésen alapuló
gyógymódokat közvetítik. Naponta egy-egy
témát járnak körbe, így kerül majd sor egy
tibetológus elõadására, aki ásvány terápiával
gyógyít. gyógyítók ékszerek készítésére, a
hormon harmónia olyan módszerének a be-
mutatására, amellyel rendben tarthatjuk
hormon háztartásunkat, Folytatják az önbe-
csülés-önértékelés tréningünket, lesz mesete-
rápia, és táncterápia, meditációs technikai
gyakorlatok. Kapcsolódik a rendezvény a

Magyar Világtalálkozó gasztronómiai prog-
ramjához, amelynek középpontjában a ma-
gyar konyha népszerûsítése áll, ennek meg-
felelõen arról lesz szó, hogyan lehet úgy
egészségesen táplálkozni, hogy megtartjuk a
magyar konyha ízeit és egészséges szokása-
it, dietetikus tanácsadása

A szervezõk a szórakoztatásról sem feled-
keznek meg: minden este közös szórakozási
lehetõség, tánc, éneklés különbözõ mûfajok-
ban a néptánctól a rock and rollig.

Évrõl évre az egyik legnépszerûbb életmód-rendezvénye a Magyar Világtalálkozóknak a „Valóra váltott egészség” rendez-
vénysorozat, amelynek a festõi környezetben elterülõ, és vendégszeretõ Balatongyörök ad otthont. Idén június 26-július 2
között ötödik alkalommal kerül sor erre, s a szervezõk célkitûzése az úgynevezett „szelíd gyógymódok” elõtérbe helyezé-
se, az egészséges életmód sokszínû lehetõségeinek bemutatása, igazi szaktekintélyek, neves orvosok, pszichológusok köz-
remûködésével. A rendezvény házigazdája ismét dr. Idrányiné Pátzay Anna, a Balaton-vidéki Világklub elnöke.

A VII. Magyar Világtalálkozó kísérõ rendezvénye
Balatongyörökön (június 26-július 2.) – Valóra váltott egészség

Minden, ami testnek és léleknek szükséges!
Középpontban az öngyógyítás és a „szelíd” gyógymódok

Kiss Erzsébet

A programok ingyenesek!
A szállást és az étkezést elõszezoni
árakon szolgáltatják, de érdemes

minél elõbb befoglalni!
Minden, ami testnek és

léleknek szükséges!

További információ:
Dr. Idrányiné Pátzay Anna – email:

patzayanna@gmail.com,
telefon: 36/70-6045-228
Valamint: Tourinform –

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 64.
Tel.: +36 83/ 346-368 –

e-mail: balatongyorok@tourinform.hu
honlap: www.balatongyorok.hu



Fõvédnök az egykori miniszterelnök

A fõrendezõ, Bárány
Márta szervezõ tagja volt
az elsõ találkozónak is, a
másik fõrendezõ,
Rozgonyi Magdi is régóta
aktív tagja a magyar kö-
zösségnek. A találkozó
fõvédnökei: Hon. Nick
Greiner, volt NSW-i mi-
niszterelnök és dr. Gruber
Attila, Magyarország
Canberra-i nagykövete
voltak. A találkozó leg-
több eseményét a New
South Wales-i Egyetem
területén tartották. 

A 6 napos rendez-
vénysorozat január 4-én
egy állófogadással kezdõ-
dött, ahol sok régi barát-
tal és ismerõssel találkoz-
hattak a résztvevõk,
akik, megfogyva bár, de
töretlen lelkesedéssel vet-
tek rész a gazdag prog-
ramsorozatban. Ezután
következett a nyitó gála
koncert, ahol Nick Greiner, fõvédnök meg-
nyitotta a találkozót, majd a különbözõ álla-
mokból érkezett elõadómûvészek léptek fel. 

Itt mutatkoztak be elõször a közönség-
nek a Magyarországról jött vendégmûvé-

szek, mint a Hangraforgó Együttes, Sipos
Bea és Faggyas László, a Debreceni Hortobá-

gyi néptáncegyüttes szóló-
táncosai Majer Tamás és
Kálmán Borbála, László At-
tila énekes és a már Ausztrá-
liában élõ Molnár Judit. A
néptánc csoportokat a ma-
gyar kormány által finanszí-
rozott Kõrösi Csoma Sándor
program keretében itt lévõ
Baranyai Barbara és Szaba-
dos Tamás tanították be. Õk
vezették a minden nap mû-
ködõ táncházat is, a zenét
pedig a Transylvaniacs ze-
nekar szolgáltatta. 

Természetesen, az
Ausztráliában élõ elõadók is
szép számmal képviseltet-
ték magukat, mind a nyitó,
mind a záró koncerteken.
Gyönyörû hangjával bûvöl-
te el a közönséget
Butterworth Annamária
operaénekesnõ. Rab Elly, a
nemrég elhunyt operaéne-
kesnõ és énektanár tanítvá-

nyait Penny Pavlakis és a szopránó együttese
képviselte. Rácz Bandi és tanítványai nagy-
szerû hegedûszámokat adtak elõ. A Mel-
bourne-i Gyöngyösbokréta tánccsoport is
nagy elismerést kapott. A szavalatok sem hi-
ányozhattak a mûsorból, így a teljesség igé-

nye nélkül említem Gáspár András, Hubbard
Zsuzsanna szavalómûvészeket. 

