
 

 2011. október 22-én 

ünnepeljük Liszt Ferenc szüle-

tésének 200. évfordulóját. 

Ennek tiszteletére a TIKKK 

Egyesület nemzetközi örök-
ségvédelmi pályázatot hirde-

tett, „Örökségünk nyomá-
ban” címmel. 
 A pályázat kiemelt 

célja Liszt Ferenc (szül.: 1811. 
október 22.) emlékének, 

örökségének megőrzése, a 
nagy magyar géniusz szellemi 

hagyatékának ápolása, életút-
jának, művészetének megis-

merése. 
A pályázatnak célja általában a 

világörökség, speciálisan a 
kulturális, a szellemi és ter-

mészeti örökség megbecsülé-

sére, valamint a zene szerete-
tére való nevelés, ezzel kap-

csolatos ismeretterjesztés, 
továbbá a határon túli és ha-

zai alkotók részére bemutat-
kozási lehetőség biztosítása. 

További cél a művészi látás-

mód fejlesztése, a kulturális 

élmények képzőművészeti 
alkotássá formálása. 

 Liszt Ferenc volt az 
első, aki zeneszerzőként is 

nagyra tartotta a cigányzené-
szek improvizáló tehetségét 

és virtuozitását. Magyar rap-

szódiái jól kifejezik, mennyire 

megértette a cigányzenélés 

lényegét. Ennek ürügyén az 
egyesület várja bármely ki-

sebbséghez tartozók jelentke-
zését is. 

A pályázat a TIKKK Egyesület 

által 2010-ben indított, egy 
hosszú távú kutatási koncep-

ciót megalapozó kulturális 
projekt része, amelynek egyik 

feladata minden korosztály, 
de különösen a diákok, fiata-

lok bevonása a kutatási mun-

kába. 
A  pályázat benyújtásá-

hoz a fiataloknak – önállóan 
vagy tanáraik segítségével, 

könyvtári munkával, iskolai 

oktatás során, vagy egyéb 

módon (például internetről) – 
ismereteket kell szerezniük a 

kulturális, ezen belül a szelle-
mi örökség tágan értelmezett 

fogalomköréről, de a sajtó-

műfajokról is. Jelen pályázat 
meghagyja a lehetőséget az 

örökségi fogalmak szabad 
értelmezésére. A pályázat 

fontos célja, hogy ösztönözze 
a résztvevőket az örökségi 

elemek személyes felkeresé-

sére, azok kapcsán új ismere-
tek szerzésére. 

A pályázatnak kiemelt célja a 
nemzetközi kulturális kapcso-

latok erősítése, a kisebbségi 

értékek propagálása. 

 Pályázni lehet 2011. 
szeptember 5-ig sajtó és kép-

zőművészet kategóriában. 
Részletek az egyesület http://

tikkk.mlap.hu honlapján. (TIKKK) 
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A pályamunkákat szakértői zsűri értékeli, azokat 

kategóriánként és korcsoportonként arany, ezüst és 

bronz diplomával díjazza, továbbá kategóriánként egy

-egy fődíj, valamint különdíjak is kiosztásra kerülnek.  

http://tikkk.mlap.hu
http://tikkk.mlap.hu


 A TIKKK Egyesület saját kuta-

táson alapuló – társadalmi szervezetek-

nél eddig nem alkalmazott –, új típusú 

szervezetirányítási rendszert vezetett 

be. 

A szervezet irányítási rendszere olyan 

tervszerű működést biztosít, ami folya-

matos helyzetelemzésre és információ-

visszacsatolásokra épül és lehetőséget 

ad a beavatkozásra, azaz arra, hogy a 

hosszú- és középtávú célokat figyelem-

be véve mindig az aktuális prioritások 

szem előtt tartásával kerüljenek kidol-

gozásra a rövidtávú, éves munkatervek 

és legyenek ellátva az operatív felada-

tok. 

 A 2010-től alkalmazott straté-

giai irányítási rendszer nem más, mint 

egy tervezési rendszer továbbfejlesztett 

változata. 

Az egyesület tervszerű működése az 

alapszabály alapján biztosított, mert 

éves munkaterv alapján végzi tevékeny-

ségét.  

 Ha jól működnek a helyzet-

e l e m z é s e k ,  a z  i n f o r m á c i ó -

visszacsatolások és a vezetői beavatko-

zások már egy irányítási rendszer mű-

ködéséről beszélhetünk. Ha a visszacsa-

tolások a hosszú távú célok figyelembe-

vételére és komplex környezetelemzés-

re is alapulnak már stratégiai irányítási 

rendszerről beszélhetünk. 

