
rosból a következõ állomásom a századfordulón (1900) második legnagyobb ma-
gyar város, Cleveland volt. Hatalmas szociális- kulturális különbség, a fõvárosból
egy kisebb városba érkezni. Négy napig a Catholic Worker házban szálltam meg
Ennek lakói hajléktalan missziót végeznek; ötükbõl négyen hajléktalanok voltak,
most pedig a saját szabályaik alapján egy fedél alatt laknak. Életre szóló élmény
volt belelátni ebbe a munkába és missziós környezetbe. Az 56. Cserkésznapon
Clevelandben részt vettem egy több ezer fõs rendezvényen, majd egy közeli IKE-
központba is ellátogattam. A geaugai YMCA vezetõsége kikerekedett szemmel
hallgatta végig, amikor az Erdélyi IKE programjairól meséltem, és minden monda-
tom végén elhangzott a „WOW”. Az én szemem is kikerekedett, amikor megmu-
tatták az IKE új jégkorongpályáját, sportközpontját, uszodáját, testépítõ-termét.

Ezt követõen három nap alatt több ezer mérföldet tettem meg, két magyar ren-
dezvényt látogattam egy bérelt autóval és két kedves hölgy kíséretében. Detroitban
a Pig Roast-fesztiválon vehettem részt, ahol szó szerint a lángos és a töltött káposz-
ta mellett a disznót egészben megsütötték. Innen egy tizenkét órás vezetés várt
ránk, éjszaka, Wallingford, Connecticut irányába, a Keleti partra. Itt egy újabb ma-
gyar napon, a gyerekfoglalkozás mellett a pattogatott kukorica gép kezelését is meg-
tanultam. S ha már keleti part, akkor egy New York-i látogatás semmiképp nem ma-
radhatott ki. Gyors városnézés, a metropolisban, majd tizenöt órás út Chicagóba,
hiszen másnap már utaztam is vissza Európába. A fent felsoroltak mellett termé-
szetesen igyekeztem minél több sajátos és nem nemzetközi étterembe étkezni, ki-
próbálni az amerikai nagyvárosi, kisvárosi és vidéki életet az Amishok farmjáig, így
kulináris oldalát is megkóstoltam az amerikai „álomutazás”-om során. Hatalmas 
élmény volt, rengeteg impulzus ért; és ami talán fontosabb: még nagyobb elkötele-
zettséggel jöttem haza, ami a jövõbeli, itthoni munkámat és életemet illeti. 

Tussay Szilárd

A CLEVELANDI BOCSKAI RÁDIÓ 
Tavaly ünnepeltük a Bocskai rádió harmincéves születésnapját. Fölelevenedtek

régi emlékek, találkoztunk régi mûsorvezetõkkel, megemlékeztünk azokról, akik
már eltávoztak az élõk sorából.

Amikor másfél évvel ezelõtt átvettem a rádióadás szerkesztését és vezetését,
kollégámmal, Molnár Zsolttal – aki már hónapokkal elõttem bejárt heti rendsze-
rességgel a stúdióba – és másik kedves kollégámmal, Hargitai Istvánnal leültünk,
leszögeztünk néhány olyan irányvonalat, ötletet, amit azóta is követünk mind a
rádióadásaink szerkesztése közbe, mind a clevelandi magyar közösségi aktivitása-
ink során. A mûsor alapstruktúráján nem változtattunk nagyot. A jól bejáratott
programokat megtartottuk, de hozzáadtunk kisebb kiegészítõ mûsorrészleteket. 
A háromórás mûsorunk elsõ órája vallás félórából és kalendáriumból áll, a 2. órát
helyi hírek, eseménybeszámolók, interjúk, majd ha az idõkeret megengedi, ma-
gyarországi hírek és elszakított területi rövid hírek, esetenként sporthírek alkotják.
A 3. óra színes rovatokkal van tele, ilyenek, mint a hét verse, névnaposok, szüle-
tésnaposok köszöntése, rejtvényjáték, életmód, mit fõzzünk és befejezésképpen 
a közérdekû hirdetések. Ezek között természetesen változatosan csak magyar 
dalok, nóták szólalnak meg. 

E három óra program igényes, hétrõl hétre való összeállításában már említet-
tem kollégámat, Molnár Zsoltot, aki a weboldalunk készítõje, karbantartója és fej-
lesztõje, a rádióban technikus és egy személyben riporter is. Hargitai Istvánt is92
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említettem, õ az, aki a hét verse rovatunkért felelõs, de bármilyen más dolgot rá-
bízhatunk nyugodtan, tapasztalata a garancia arra, hogy hibátlan munka kerül ki
a keze alól.