Elõadások gazdaságról, hitrõl, tudósokról

Nem csak a színpadi elõadások voltak na-
gyon értékesek, hanem a mai élet problémá-
ira és kihívásaira választ keresõ elõadások is.
Mindjárt másnap a ‘Gazdaság és informati-
ka’ címmel dr. Sai-Halász Pál és a Magyaror-
szágról vendégelõadóként érkezett Csontos
János tartott egy nagyon informatív és hasz-
nos elõadást a pénzügyi és informatikai té-
mában.Ugyanezzel a céllal, de más megkö-
zelítésben a pszichológia, a hit, a vallás és a
szellemi élet területérõl, a Magyarországról
jött Pál Feri atya tartott nagyon érdekes elõ-
adást ‘Elégedetten az élettel (vágyak, célok,
küzdelmek)’ címmel. 

A tudomány és történelem területeirõl há-
rom kimagasló elõadást hallhattunk. ‘A ma-
gyar Nobel díjasok és feltalálóink’ címmel
Prof dr. Pálffy György kutatási eredményeirõl
Hunyadi Irén beszélt, az ‘UNESCO Világ-
örökség’ Magyarországon elfogadott értékeit
pedig dr. Papp Éva a canberrai Australian
National University elõadója mutatta igen ér-
dekesen.Dr. Hangay György az ‘Ausztráliai
magyarok történetét’ bemutató elõadása
rendkívül érdekes volt, hiszen ez a terület so-
kunknak, fõleg a kezdetektõl számítva isme-

A Magyar Kulturális Találkozó rendezése talán a legrégebbi hagyomány, amelyet az Ausztráliában élõ magyarok már 48 éve
nagy szeretettel õriznek és ápolnak. Az elsõt Melbourne-ben tartották, 1969-ben. Egy pár lelkes honfitársunk álma és vá-
gya vált így valóra, hogy az Ausztráliában és Új-Zélandon élõ magyarok 3-4 évenként, egy kulturális rendezvénysorozat ke-
retében jöjjenek össze és ünnepeljék csodálatosan gazdag kultúránkat, hovatartozásunkat, mindig más városban.  Most
Sydneyre került a sor, immár a XVI. Találkozó megszervezés, melyet az Új Dél Wales-i Magyar Szövetség rendezett. 

Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó – Sydney

Nemzeti kulturánk értékeinek őrzői

Nick Greiner, volt
miniszterelnök, 

a fõvédnök

Bárány Márta
fõrendezõ

Butterworth 
Annamária

László
Attila

Csoportkép a gálamûsoron

Sokan eljöttek a rendezvényre

Néptáncosok a színpadon
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retlen volt eddig. Elõadásából kiderült, hogy
a magyarok már szinte az elsõ fegyenc és te-
lepes flottával együtt érkeztek Ausztráliába.

Az elmúlt két évszázadban nagyon sok terü-
leten fejtettek ki olyan jelentõs tevékenységet,
amivel hozzájárultak Ausztrália jelenlegi fej-
lettségéhez. A találkozók fõ célja a magyar
identitás megõrzése és továbbadása a követ-
kezõ generációnak. Ebben a nyelv és az iro-
dalom a legfontosabb tényezõ!

Szép szavak a ládafiából

Ezen a találkozón is kiemelkedõ szerepet
kapott a nyelv és az irodalom ápolása. A
‘Szép szavak a ládafiából…’ címmel tartott
zenés irodalmi elõadást az ezer év irodalmi
kincsesládájából dr. Kapantzián Artur mel-
bourne-i ügyvéd, aki népmûvelõ és nyelvõr-
zõ-irodalom barátként is ismert a victoriai
magyar közösség köreiben. Társa volt Prof.
Amedeo di Francesco a ‘L’Orientale’ nápolyi
egyetem magyar nyelv és irodalom profes-
szora, aki szerelmese a magyar irodalomnak,
és ma õt tartják a legjobb Balassi Bálint kuta-
tónak. Az elõadáson sok szép régi és új ver-
set hallhatott a közönség. A szavalatokat
Gáspár András, a megzenésített verseket pe-
dig a Hangraforgó együttes mutatta be hatal-
mas sikerrel. 

Másnap ismét az irodalomé volt a fõsze-
rep egy ‘Irodalmi délelõtt’ formájában. Patay
Ferenc, Csontos János és a fent említett Prof.
Amedeo di Francesco tartott egy nagyon ér-
dekes beszámolót az irodalomhoz kapcsoló-
dó munkájukról és elkötelezettségükrõl a
magyar irodalom iránt. 

Ezzel a rendezvénnyel párhuzamosan
egy másik helyszínen a Punchbowl-i Magyar
Házban Kory Katalin a Magyar Iskola igazga-
tója és Pál Feri atya a Hangraforgó együttes
közremûködésével az iskola diákjainak ‘Tü-
körkép a magyar nyelvrõl’ címmel zenés-
nyelvi foglalkozást tartottak. A találkozón
nemcsak beszéltek az irodalomról, hanem
maga az élõ irodalmi nyelv is megszólalt
méghozzá nem is akárhogyan! A Brisbane-i
Magyar Színtársulat ‘Tamási Áron: Hullámzó
võlegény’ darabját tûzte mûsorra, amivel fer-
geteges sikert aratott. Mind a színészi játék,
mind a díszletek kiválóak voltak. A közönség
élvezhette a szép ízes székely beszédet és a
sok humorral teli darabot. Az elõadás végén
szûnni nem akaró vastapssal jutalmazta a
közönség a kiváló produkciót. 