 A stratégiai 

rendszer irányítását 

leginkább a biciklizés-

hez hasonlíthatjuk. 

Biciklizéskor is kitű-

zünk magunk elé egy 

célt, egy hosszú távú 

célt, ahová el szeret-

nénk jutni. Ugyanakkor 

mindig a belátható utat 

figyeljük és mindig elő-

re, messze előre irá-

nyítjuk tekintetünket, 

hiszen így maradhatunk egyensúlyban. 

 Ha csak a kerék elé figyelünk 

és nem vesszük észre időben a jelent-

kező esetleges akadályokat könnyen 

elveszíthetjük egyensúlyunkat és felbo-

rulhatunk. 

Hasonló egy rendszer – esetünkben az 

egyesületi stratégiai rendszer – működ-

tetése és irányítása, ahol lényegesek a 

hosszú távú célok, a megfelelő és folya-

matos helyzetelemzések és nem utolsó 

sorban a gyors reagálások, visszacsato-

lások. Egyszóval a rugalmasság. 

Be kell ismernünk, hogy valójában – 

mint stratégiai „fegyver" – az idő, a 

gyors reagálás 

azonos érétkű 

lehet a hatékony 

és gazdaságos 

működéssel, a 

minőséggel, az 

i n n o v á c i ó v a l . 

Ezért minél gyor-

sabban reagál a 

szervezet a kör-

nyezeti változá-

sokra annál haté-

konyabban láthat-

ja el feladatait. 

 A stratégiai folyamatok a köz-

hasznú, cél szerinti tevékenységek ellá-

tását, az egyesület működési színvona-

lát, annak fenntartását jól szolgálják. 

Ezért ajánlott minden szervezet számá-

ra, így a társadalmi szervezetek számára 

is a stratégiai szemlélet alkalmazása. 
(TIKKK) 

A SZIR-projekt 

Tudományos alapokra épülő stratégiai irányítási 

rendszert működtet a TIKKK Egyesület 
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Hosszú távú kutatásba vágta fejszéjét a TIKKK  

A biciklizéshez hasonlított stratégiai irányítási rend-

szer a TIKKK Egyesület SZIR megnevezésű, kor-

szerű szervezetirányítási rendszerek és fejlesztési 

lehetőségeik kutatására irányuló projektjének rész-

eredménye.  

A 2011-ben záruló, immár nemzetközi tagsággal 

rendelkező egyesületi projekt feladatai közé tarto-

zik többek között a felelősségi rendszerek, a folya-

matok technologizálásának, a leginkább megfelelő 

csoportos szellemi alkotótechnikák adaptálási lehe-

tőségének, ok-okozat elemző és problémamegoldó 

technikák bevezetésének, minőségmegtartó és 

minőségfejlesztő technikák kialakításának, valamint 

a teljesítménynövelő és teljesítményösztönző rend-

szerek tanulmányozása, elemzése. Az egyesület 

bárki számára lehetőséget kíván majd biztosítani a 

kutatás eredményeinek megismerésére. (TIKKK) 

Az „Örökségünk nyomában” című pályázat egy hosszú távú kutatási projekt része 

 Az „Örökségünk 

nyomában” című pályázaton 

(1. old.) a sajtó kategóriában 

induló pályázók a TIKKK 

Egyesület egyik hosszú távú 

kutatási koncepcióját meg-

alapozó adatgyűjtési munkát 

segítik elő. Ezért e kategóri-

ában induló pályázók – a 

pályázati kiírás szerinti felté-

telek megléte esetén – elis-

merő okiratot kapnak a 

kutatási munkában való 

részvételről. A projekt cél-

kitűzése a kulturális és ter-

mészeti örökség megbecsü-

lésére, valamint a zene – 

mint szellemi örökségünk 

része – szeretetére való 

nevelés, ezzel kapcsolatos 

ismeretterjesztés, továbbá a 

határon túli és hazai alkotók 

részére bemutatkozási lehe-

tőség biztosítása, a határon 

túli magyar közösségekkel a 

kapcsolatok erősítése. 