Kedves feleségem, Simon-Benedek Zsuzsanna is a rádiónk elmaradhatatlan és
nélkülözhetetlen tagja, amikor nincsen ott, a férfiak bánatosan telefonálnak, hogy
mi történt a Zsuzsival. Ezzel a bíztatással és igénnyel is a nõi hang szükségessé-
gét erõsítjük. Õ az életmód és a mit fõzzünk címû rovatokért felelõs. Stróber Lász-
ló nevû úriember is tagja lelkes kis csapatunknak, õ is szívesen és lelkesen tevé-
kenykedik a rádió körül. A heti rejtvényjátékunk kérdéseit Veres Sándor szintén
clevelandi fiatalember készíti nekünk, majd következik két fiatal cserkészünk, ne-
vezetesen Baki Tibor és Ország Éva, akik minden hónapban egyszer elkészítenek
egy 15-20 perces mûsort, amely cserkésztémákkal foglalkozik. 

A teljesség kedvéért meg kell említenem azokat a lelkes külsõs munkatársain-
kat is, akik szükség esetén besegítenek különbözõ feladatok átvállalásával. Õk
Szilágyi László és Molnár Attila. Van még két gyakornokunk, akik a Campus Hun-
gary program keretén belül érkeztek a rádiónkhoz. Igaz, egyikük már kitöltötte 3
hónapos idejét, õ Bábi Huanita volt, a másik Gergely Imelda, õ most tölti úgyszin-
tén 3 hónapját, aki itt ül a terembe.

Természetesen az elõadások alatt szükségszerûen mindenki olvas, és aktívan
kiveszi részét mindenbõl. Mindezeket azért mondtam el, nehogy azt a látszatot
keltsem, hogy én csinálok mindent. Errõl szó sem lehet, ez egyáltalán nem egy egy-
két emberes feladat. Ez egy komoly csapatmunka. Személy szerint ezért is hálás kö-
szönet minden egyes, hangsúlyozom: önkéntesnek, aki az idejét, erejét, esetenként
pénzét nem sajnálva hozzáad a Bocskai rádió zökkenõmentes mûködéséhez.

Néhány gondolat azokból az elképzelésekbõl, amelyeket közösen megfogal-
maztunk, és azóta is szem elõtt tartjuk munkánk végzése közben, ilyenek pl:

– A magyar nyelv kizárólagos használata mind a rádióban, mind a lejátszott 
zenékben.

– A magyar hagyományok ápolása, az igaz magyar történelmünk megismertetése.
– Magyar irodalmunk és mûvészetünk bemutatása, továbbadása a jövõ nemze-

déknek.
– A clevelandi magyarság objektív tájékoztatása a helyi eseményekrõl.
– A clevelandi magyar egyesületek közötti kapocs-híd szerepét betölteni.

Lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik ez az utolsó mondat, de mindjárt meg-
értik miért fontos ez az összekapcsolódás.

Az információcsere miatt. 
A legnagyobb probléma, amit hamar észrevettünk, és azonnali megoldást 

kívánt – az a sok színes és értékteremtõ magyar és magyar vonatkozású esemény
ütközése, egymásra való rendezése volt. Sokszor akaratlanul, néha talán rosszin-
dulattal vagy csak éppen idõszûke miatt kerültek megrendezésre ezek a progra-
mok ugyanazokra a napokra, órákra, emiatt a hallgatóság is megoszlott.

Néhány éve, amikor még egy másik fiatal házaspár vezette a rádiót, és éppen
akkor elindult ez a nagy Facebook õrület, felvetõdött az az ötlet, hogy szükség len-
ne egy clevelandi magyar közösségi oldalra is. Rögtön el is készítettem a Clevelandi
Magyar Közösség Facebookos oldalát, ekkor még föl sem merült, hogy valaha ne-
kem valamilyen szerepem lesz a rádióban, csak éreztem, hogy szükség van vala-
milyen kapocsra. Ezzel kezdetét vette az azonnal elérhetõ információ lehetõsége
minden magyar rendezvényrõl. Ez a közösségi oldal volt az elsõ kapocs, amit köve-
tett a Bocskai Rádió weboldala, www.bocskairadio.org, ezt Molnár Zsolt kollégánk
készítette. A weboldalunk egy nagyon igényes, könnyen átlátható és navigálható 
információözön úgy a helyi, mint az anyaországi és egyéb tengerentúli hírekrõl. Ter-
mészetesen felállítottunk egy Facebookos oldalt külön a Bocskai rádiónak is, ame- közelkép
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lyen mindennap megosztjuk a weboldalon megjelent cikkeket, írásokat, mûsor-
részleteket az adásainkból.

Ugyanakkor határozott kérésünkre a weboldalunkon életbe lépõ eseménynap-
tár idõbeli feltöltésére kértünk minden magyar eseményvezetõt, szervezõt. Nyo-
matékosítottuk azt is, hogy ha bárki bármit szeretne rendezni, vegye a fáradtságot,
és vessen egy pillantást erre az eseménynaptárra, mielõtt valamit szervezne. 
Ez most már elég jól mûködik.