Fiatalok, koncertek, gálamûsor

A találkozók másik fontos célkitûzése a fi-
atalok megszólítása és bevonása a magyar
közösség további hagyományõrzésébe.
Ezért több koncertet is rendeztek. Az egyik
volt László Attila és Ditke magyarországi éne-
kesek önálló estje. Ugyancsak, õk léptek fel a
nagyon sikeres Sydney Harbour hajókirán-
duláson, ahol este disco zenével szórakoztat-
ták a szép sydney-i öbölben szervezett kirán-
dulás résztvevõit.

A naponta 10-tõl 5-ig tartó néptánc szemi-
nárium, melyet a magyarországi Baranyai
Barbara és Szabados Tamás vezetett szintén
lehetõséget adtak a fiataloknak az ismerke-
désre és a néptánc elemeinek elsajátítására.
Az öt napi tanulás eredményét, a záró kon-

certen elõadott közös táncolást nagy siker ko-
ronázta. Magyarországról kézmûves meste-
rek is érkeztek. Fekete Ildikó tojásfestõ és
Maucha Katalin gyöngyfûzõ az elõadások
szünetében mutatták be munkáikat és mes-
terségbeli tudásukkal bûvöltek el a hagyomá-
nyokat szeretõ közönséget. A találkozó vé-
gén helyet kapott a programban a Bajtársi
ebéd Tassányi József rendezésében (a
Punchbowl-i Magyar Házban). Az ‘Elszakí-
tottan, de annál inkább együtt’ címmel ren-
dezett interaktív beszélgetést Péterffy Kund
Ausztráliában élõ református lelkész. A talál-
kozó utolsó napján tartották az Ökomenikus
Istentiszteletet, amelyet Lédeczi Dénes,
Péterffy Kund és Pál Feri atya celebrált. A ze-
nét és éneket László Attila, és a Hangraforgó

együttes szolgáltatta. Este került sor a találko-
zó befejezõ eseményére, a gála koncertre, a
találkozó végére megérkezett a magyar kor-
mányküldöttség Potápi Árpád János, a nem-
zetpolitikáért felelõs államtitkár vezetésével.
A zárókoncerten tartott beszédében megkö-
szönte az itteni magyarok helytállását a ma-
gyar identitás õrzésében. Reményét fejezte
ki, hogy a jövõben további szoros kapcsolat
mûködhet az otthon élõ és az itt lakó magya-
rok között. Az Ausztráliai Magyar Szövetség
döntése alapján a következõ találkozó
2020-ban Brisbane-ben kerül megrendezés-
re!

A találkozó honlapja: www.magyarta-
lalkozo2017.com

Bándy Erzsébet
Sydney 

Közös néptánc a zárógálán

Dr. Hangay György elõadása

Potápi Árpád és Rozgonyi Magdi

Színházi elõadás

Ökomenikus istentisztelet

A Penny Pavlakis & Sopranos együttes
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A régi slágerek új köntösbe öltözteté-
sét, a színészi elõadásmód sokszínûségét,
a dalok és a prózai összekötõ szövegek ér-

zelmi hullámvasút váltogatását, a nézõk-
kel való játékos kommunikáci-
ót és a rögtönzött poénokat
egyaránt vastapsokkal jutal-
mazta a svédországi magyar
nézõtábor. A pezsgõ ritmusú
one-woman-show közönsége
Katával együtt énekelte többek
között a „Kell, hogy várj”, az
„Azért vannak a jó barátok”
vagy a „Millió rózsaszál” címû
dalokat, de bizony voltak, akik
megkönnyezték a világhírûvé
vált „Elmegyek” címû slágert.
Az igazi „buli” hangulat sem

maradt el, hiszen a „Gedeon bácsi” stílus-
paródia végignevetése után a „Táncolj” cí-
mû számot szinte ülve végig „táncolták”
mind a két városban. 

A kötetlen hangulatú helsingborgi ad-
venti mûsorban három kislány még a
színpadra is felment, hogy együtt adja elõ
Katával az „Áldj meg engem” címû imát,
majd az elõadás végén beszöktek Kata öl-
tözõjébe, és az ott lévõ táblára ennyit ír-
tak fel: „Csongrádi Kata a legjobb angyal”.
A mûvésznõ iránti lelkesedés Malmõben
tovább fokozódott, amikor a Nydala Szín-
ház férfi nézõi egy-egy szál vörös rózsá-
val fejezték ki elismerésüket a produkció
végén.

Információink szerint, a show-lady
újabb meghívásokat kapott az Egyesült
Államokból és Kanadából is. Bízunk ben-
ne, hogy az ottani nézõk is úgy fogalmaz-
nak majd az elõadások végén, mint tették
ezt a svédországi magyarok: „Kata bol-
dogságot hozott az életükbe”.

Csongrádi Kata, – ahogy külföldön elnevezték, – a „show-lady”, kimagasló ének és tánctudása végett már harmadszor ven-
dégszerepel Svédországban. A népszerû mûvésznõ ismét óriási sikert aratott, a „Retro Slágershow” címû egyszemélyes
elõadásával, amit Kata Helsingborgban és Malmõben egyaránt bemutatott az ottani közönségnek.

