
TISZÁN INNEN 
TENGEREKEN TÚL 

Szerkesztette és rendezte: 
Antal Tímea



Nyitóbeszédet tart:  

Potápi Árpád János, 
Nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

Köszöntőt mond: 
Vaski Gábor,  

a KMOSZ és az Extra Hungariam Alapítvány vezetője  
és 

Antal Timea,  
a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány elnöke és a 

Szoboszlai Sándor Dél-Kaliforniai Magyar Színház 
vezetője 

A bevétel egy részét az Erdélyi Szövetség támogatására fordítjuk  
erdelyiszovetseg@gmail.com  





The Extra Hungariam Foundation  -  Az Extra Hungariam Alapítvány  

Our mission is to create a Foundation which will provide long-term and ongoing funding to support 
Hungarian cultural activities, clubs, camps, sports, dance, school and language programs, music, arts and 

theatre events in the GTA, southern Ontario and across Canada. 

The Foundation intends to accomplish this by raising funds through personal and corporate donations, 
as well as culturally inspired fundraising events, such as this evening. Members of the board are actively 

seeking opportunities that satisfy the Foundation’s mandate to distribute the funds raised.  Requests for 
financial support can also made directly to the Foundation through an application on our website.  The 
Foundation’s ultimate goal is to create a long-term sustainable source of funding for these programs. 

Az Alapítvány célja egy hosszú távú folyamatos pénzügyi alap létrehozása magyar kulturális 
rendezvények pénzügyi támogatására.  Támogatásban részesülhetnek a Torontóban és környékén (GTA) 
valamint dél-Ontárióban és Kanadában működő magyar klubok, iskolák, könyvtárak, nyelvtanfolyamok, 

zenei és színházi előadások, művészeti kiállítások, ifjúsági táborok, sport események, és más kulturális 
rendezvények. 

Az Extra Hungariam Foundation ezt a célt egyéni és vállalati adományokra épülő pénzügyi alappal kívánja 
elérni, valamint adomány gyűjtő kultúrális rendezvények utján, mint a mai este. Az Alapítvány tagjai keresik 
a lehetőségeket hogy célkitűzésünknek megfelelően tudjuk az Alap pénzeszközeit kiosztani.  Támogatást 
az Alapítvány honlapján található igénylő lap kitöltésével lehet kérelmezni. Az Alapítvány hosszú távú célja 

egy fenntartható pénzügyi forrás létrehozása a magyar kultúrális programok támogatására. 

Members of the Board / Az Igazgatóság tagjai: 

Attila Branyiczky, Péter Juretic, Apolka Rohanszky, Ábel Pándy-Szekeres, Margita Péterhegyi, Gábor 

Vaski 

EXTRA HUNGARIAM FOUNDATION 

647-242-7164    www.extrahungariam.ca   info@extrahungariam.ca 



Kanadai Magyarok Országos Szövetsége - KMOSZ 

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége a kanadai magyar szervezeteket tömörítő országos 
szervezet. Célja az eddig szinte szigetekként működő magyar központok olyan élő hálózatának 
létrehozása, amely keretében a kanadai magyar szervezetek közös céljai együttes erőfeszítéssel 
lelhetnek megvalósításra. A KMOSz célkitűzéseit az alapító szervezetek a következő 5 pontban 

határozták meg: 
- A társadalmi életben való tevékeny részvétel hirdetése és elősegítése olyan kezdeményezések által, 

amelyek a kanadai és magyar nemzeti öntudat erősítését, kulturális vagy humanitárius célokat 
szolgálnak. 

- A magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt. 
- A kanadai diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzése, kultúrájának, történelmének 

és népi hagyományainak ápolása. 
- A hazai és Kárpát-medencei magyarság támogatása és segítése. 

- A kanadai magyar szervezetek, művészeti, gazdasági, tudományos, és szabadfoglalkozású körök 
közötti együttműködés elősegítése. 

The National Alliance of Hungarians in Canada (NAHC) is a confederation of Hungarian member 
organizations in Canada. Its goal is to establish an efficient network, so that these organizations can join 
their forces and achieve their commons goals. The charter of NAHC was drafted at its general assembly 

on September 15, 2012, and its main five objectives are as follows. 
- Promote the participation in Canadian and Hungarian national, patriotic, cultural and humanitarian 

activities. 
- Provide the international media and public with objective information on current and past Hungarian 

events, tribulations, achievements, etc., to serve Hungary’s national interests and its people. 
- Promote and distribute the Hungarian language, cultural heritage, history, folklore and traditions 

among the Hungarian communities in Canada. 
- Support and assist members of the Hungarian community worldwide. 