A projekt feladatai:  

- a kulturális és természeti 

örökség kutatásának beindí-

tása;  

- a kutatás adatgyűjtési sza-

kaszában minden korosztály, 

de különösen a diákok, 

fiatalok részére feladat biz-

tosítása;  

- a kulturális és természeti 

örökség megbecsülésére 

való nevelés;  

- ösztönzés arra, hogy az 

örökségi elemekkel kapcso-

latos élmények alkotássá 

legyenek formálva;  

- a határon túli és hazai 

alkotók részére bemutatko-

zási lehetőség biztosítása 

együttműködések kereté-

ben;  

- a pályázatokból, valamint 

saját adatgyűjtésekből nyert 

adatok elemzése, rendsze-

rezése, új ismeretek előállí-

tása;  

- a nemzetközi kapcsolatok 

és azon keresztül az 

euroatlanti integráció erősí-

tése. (TIKKK) 



A Medgyessy Gimnáziumé volt a sétálóutca több mint két hónapon át 

László Ákos felavatta a TIKKK MINI GALÉRIÁT 
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 László Ákos avatta fel 

2010. október 3-án a debreceni 

TIKKK MINI GALÉRIÁT a Bat-

thyány utcában. Ezzel egyidejűleg 

megnyitotta a Medgyessy -

gimnázium diákjainak rajzaiból 

rendezett vitrinkiállítást.  A mini 

galériának helyt adó közel 100 

esztendős épület a kulturális élet-

ben rendre jeleskedet, hiszen 

ennek helyén állott 1835-1861 

között az a színház, amelyben 

Arany János és később Petőfi Sán-

dor is fellépett.  
 Az ünnepi alkalomból 

Fonó Levente, a kiállítást szervező 

projektigazgató köszöntette a 

vendégeket, majd a TIKKK egye-

sület elnöke beszélt a szervezeti 

célokról. László Ákos Csokonai-

díjas grafikusművész – mint az 

egyesület kulturális igazgatója – 

értékelte a pányoki alkotótábor-

ban készült műveket, és a színvo-

nalas munka elismeréseként em-

léklapokat adott át Kővári Attila 

festőművész tanítványainak. A 

sétálóutca több mint két 

hónapon keresztül a 

gimnáziumi tanulóké és 

az érdeklődő közönségé 

volt. (TIKKK) 

Kiállítók névsora: 

Kőrösi Klaudia, Farkas Gabri-

ella, Mahlmaister Zsuzsanna, 

Radeczki Emilia, Birkás Móni-

ka, Ciursas Zsolt, Fonó Le-

vente, Gólya Gerda, Szörnyi 

Réka, Kővári Kamilla Virág, 

Nemes Dóra, Hajnal Stefánia, 

Szabó Gergő, Szabó Anna, 

Szoboszlai Fanni, Bencze An-

na, Székely Szilvia, Nagy 

Zsombor, Tóth Sándor,  Deák 

Viktória, Nagy Bettina, Kun 

Melinda, Kádár Emese.  
         Fotók: TIKKK 



Valóra vált álmok Ausztráliában  
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Silvio Apponyi, 

a zsűri elnöke 

 A TIKKK Egyesület 

büszke a tagjai által elért eredmé-

nyekre függetlenül attól, hogy 

azokat egyesületi munkaként vagy 

önálló tevékenység keretében 

érték el. Lapunk első számában 

Fonó Levente kutatási és kulturális 

projektigazgatót – egyben lapunk 

főszerkesztőjét – szólaltattuk meg 

önálló alkotói tevékenységéről. 

 A Hajdú-Bihari Napló 

és a Panoráma világmagazin 

is beszámolt arról, hogy egy 

grafikájával (melynek címe: 

„Árpádfejedelem-hazatérés") 

2009-ben már megjárta 

Ausztráliát. Egy éven belül 

ismét az ottani események 

középpontjába került. Kérem, 

meséljen erről! 

 - Valóban, az említett 

grafikával Canberrában részt vet-

tem a 2009-2010. évi XIV. Ausz-

tráliai Magyar Kulturális Találkozó 

képzőművészeti kiállításán. Ez 

elsősorban a kint élő magyaroknak 

bemutatkozási lehetőséget nyújtó 

esemény volt, amelyen én is részt 

vehettem. Alig ért végett az em-

lített találkozó, máris megkez-

dődött a soron következő, 2012-

2013. évi, Adelaide városban tar-

tandó magyar kulturális találkozó 

szervezése, az eseményt végig-

kísérő logó megtervezésére kiírt 

pályázattal. Úgy gondoltam ismét 

ott a helyem, és mivel jeligés 

pályázatról volt szó, úgymond 

inkognitóban „visszatértem" Ausz-

tráliába. Ez igazi megmérettetés 

volt, hiszen a nyertes pályázat 

kiválasztásáig senki nem ismer-

hette a jelentkezők kilétét. Azért 

meglepődtem, amikor érkezett a 

levél, hogy Silvio Apponyi neves 

a u s z t r á l i a i 

szobrászmű-

vész által 

vezetett zsűri 

az általam 

tervezett logó 

m e l l e t t 

döntött. Erre 

nagyon büszke vagyok, mert egy 

újabb álmom vált valóra, és ha 

személyesen nem is, lélekben újra 

ott lehettem. 