Csongrádi Kata, a show-lady boldogságot
vitt Svédországba

A Tegnapi titánok címû könyv
– a Fekete Sas kiadó megjelenésé-
ben – a jelenleg Kanadában élõ,
Jászai-díjas színésznõ, Hegedõs
Györgyi izgalmas, humoros ön-
életrajzi, színháztörténeti vissza-
emlékezése, melyben mindnyá-
junk számára ismerõs arcok, hí-
rességek alakja elevenedik meg.
Hogy kik is azok a tegnapi titá-
nok? Így ír errõl a szerzõ: A Teg-

napi titánok árnyékában nõttem
fel, csodáltam tehetségüket, sike-
reiket, élveztem alakításaikat,
vagy mint alkotásaik részese lát-
tam, ellestem trükkjeiket. A tõlük
tanultak segítettek külhoni boldo-
gulásomban is. Mialatt írok ró-
luk, velem vannak, halandók,
akik meg nem haltak, így téve
szükségtelenné az élõ-halandók
utáni vágyakozásomat.

Könyvajánló

Hegedös Györgyi: Tegnapi titánok

Hegedös Györgyi
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Figyelemre méltó adat:
az Egyesült Államokban
élõ, magukat magyarnak
vagy magyar származású-
nak valló személyek szá-
ma meghaladja az 1,3 mil-
lió fõt! Közöttük találha-
tók egyaránt jelentõs kar-
riert befutó mûvészek,
üzletemberek, neves tu-
dósok, sportolók, közéleti
szereplõk. Számos szállal
kötõdnek Magyarországhoz: az országok
közötti gazdasági, kulturális kapcsolatok
gyakorta egy-egy hazai és a külföldi magyar
érdekeltség, vagy annak magyar származású
vezetõje között kezdeményezõdnek, illetve

sikeresen mûködnek. Mindezt erõsíti az a
tény, hogy 2017-tõl Donald Trump személyé-
ben olyan elnök került az ország élére, akitõl
jelentõs változásokat vár az ország
és a világ, s kezdeti lépéseivel is je-
lezte, hogy a Magyarországgal ki-
alakítandó kapcsolatában a koráb-
biakhoz képest pozitív lépések
várhatók. 

Tehát a jelenlegi helyzet egy
kedvezõ történelmi pillanat arra,
hogy a kulturális szférában is erõ-
södjön ez a kapcsolat, létrejöjjön
egyfajta szellemi híd kiépítése az
USA és a Kárpát-medence között,

amelynek során bemutathatjuk és népszerû-
síthetjük Magyarország kulturális értékeit.
Az 56-os Emlékév gazdag eseménysorozata
elõsegítette ezt, s méltó módon hozzájárult
az 1956-os forradalom és szabadságharc érté-
keinek széles körû megismeréséhez, s az or-
szághatáron átnyúló programok révén az
összmagyarság összefogásához. 

– Úgy gondolom, az ötvenhatosok nemze-
déke, a magyar kormánnyal, a civilszerveze-
tekkel együttmûködve az utóbbi években so-
kat tettek a valós történelmi események, az
egykori szereplõk megismertetéséért és elis-
mertetéséért – mondja Sasvári Sándor, aki an-
nak idején, 1996-ban, az Utazás címû rock-
musical fõszereplõjeként letette szakmai
névjegyét e témakörben is. – Nekünk, ittho-
niaknak, a külhonban élõ magyarsággal
együttmûködve, közösen kell tennünk és pél-
dát mutatnunk az összefogásból, s ezt is szol-
gálja a közösen rendezendõ eseménysoroza-
tunk. Ezért is adtam koncertemnek ezt a cí-
met: a „Ha van közös akarat!”

Mint lapunknak elmondta, ennél szebb
„születésnapi ajándék” nem is érkezhetett
volna, hiszen ez évben tölti be hatvanadik
életévét, amelynek javarészét a színpadon
töltötte, hivatásának, a színészetnek, az
éneklésnek hódolva.

Egyébként az 56-os Emlékév alkalmából
számos városban, magyar közösségek-
ben ünnepségek,
megemlékezé-
sek, kiállítások,
koncertek soka-
ságára került sor.
Ezen ünnepség-
sorozat egyik
méltó záró mo-
mentuma lehet a
New Yorkban,
Bostonban és New Brunswickben rendezen-
dõ programsorozat, amely valamennyi hely-
színen ingyenesen biztosítja a jelenlévõk szá-
mára a részvételt.

Sasvári Sándor személyében valóban a
magyar kultúra sokoldalú reprezentánsa,
nemzeti elkötelezettségû mûvésze, karitatív
nagykövete jelenik meg az Egyesült Államok-

ban. A Jászai Mari Díjas és eMeRton díjas
elõadómûvész repertoárjában a legnépsze-
rûbb magyar mûvek (István a király, Attila,
Isten kardja, Mária evangéliuma, Veled
Uram, Zrínyi 1566, A Fejedelem, Utazás,
Honfoglalás stb.), valamint saját dalai is sze-

repelnek. Mûvé-
szi sokoldalúsá-
gával, karizmati-
kus egyéniségé-
vel, kiváló angol
és német nyelv-
tudásával, nagy-
szerû kapcsolat-
teremtõ képessé-
gével Magyaror-

szág jó hírnevét erõsíti, s az országok közöt-
ti kapcsolatokat is bõvíti, erõsíti.