Engedjék meg, hogy egy rövid kitérõvel visszakanyarodjam a hátunk mögött
hagyott idõre, és beszéljek arról, hogy milyen újdonságokat kezdtünk el, és azt is,
hogy miért. Szinte minden helyi magyar eseményen megjelentünk. Elõször csak
vendégként figyeltük az eseményeket, de hamarosan beszámoltunk és örömmel
tudósítottunk is a nagyérdemû hallgatóságnak. Bemutatkoztunk azoknak, akik
nem ismertek, hogy lássák, kiknek a hangját hallják vasárnaponként. Interjúkat
készítettünk, amelyek rögtön a következõ adásban el is hangzottak. 

Néhány statisztikai adattal szolgálnék a weboldalunkkal és tevékenységeink-
kel kapcsolatosan, és nyomatékosítanám azt, amit az elõbb említettem.
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2013 2014 augusztusáig

Egyéni látogatók 12 952 14 593

Megtekintett oldalak száma 44 948 46 774

Egy weboldalon eltöltött
átlagos idõ

2 perc 2 perc

Látogatók ország szerint:

Amerikai Egyesült Államok 53% 51%

Magyarország 25% 31%

Románia (Erdély) 14% 6%

Kanada 2% 3%

Publikált oldalak 1155 745

Eseményhirdetés 114 70

Kommentek 90 80

Interjúk 50+ 45+

Egyéb: 2DVD 2CD

1 képes emlékkönyv kétszer voltunk a Duna TV-ben

egyszer a Kossuth rádióban

Angol nyelvû weboldal:
www.bocskairadio.org/en/

Két Magyarországi 
ösztöndíjas



Egy másik dolog, ami szerintünk nagyon fontos, az a clevelandi magyar fiatal-
ság bevonása a magyar közösségi életbe. Baráti beszélgetések alkalmával sokszor
felvetõdött a kérdés a hallgatóság koráról. Pontos adatunk nincs, de úgy gondoljuk,
hogy van egy komoly, erõs, lojális idõsebb korosztályt képviselõ hallgatói bázisunk,
amely heti rendszerességgel, hûségesen és elkötelezve hallgatja az adásainkat. Van-
nak fiatalabbak, akik néha-néha hallgatnak, és akkor ott vannak az egészen fiata-
lok, akik csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem. Nos ezt hogyan oldjuk meg? –
kérdezgettük egymástól. Majd jött egy ötlet, ami azóta valóra is vált. Ez nem más,
mint a havonta egyszer jelentkezõ Cserkészrádió mûsorunk, amelyet két lelkes
clevelandi cserkész állít össze a cserkészek körüli és általuk szervezett esemé-
nyekrõl. Dicséret ezért nekik, és szükségünk volna még más ugyanilyen lelkes, el-
kötelezett fiatalokra is, akik vállalnák ezt a munkát. Reméljük, hogy meghallgatva
a fiatalabb generáció által készített mûsorokat, mások is kedvet kapnak, ha nem
másra, legalább rádióhallgatásra. Mindezekkel párhuzamosan szeretnénk odacsa-
logatni a rádió mellé a még fiatalabb korosztályt is, az õ figyelmük lekötésére egy
Mesesarkot vagy Meseperceket szeretnénk bevezetni, melyben rövidebb meséket,
magyar mondákat, legendákat hallgathatnának.

Ahhoz, hogy ne maradjunk ezen a szinten, és fejlõdni tudjunk, szükségünk
van emberi és anyagi erõforrásokra. Ezért is döntöttünk úgy, hogy egy formális jo-
gi entitásra, egy adómentes alapítványra van szükségünk. A rádió átvétele után
szinte azonnal létrehoztuk a Hungarian Media Foundation Ohio államban bejegy-
zett testületet, aminek az égisze alatt mûködtetjük a Bocskai Rádiót. Ezzel egyér-
telmûsítettük az alapítvány és a Bocskai név összetartozását. Hargitai István, Mol-
nár Zsolt és jómagam szerepelünk alapító tagokként.

Befejezésképpen a jövõbeli terveinkrõl és kezdeményezéseinkrõl:
Hatékonyan kívánjuk elõsegíteni az amerikai-magyar közösségek közötti

együttmûködést és támogatni minden olyan igyekezetet, ami az összefogást erõsíti
és szolgálja. A Bocskai rádió arra törekszik, hogy segítsen a környékbeli magyar-
ságnak megõrizni a kulturális és közösségi értékeit, hagyományait. Célkitûzésein-
ket a különbözõ magyar szervezetek mozgósításával, mûködésük hatékonyságá-
nak növelésével, egyre aktívabb és szélesebb körû részvételükkel kívánjuk elérni.
Meggyõzõdésünk, hogy a Bocskai rádió egy olyan hatékony közeggé fog idõvel fej-
lõdni, amelyen keresztül egyének, csoportok fel tudják venni a kapcsolatot egy-
mással, fel tudják fedezni a kulturális örökségünket, ápolni tudják hagyománya-
inkat, és megtalálják az ösztönzést az önkéntes munkavállalásra az egyetemes
magyarság érdekében.

Csibi Lóránd 

közelkép
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