 A XV. Ausztráliai és 

Új-Zélandi Magyar Kulturális 

T a l á l k o z ó  h o n l a p j á n 

(www.talalkozo.org.au) ma is 

fellelhető a győztest hirdető 

felirat, ezt mindenki láthatja.  

Gratulálok az egyesület 

külföldi munkatársai nevében 

is! Készül-e kiutazni Ausz-

tráliába? 

 - Utoljára azt írták, hogy 

remélik személyesen is megismer-

hetnek majd a 2012. év végén 

kezdődő találkozón, és egy speciá-

lis védnöki címet is felajánlottak 

részemre, de utaztatást magában 

foglaló meghívás nem érkezett. Ezt 

nem is várhatom, hiszen ismerete-

im szerint nonprofit szervezetként 

szokták bonyolítani a találkozókat, 

részvételi díjakból és más külső 

támogatóktól érkező pénzekből. 

Ezért inkább én is igyekeztem 

támogatni a találkozót azzal, hogy 

átengedtem az ingyenes, szabad 

felhasználását a logónak. Az előké-

szítő bizottság nevében Herendi 

Andrea által felajánlott védnöki 

címet ezúton szívből köszönöm. 

Azért reménykedem abban, hogy 

a világhírű eseményig akad majd 

olyan támogató, aki egyesületün-

ket támogatná egy ausztráliai uta-

zás finanszírozásával. Azért egye-

sületünket mondom, mert ezáltal 

a világ magyarságának képviselői 

között propagálni tudnánk egyesü-

leti célkitűzéseinket, hazai kulturá-

lis és tudományos értékeinket, és 

a szórványban élő magyarságot is 

érintő közhasznú tevékenységünk 

kiteljesedhetne. Úgy gondolom, 

hogy képzőművészeti alkotásokkal 

egyesületünk feltétlenül részt vesz 

majd a világhírű találkozón, és 

reménykedem a kiutazás lehetősé-

gében. Ez olyan újabb állom, 

amelynek megvalósulásáért én 

igyekszem mindent megtenni.  
(Maria Kiss, Stuttgart) 

Fonó Levente inkognitóban tért vissza a kenguruk földjére 

Inspiráló városképek: 

Fonó Levente: - Álmomban egy 

őslakos kínálta tálcán a megoldást. 
A logó leírása a találkozó 

honlapján olvasható! 

Adelaide Convention Centre : 

A nyertes logó: 

http://www.talalkozo.org.au


Szárnyaló fantázia a Planetáriumban   

Vendégségben Frei Tamás kávézójában 
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 A debreceni CAFE FREI szeretettel vár mindenkit a minőségi kultúra és a finom kávé intelligens 

találkozására. A debreceni kortárs művészet önzetlen, nonprofit támogatása hálás és nemes küldetésük. 

Mindez nem csak a képzőművészeti kiállítások meghívóiban olvasható, ezt több alkotó is megtapasztalta.  

 A kávézó 2009-ben vendégül látta egy-egy kiállításra László Ákos és Vincze László 

grafikusművészeket, 2010-ben pedig László Noémit és Fonó Leventét, akik egyben a TIKKK Egyesület 

tagjai.  (TIKKK)                                                                       

        Fotók: www.cafefrei.hu és magánarchívum  

 A TIT Budapesti Planetárium kör-

csarnokában különleges alkotásokat tekinthe-

tett meg a látogató 2010. április 16-tól május 

16-ig. A ClubNetCet által szervezett nemzet-

közi rajzverseny és vándorkiállítás témájának 

aktualitását az alábbi évfordulók adták:  

 - 100 éves a magyar gépi repülés: 

magyar pilóta (Adorján János) magyar tervezé-

sű és kivitelezésű repülőszerkezettel 

(Szitakötő) 1910. január 10-én emelkedett 

először a magyar légtérbe.  