A szervezés komplett lebonyolítását a
számos referenciával rendelkezõ SZS Kultu-

rális Kft végzi, amelynek tevékenysé-
gi körében különbözõ mûvészeti, ze-
nei projektek megvalósítása szerepel.
E célból egy team is létrejött, amely-
nek vezetõje Joó Géza marketing
igazgató, aki széles körben bevonja az
amerikai magyar közösségeket, ki-
emelten a Panoráma Világklub New
York-i, Massachusettsi és New
Brunswicki társklubjainak vezetõit,
tagjait.

PM

Sasvári Sándor bejárta már a nagyvilág számos városát, fellépett Kínában, Hongkongban, Angliában, Németországban,
Svájcban… hosszasan sorolhatnánk. Csaknem mindenütt elõadta az '56-os történetet feldolgozó magyar rockmusical, az
Utazás népszerû dalait, ám az Amerikai Egyesült Államokba eleddig még nem jutott el. Most elérkezett a pillanat: meghí-
vást kapott a tengerentúlról, hogy New Yorkban, Bostonban és New Brunswickban mutatkozzon be az ottani közönség-
nek, az 56-os emlékév programsorozatának méltó zárásaként. Azaz a tengerentúlon is felcsendülhetnek az Utazás dalai. 

Szellemi hídépítés az amerikai magyar közösségekben

Sasvári Sándor tengerentúli „Utazása”

Sasvári Sándor

A 60. évfordulóra átadott emlékmû New Yorkban

A bostoni '56-os szobor
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A Panoráma Világklub munkáját mu-
tatja be legújabb számában a Bécsben
megjelenõ MAGYARUL TANULÓ(Ó)K cí-
mû színes nyelvi magazin. A Kovács Tün-
de fõszerkesztésében német és angol ma-
gyarázatokkal megjelenõ lap célja, hogy a

magyarul tanulóknak érdekes és aktuális
információkat közöljön Magyarországról,
módszertanilag és didaktikailag szaksze-
rûen feldolgozott formában, modern, len-
dületes külsõbe bújtatva. Az újság hasz-
nos segítséget nyújt a Magyarországon

élõ, magyarul tanuló külföldiek, illetve a
külföldön élõ magyarul tanulók másod-
és harmadgenerációs honfitársaink szá-
mára is.

Megrendelhetõ:
redaktion@magyarultanulok.com

www.magyarultanulok.com
Facebook: http://www.facebook.com/magyarultanul 

MAGYARUL tanulo(ó)k 
Színes nyelvi magazin magyarul tanulóknak német és angol magyarázatokkal
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(A kitüntetési indoklás szövegébõl) Ko-
lozsváron a legkeményebb Ceausescu el-
nyomás évében, 1973-ban, amikor a vá-
rosba tömegével telepítették a román etni-
kumot, a teljesen megdermedt, hiteha-
gyott kolozsváriak a helyi rádióban egy-
szer csak egy magyar dalra, érzésre figyel-
tek fel. Egy fiatal énekes – Tamás Gábor, –
a Donát úti orgonák címû dalára, amely
azóta is a kolozsváriak szívdobbanását je-
lenti. Azóta már alig van olyan a Kárpát-
medencében, aki ne ismerné a Gyere ve-
lem Hargitára, az Ó Erdély szép hazám,
vagy az 1956-os forradalmunkra írt Októ-
beri tavasz címû szerzeményeit, amelyek
a magyar kultúra erejét igazolják és hirde-
tik, hogy a nemzet egy és oszthatatlan.

Tamás Gábor énekes, zeneszerzõ
nemcsak több televízió kívánságmûsorai-
nak kedvence, hanem e mûsoroknak
emblematikus, határok feletti, minden
magyar összekötõ alakja, Svédországtól –
Erdélyen és Magyarországon át – távoli
kontinensig. Nem csupán elõadómûvész,
hanem egy valóságos jelenség. Koncertje-
in a legegyszerûbb embertõl az értelmisé-
gi elitig együtt örül-tapsol a közönség, és
az együttlét öröme mellett mindig felbuk-
kan az összmagyarság örök gondja, a
megmaradás kérdése 5-6 ezres tömeg
elõtt adott koncertje után.

Ezt írta róla egy újságíró: „Ha több Ta-
más Gáborunk lenne, a megmaradás fel-
adatát is könnyebb lenne megoldani”, hi-

szen a mûvészet tudatformáló hatalma az
így éledõ nemzettudat megmaradást biz-
tosító erején át képes hatni. A diktatúra
éveiben távozásra kényszerült ugyan (hi-
szen megtagadta a Ceausesco rendszert
éltetõ hazafias dalok tolmácsolását), de új
gyökereit, a régieket nem feledve eresztet-
te el, arra kellett rájönnie, hogy a szülõföl-
det szolgálni – esetében – a legjobban tá-
volról lehet, hiszen e szolgálat feltételeit
otthon nem biztosíthatná. Így lett belõle
Skandinávia és a Kárpát-medence közt
örökösen úton levõ mûvész.