- Act as a liaison between various Hungarian organizations, social and professional groups in Canada to 
facilitate co-operation in economy, science, culture and art. 



A Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítványról: 

A Csendes Óceán partján, Észak Amerika Nyugati partján, valamennyiünk feladata és 
küldetése a nemzeti identitás erősítése, hagyományaink ápolása, valamint az érdeklődés 

felkeltése kulturális értékeink és a magyar gyökerek mélyebb megismerésére, nemzeti 
kultúránk és nyelvünk megmaradása érdekében távol az Ó Hazától is. Rajtunk is múlik, 

hogy mivé lesz nyelvünk és nemzetünk. A Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány által 
szervezett rendezvényekkel - legyenek azok történelmi, földrajzi, etnográfiai vagy irodalmi 
elemeket tartalmazó előadások, személyes élménybeszámolók, élő és virtuális közösségi 

rendezvények - ezt a feladatot igyekszünk szolgálni. 

Far away from our Homeland in the Carpathian Basin, here in America it depends on all of 
us how our Hungarian communities shape and what they become. 

Knowing, cherishing, and sharing our thousand-year history and heritage can provide 
countless benefits to individuals, families, and societies. It makes us stronger as a nation. It 

gives us a better understanding of who we are and motivates us to deepen our roots for 
generations to come. Therefore, a deeper understanding of our roots and the 

strengthening of our national identity has become our mission. This is what we aim for with 
our virtual and various community events. 



SZEREPLŐK



Kárpát - medence



Dánielfy Zsolt, Jászai Mari-díjas színművész - Csokonai Nemzeti 
Színház, Debrecen 

EDDA Művek -  eMeRton- és Fonogram-díjas rockzenekar  

Három Királyok - Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar frontembere, 
számos rockopera főszereplője, Derzsi György, színész, rendező és 
Kovács Koppány, a felvidéki Rómeó Vérzik zenekar énekese közös 

projektje.  

Ismerős Arcok -Máté Péter-díjas és Teleki Pál érdeméremmel 
kitüntetett rockzenekar 

Pregitzer Fruzsina - Jászai Mari-díjas színművész - Móricz Zsigmond 
Színház, Nyíregyháza 

Újhelyi Kinga - Jászai Mari-díjas színművész - Csokonai Nemzeti 
Színház, Debrecen 



Kanada



Fias Attila -Fias Attila, zeneszerző, dzsessz-zongorista - Victoria  

	 Finta Gábor zeneszerző, Köntés Béla költő és az Ottawai Magyar Kórus - 
Ottawa 

Kodaly Ensemble -Kodály Néptáncegyüttes - Toronto.   

Polyák Livia - verses-prózai előadó - Vancouver  

	 Savanya István - költõ, verséneklõ elõadómūvész - Calgary  

	 Nt. Molnár Áron, református lelkipásztor - Montreal 

Scola Cantorum – Toronto, virtuális kórus, Karmester: Oláh Imre, Producer 
Hronyecz Szilárd 

Vaski Gábor, tárogató-verses előadó - Toronto 

Wéber András, csellóművész - Toronto 



Amerikai Egyesült Államok









Nt. Ágoston Palkó Attila, missziói református lelkipásztor - Ontario, Kalifornia 

Demeter Zsolt, verses-prózai előadó - Phoenix, Arizona 

Kárpátok Néptáncegyüttes - Los Angeles 

Kovács Marianna, verses-prózai előadó - Orange County, Kalifornia 

 Krasznai Tünde Ilona, zongoraművész és a Magyar Művészetek Iskolája - Fairfield, 
Connecticut 

Polgár Éva, zongoraművész - Los Angeles 

Tarján Györgyi, színművész - Los Angeles 

A Szoboszlai Sándor Dél-Kaliforniai Magyar Színház művészei: 
- Kiss Erzsike, koloratúr szoprán 

- Verses-prózai előadók: Bátori Zoltán, Faulkner Rita, Finta Ilona, Finta Ilona Vanda, Orcsik 
István, Reeves Anna, Tóth Kinga és Antal Tímea 

49-es sz. Árpádházi Boldog Erzsébet Cserkészcsapat és a 8-as sz. Juliánus Barát 
Cserkészcsapat - Los Angeles 

  
Vadrózsa Óvoda és Iskola – Orange County, Kalifornia 