 - 45 éve, 1965. március 18-án a 

Voszhod-2 űrhajósa, Alekszej Leonov elsőként 

12 percet töltött az űrben.  

 - 40 éve, 1969. július 16-24. közt a 

NASA holdprogramja keretében az Apolló-11 

űrhajósa, Neil Armstrong a holdra lép. "Kis 

lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az 

emberiségnek."  

 - 30 éve, 1980-ban magyar űrhajós is  

 

járt a világűrben, Farkas Bertalan személyében. 

 A rajzversenyen a TIKKK Egyesületet 

Fonó Levente képviselte, aki a magyar űrhajóst  

ábrázoló komputergrafikájával az I. helyezést 

érte el. (Ramina Kiss, Stuttgart) 

http://www.cafefrei.hu


Felszállt a fehér füst Ausztráliában 

 Ez év októberében ünnepelték Kanadában a Kapisztrán Magyar Néptáncegyüttes megalakulásának 50. évfordulóját 
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 Líz Kovách kislányként került Kana-

dába, jelenleg Winnipegben él.  

Mint a Panoráma világmagazin – melynek 

külföldi tudósítója – oldalain is beszámolt, 

magyarságtudatát, óhaza iránti szeretetét 

soha nem veszítette el. Gyermekeit is ebben a 

szellemben nevelte. Sok barátja van, de a 

legjobban ma is a magyarok körében érzi 

magát. Olyan érzés tölti el ilyen alkalmakkor, 

mintha egy tenger közepén, egy kis szigeten 

élne, amelyet fenn kell tartani, meg kell véde-

ni. 

Winnipeg százezres nagyságrendű német, 

ukrán és lengyel valamint több tízezer portu-

gál és Fülöp-szigeteki származású állampolgár-

nak ad otthont. Ehhez képest szinte elenyésző 

a mintegy 3000 fős magyarság folyamatosan 

csökkenő jelenléte. E tények ismeretében is 

minden erejét – családja segítő támogatásával 

– e magyarság összefogására, kulturális érté-

keinek, hagyományainak, anyanyelvének meg-

őrzésére, terjesztésére, az összetartás tuda-

tosítására fordítja. 

A népi táncnak is 

régi hagyományai 

vannak náluk. Meg-

k ü l ö n b ö z t e t e t t 

figyelmet fordítanak a fiatal korosztály nép-

tánc iránti érdeklődésének felkeltésére és 

oktatására.  

Ez év októberében volt 50 éves együttesük, a Kapisztrán. A megala-

kulás évfordulójára valamennyi nyugat-kanadai magyar táncegyüttest 

meghívtak. A Kapisztrán közel tucatnyi tájegység táncait képes a 

hozzáillő népviseletben előadni (Somogy, Rábaköz, Moldva, Székely-

föld, Szatmár, Szék, Méhkerék, Szászcsávás, Elek stb.), de ugyanígy 

ismerik a csárdást, a botos táncot vagy a nyírségi cigánytáncot.  

Líz magánarchívumából juttatott el részünkre néhány képet az év-

fordulót emlékezetessé tevő fesztiválról. Gratulálunk! (TIKKK) 

Winnipeg 

 2010. július 27-én He-

rendi Andreát választotta a Dél-

ausztráliai Magyar Egyesületek 

Szövetsége a XV. Ausztráliai és Új

-Zélandi Magyar Kulturális Talál-

kozó főrendezőjének.  

Jó kezekben van a kulturális talál-

kozó, mert aki ráklikkel honlap-

jukra (www.talalkozo.org.au), 

láthatja, milyen intenzív munkával 

folynak a 2012-2013-as világese-

mény előkészületei.  

 Az 1969 óta szervezett 

magas színvonalú rendezvények 

világosan megmutatták, milyen 

sokat épített az ausztráliai magyar 

emigráció az elmúlt évtizedek 

alatt, és milyen híven megőrizte 

azokat a szellemi és kulturális 

erőforrásokat, amelyeket az óha-

zából magával hozott és nemze-

dékről nemzedékre továbbadott. 

Különösen lélekemelő volt mindig 

is az ifjúság részvétele a közösségi 

munkában, azé az ifjúságé, amelyet 

a bevándorlási politika arra ítélt, 

hogy elmerüljön az idegen népek 

tengerében. Most újra ifjú kezek-

ben a találkozó – Adelaide város-

ban immár ötödik alkalommal 

szervezett – irányítása.  
(Fonó Levente, Debrecen; Fotó: magánarchívum) 

50 éves a Kapisztrán 
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