Dalaival, egyéniségével, mûvészi telje-
sítményével megmozgatja az össz-
magyarság szívét – szórványban, tömb-
ben egyaránt – szikkadó lelkekbe önt hi-
tet, és ami oly fontos, az élet örömét – azt,
hogy szeretni mindenképpen érdemes. 

Tamás Gábor fontos küldetést végez a
magyarság körében, nagykövet a világ-
ban, fáklyaláng Erdélyben, akinek nem-
csak szíve van, de karitatív munkája is
(melyet immár 25 éve végez), amellyel
nemzetét szolgálja. Évente több koncert
bevételét ajánlja fel az elszakadt területe-
ken élõ magyarság fennmaradását szolgá-
ló intézmények (színházak, operák, árva-
házak) megsegítésére. Így például nagy
jótékonysági koncertet adott a beregszá-

szi színház felújítására, de a legeldugot-
tabb mezõségi falvakba is elmegy díjmen-
tesen koncertezni.

Az Erdélyország az én ha-
zám Világtalálkozón már 7 al-
kalommal vett részt, a nemzet
televíziójának nagykövete, az
Uránia Nemzeti Filmszínház
évi nagy koncertjének elõadó-
ja.

Eddigi életmûvét számos
hazai és erdélyi elismerés
méltatta, de a magyar embe-
rek szeretete jelenti számára a
legtöbbet. Kevés olyan tevé-
kenység akad, melynek hatá-

sa annyira kézzelfoghatóan és azonnal ér-
zékelhetõ. Elég, ha csupán azt mérjük fel,
hogy mit jelent több millió lemez megvá-
sárlás, a gazdag piacot jól ismerõ közön-
ség részérõl. Tamás Gábornak több plati-
na, gyémánt és aranylemeze volt az el-
múlt évek során.

Az 1956-os forradalom 50. évfordulójá-
ra írt Októberi tavasz címû szerzeménye
körbejárta az öt kontinens magyarságát,
és mára az emlékezõ magyarok gyakran
óhajtott dala a különbözõ kívánságmûso-
rokban.

Idézet a dal szövegébõl: „Ne széthúzás
tartson össze,/hisz egy az örömünk s bá-
natunk,/aki magyar fogjon össze,/ Mind-
egy az, hogy hol vagyunk!”

A közelmúltban Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Tamás Gábor elõadómûvészt, ze-
neszerzõt a magyar kultúra határokon átívelõ összetartó erejét hirdetõ, értékteremtõ mûvészi munkája és sokrétû karita-
tív tevékenysége elismeréseként. Tamás Gábor számos alkalommal fellépett mind a Magyar Világtalálkozók rendezvényso-
rozatán, mind pedig a Panoráma Világklub rendezvényein – mindig nagy sikerrel, és szeretetteljes fogadtatással. 2012-ben
az Uránia Filmszínházban rendezett világtalálkozói díszünnepségen vette át A Világ Magyarságáért kitüntetést.

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Tamás Gábort

Ó, Erdély szép hazám
Vele a megmaradás feladatát is könnyebb lenne megoldani – írták róla

TAMÁS GÁBOR

Munkahely: A világ magyarlakta
területeinek színpadai.

Foglalkozása: elõadómûvész, énekes
és zeneszerzõ.

Korábbi állami kitüntetései:
Magyar Kultúra Lovagja 2004.
Egyéb díjak: Duna Díj 2008,

Erdélyi Vitézi rend 2003,
A Világ Magyarságáért 2012,

Magyar megmaradás és
együvé tartozás hírnöke 2012,

Oklevél EMTE 2009,
számos erdélyi város díszpolgára.

A legutóbbi Uránia Színházbeli koncertjének plakátja
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Számunkra az Ön kényelme, jó közérzete, elégedettsége kiemelkedõen fontos. Kényelmes autóbuszainkon,

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

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

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

Sándor Tamás, ügyvezetõ
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A felvidéki Baranta
völgybõl érkezik vasár-
nap délután a Balaton
Nap programjainak a
helyszínére a Szent Koro-
na óriásballon. Lehetõ-
ség kínálkozik közös fo-
tók, filmek készítésére az
óriásballon közelében. 

A Szent Korona Bal-
lon megálmodója és lét-
rehozója Mede Ferenc
felvidéki vállalkozó, a
Panoráma Világklub
Medvesalji Társklubjának tiszteletbeli el-
nöke. A ballon Európa egyik legkorsze-
rûbb hõlégballon gyártója, a Morvaországi
Berény városában székelõ Kubícsek csalá-
di vállalkozás munkáját dicséri. Kupolája
közel négy hónap alatt készült el, ezt pe-
dig mintegy öt hónapnyi grafikai és re-
konstrukciós elõkészítõ munka elõzte
meg. Az elõkészületek szakrális munkájá-
ban Pap Gábor mûvészettörténész nyúj-
tott szaktudást és segítséget, a korona hát-

oldalán szintén az õ szakmai se-
gédletével megfestett, sokat vita-
tott három lecserélt kép feltétele-
zett mása látható. A kupola alsó
felén Makoldi Sándor festõmû-
vész magyar néphagyományból
kiinduló állatövi jegyeket ábrázo-
ló mennyezeti kazettás festmé-
nyének a ballon mértanához ala-
kított másolata látható. A ballon
kupola-térfogatával a sport-, illet-
ve versenyballonok kategóriájába
tartozik, teherbírása maximum 3
fõ, a cél nem elsõsorban az utaz-
tatás, hanem a Szent Koronának,
mint a mai korban is teljes körû
útmutatásként szolgáló jelkép-
nek a láttatása. A tervek között
szerepel a történelmi Magyaror-
szág „körberepülése”, valamint
azon helyszínek felkeresése, ahol
a történelem során a Magyar
Szent Korona tartózkodott – s el-
repül mindenhová, ahonnan ké-
rés és igény jelentkezik! 

Május 14-én, vasárnap, Balatonlellén, a VII. Magyar Világtalálkozó nyitónapján felállításra kerül a Szent Koronát megörö-
kítõ, gyönyörû látványt nyújtó, a Kárpát-medencében egyedülálló óriás hõlégballon, amely a mintegy két és félezer köbmé-
teres térfogatával, a történelmi jelképeket bemutató ábráival különleges élményt nyújt majd a jelenlévõknek. Hordozza üze-
netét: megismertetni és láttatni történelmi múltunkat a ma emberével.

Szent Korona óriásballon a Balaton-napi rendezvényen – (május14, Balatonlelle)

A magyar megmaradás és a kárpát-medencei
összetartozás jelképe

Medvesalja a történelmi Gömör várme-
gye Nógráddal határos délnyugati oldalán
fekszik a Rimaszombati járásban. A hat tele-
pülés (Óbást, Egyházasbást, Vecseklõ,
Medveshidegkút, Tajti és Cered) összlakos-
sága, a 2011-es népszámlálási adatok alapján,
kevéssel meghaladja a háromezret, az elne-
vezés régi tájnév, mely a Gortva völgyében,

illetve annak környékén használatos – a fal-
vak feletti erdõkben medvék éltek, ebbõl ki-
indulva nevezték el a hegyvonulatot
Medvesnek, a hegy alatt fekvõ falvakat pedig
Medvesaljának.

Nevezetességei közül az Egyházasbást
határában található Mária-kúti kegyhe-
lyet, valamint a Pogányvár bazaltfennsík-

ját keresik fel a legtöbben. A kõtengerei-
rõl és bazaltbarlangjairól ismert Pogány-
vár Nemzeti Természeti Rezervátum Kö-
zép-Európa egyik legértékesebb védett te-
rülete. Az egyházasbásti Pogányvár Pan-
zió hangulatos környezetet és finom éte-
leket-italokat kínál az arra látogatók és az
ott megszállók számára.

Felvidéken, Egyházasbást központtal indult útjára a Medvesalji Társklub, amelynek tiszteletbeli elnöke Mede Ferenc a ma-
gyarság ügyei mellett elkötelezett ismert vállalkozó (Baranta völgyi táborok, Szent Korona hõlégballon, stb.), elnöke Mede
Szabolcs, a régió idegenforgalmi szervezõje, alelnöke Sonkolyné Mede Csilla Egyházasbást polgármestere. A VII. Magyar
Világtalálkozó határon túli díszvendége a Felvidék, az új társklub szervezése révén számos rendezvényen ott lesznek, s má-
jus 14-én, Balatonlellén a Balaton Napján láthatjuk a Szent Korona óriásballont is.

Felvidéken megalakult a 211. Társklubunk

Medvesalja – a magyarság új zarándokhelye

Mede Ferenc,
a ballon

megálmodója

A Szent Korona
hõlégballon

A barantások kedvelt találkozóhelye Medvesalja csapata a tavalyi VilágtalálkozónFelvidéki fiatalok, Mede Szabolcs elnök társaságában
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Az elsõ nyakcsigolyánk az
Atlasz, ez tartja a koponyán-
kat. Ha a helyén van, az jó. A
születés során azonban az
emberek 70%-ának elfordul,
torzul az Atlasz és a fej kapcsolata,
ami nagyon sok vegetatív, keringé-
si, idegrendszeri és testtartási
problémát okozhat. 

Ám van megoldás, van gyógy-
mód: az Atlasz-korrekció! Egysze-
rû teszttel ki lehet mutatni, van-e
rá szükség, és ha igen, akkor a fél
órás wellness-masszázs (különle-
ges technikával) után a javulás
rögtön érezhetõ és végleges! Színészek-
nek, mûsorvezetõknek, szépségverseny-
zõknek, sofõröknek, gyógyulni vágyók-
nak – az emberek 70%-ának nyugodtan
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 magyar
specialistája van, közülük kiemelkedik 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!

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 Kõröshegyen, egy enyhe domboldalon fekvõ 1500 m2 telek, amelyen jelenleg néhány
meggyfa található. Villany közvetlenül a telek elõtt, a vízvezeték csatlakozója a telken, amely külterületnek minõ-
sül (kb. 300 méterre van Kõröshegy fõutcájától), – és 3 százaléka beépíthetõ. (45 m2 alap, de felfelé lehet akár 2-3
emelet is). A szomszédságban több nyaraló is található. A telekrõl szép a kilátás Kõröshegyre.

Érdeklõdni lehet, a +15613254253 telefonszámon (USA)

valamint a +36-20-4426211 telefonszámon
(Magyarországon)
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Balatoni telek eladó

– Gyermekkorom óta vonzódom a tánc
iránt, argentin tangóval Al Pacino „Egy
asszony illata” címû filmben találkoztam
elõször – mondta Johanna. – Tudtam,
hogy ez az én táncom, és minden más
mûfajt abbahagytam a tangó kedvéért, ez
lett az életem. Elõször 1998-ban jártam
Buenos Airesben egy tanulmányúton,
majd 11-szer utaztam ki 4-5 hétre, hogy
az eredeti gyökerektõl a legmodernebb
technikákig  mindent elsajátítsak. Eddigi
legnagyobb sikerünket  2003-ban értük el

Buenos Airesben, az elsõ argentin tangó
világbajnokság színpadi kategóriájában
200 páros közül 4.-ek lettünk. A verseny
után a leghíresebb tangós ren-
dezvényeken léptünk fel a tangó õshazá-
jában. Péter az eddigi legtehetségesebb
tanítványom. Elsõ találkozása a tangóval
2010-ben volt. Azóta alig telt el úgy nap,
hogy ne táncolt volna. 2015-ben jártunk
együtt is Buenos Airesben, azóta együtt
dolgozunk, tanítunk, fellépünk. 

Péter errõl a találkozásról így vall:
– Elõször egy színházban láttam igazi

tangót, Johannát az akkori partnerével.
Magával ragadó, felemelõ, szívet melen-
getõ élmény volt. Akkor tudtam, hogy ez
az én táncom. Ezután vitt az utam
Johannáék órájára. Ez a tánc azóta is ki-
tölti és formálja az életemet és olyan
mélységeket és magasságokat mutat meg
saját magamban, amiket eddig nem
tapasztaltam. Azóta a tangóban megteste-
sülõ eszmények határozzák meg a gon-
dolkodásomat és a mindennapjaimat. Cé-
lom, hogy ezeket átadjam a tanítványaim-

nak és megmutassam a nézõinknek. Hi-
szem, hogy csupán a tangó kitartó mûve-
lése által is jobb emberré válhatunk.

Nagy sikert aratott a farsangi Világklub-esten a Korom Péter - Kulik Johanna táncospár, akik néhány nappal rendezvé-
nyünk után több hónapos dubaji meghívásnak tettek eleget. Útjuk elõtt megkértük õket, mondják el, hogyan találkoztak,
s mit jelent számukra az argentin tangó?

Korom Péter és Kulik Johanna argentin tangó táncmûvészek a Világklubban

„Tudtam, hogy ez az én táncom!”

IRÁNYÁR: 1 400 000 Ft.
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Engedje, hogy magával ragadja egy tradicionális szálloda eleganciája és klasszikus hangulata és egy egyedülálló
természeti csoda, a Hévízi tófürdõ varázsa! Hogy mindezt együtt hol élheti át? Rövid a válasz: Hotel Erzsébet Hévíz.

Legjobb árainkért látogasson el weboldalunkra: www.erzsebethotelheviz.hu
Ahol a wellness új értelmet nyer: Hévíz

A wellnessezés ma már nem csupán egy felkapott trend, de egy népszerû és egészséges módja is a szabadidõ eltöltésének,
a pihenésnek. Magyarországon ezt nagyszerûen össze lehet kötni a hagyományos fürdõkultúra adta elõnyökkel.

Ettõl lesz a hévízi wellness más, mint máshol!

Jöjjön el hozzánk az Erzsébet Hotel Hévízbe, kösse össze a kellemest a hasznossal, pihenjen, regenerálódjon és gyógyuljon
egyszerre! A hévízi wellness hotelünk szolgáltatásai itt még korántsem merülnek ki, hiszen szépségfarmunkon

további részletes ismereteket szerezhet minden kedves vendégünk a hévízi iszap sokoldalúságáról.
Élvezze az életet 50 év felett is, hiszen a gondtalan évek csak azután kezdõdnek! Látogasson el Hévízre,

ahol AJÁNDÉK 20 perces gyógymasszázzsal is meglepjük Önöket, a kedvezményes árak mellett!
http://erzsebethotelheviz.hu/senior-trip-nyugdijas-ajanlat/

Legjobb elõfoglalási ajánlatunk:
GO Out – Aktív Pihenés, nyaralás

2017. július 1. – augusztus 20. közötti idõszakban 
Részvételi díj: 112 EUR –tól ( 34.990,-) / fõ / 3 éj + IFA

Balatoni sétahajózással ( Keszthely) & fakultatív
múzeum látogatással

Az ajánlat tartalmazza:
Szállás 3 éjszakára 2 ágyas szobában, Félpanziós ellátás:

büféreggeli,3 fogásos menüválasztásos ebéd vagy vacsora
választható. Érkezéskor Welcome Koktéllal várjuk. Wellness-
részleg használata:infra-, finn-szauna, gõzkabin, jacuzzi.
Fürdõköpeny, törölközõ használata.Központi széf, ingyenes
Wi-Fi használata.

Programon való részvétel a csomagajánlatban fakultatív: Keszthelyi sétahajózás, fakultatív múzeum látogatással.

KAPCSOLAT
Erzsébet Hotel Hévíz*** ( Rudolf SPA Hotels)
H-8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 13-15.
Tel.: 00 36 83/342-035 Fax.: 00 36 83/342-040
E-mail: reservation@erzsebethotelheviz.hu
FACEBOOK Twitter tripadvisor
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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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