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Magyar úrhölgyeket avattak a  

Szent Heléna lovagrend soraiba 

Igen, Sir Lancelot és Sir Gallahad, lovagok léteztek a múltban és élnek napjainkban is. Sok 
lovagrend a keresztes háború során alakult, még másokra azért volt szükség, hogy 
hősiesen szolgálják és védjék uraikat. A mai lovagoknak már nem kell csatákat vívniuk. 
Napjainkban már másról szól a harc, ma azért küzdenek, hogy jobbá tegyék mások életét 
és jótékonykodjanak ezért a célért. 

2010. október 23-án a pasadenai Masonic 
templomban néhányan abban a kegyben 
részesültek, hogy az egyik legrégebbi 
lovagi rend úrhölgyévé ill. lovagjává 
avatták őket. 
 
A Kr.e. 312-ben alapított Nagy Konstantin 
és Szent Heléna lovagrend (the Orders of 
Constantine the Great and Saint Helen) 
olyan lovagi eszméknek a híve, mint a 
becsület, bátorság, tisztesség, kötelesség, 
jótékonyság és a szolgálat.  

A lovagrend egy világszerte működő 
közösség része, amely elismeri az arra 
érdemes férfiak és nők egyedülálló 
teljesítményeit. Tagokat választanak 
maguk közé nemre, vallásra és 
nemzetiségre való tekintet nélkül. 
Ugyanaz a tekintélyes ünnepség zajlik 
manapság is, mint amit Kr. u. 300-tól 
tartanak, Őkegyelmessége, Michael Schmickrath, Gardham hercege lovaggá üti az arra érdemeseket, 
példát mutatva nekik a vezetői képességből és a lélek erejéből. 

A mai világ lovagjai és úrhölgyei életüket annak szentelik, hogy jótékony tetteket hajtsanak végre, 
tanítsák az embereket, segítsenek a szegényeknek és meggyógyítsák a betegeket. A ragyogó 
ünnepség az évszázadokon át tartott történelmi lovaggá ütés szertartását idézte fel.  

Ezen az estén lovaggá ütötték Sir Shepard Clark-ot, Olimpiai korcsolyázót, ékszerészt és a SHOW 
gyerekalapítvány (SHOW – Shepard Hope Organization Worldwide) alapítóját, Sir Robert Jacob-ot, 
Törzsőrmester parancsnokot , aki a Mental Health California Guard tagjaként a PTSD-vel , vagyis a 
Poszttraumás stressz szindrómával küszködő katonákat segíti. Úrhölggyé avatták Lady Annastasia 
Mason-t (aki a Comos International tagjaként a nők jogaiért küzd világszerte), Lady Szylvia Tothot 
(magyar énekest, aki a nemi erőszak krízis központ aktivistája), Lady Patricia Murphy-t (oregoni 
divattervezőt); Lady Adrienne Pappot (aki az Atlantic Publicity magyar származású tulajdonosa és 
elnöke, újságíró, közgazdász, marketing és média szakember) és Lady LeeAnn Quiroz-t.  

A 11 éves, apródként kezdő Giovanni Cueva-t fegyvernökké nevezték ki, míg Sir Galo Pesantes és Sir 
Mauricio Archa lovag parancsnokok lettek. A vietnámi ápolónő, Lady Tiennga Cao kapta meg a 
úrhölgy parancsnoki rangot. 

A lovagrend 13 országban működik, az Egyesült Államok 87 lovaggal jeleskedik. Mi tesz valakit 
lovaggá? A szándék, hogy segítsünk másokon már jó kezdet!  

(Forrás: Serita Stevens/ lasplash.com , fordította: Kotschy Andrea) 

Hogyan lesz valakiből egy lovagrend tagja? 

A Szent Heléna rend legújabb úrhölgyei:  
Lady Szylvia Toth, Lady Patricia Murphy,  

Lady Annastasia Mason és Lady Adrienne Papp 

Ismerd meg Kaliforniát! L.A. 
külvárosában, tengerparthoz 
közeli családi házban...
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Papp Adrienne története  

Egy ma is működő lovagrend október végén magyar úrhölgyeket avatott soraiba. 
Ismerkedjünk meg az egyikükkel, Papp Adriennel, az Atlantic Publicity kiadó 
tulajdonosával! 

Papp Adrienne kiadó, újságíró, 
közgazdász, marketing és média 
szakember, akit az a kitüntetés ért, hogy 
a Nagy Konstantin és Szent Heléna 
lovagrend úrhölgyévé avatták a helyi 
közösség önzetlen támogatásáért és az 
Egyesült Államokban és Európában 
végzett munkájáért. Ezt a neves rangot 
azok érdemelhetik ki, akik évtizedeken át 
önzetlen magatartást mutatnak mások 
irányába. 

A megtiszteltetés azért is különleges, mert 
egy más világból, a lovagi korból 
származik, amely teljesen távol áll korunk 
felgyorsult, komputerizált társadalmától. 

Papp Adrienne életútja, amely ehhez a 
magas elismeréshez vezette, igazán 
figyelemre méltó. 

Észak-Magyarországon született és nevelkedett, édesapja a II. Világháborút megelőzően grófi rangot 
viselt, később mérnök lett, és aktívan részt vett a helyi politikában, édesanyját a művészetek 
érdekelték, és képtárakat vezetett ország szerte.  

Adrienne tehetsége már gyerekkorában és iskolás éveiben is megcsillant. Európa egyik legjobb 
egyeteme, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (mai nevén a Budapesti Corvinus Egyetem) 
ösztöndíjasa lett, de intellektusára felfigyeltek németországi oktatók is, így Hamburgban folytathatta 
tanulmányait, ahol kifejlesztett egy olyan logisztikai, közlekedési és szállítási nyomkövető rendszert, 
ami alapját képezi azoknak a rendszereknek, amit ma már pl. a FedEx és a DHL is használ. 
Hazatérése után a Corvinus Egyetemen üzleti adminisztrációból és közgazdaságtudományból szerzett 
diplomát, és díszdoktorátust érdemelt ki a Nemzetközi vegyesvállalatok és a logisztika című diploma 
munkájáért. Egy matematikai formulát is kifejlesztett a komputer programozáshoz, melyet az 
egyetem informatikai tanszéke kezel. 

Papp Adrienne érdeklődése a nemzetközi üzlet iránt arra sarkallta, hogy utazzon, így hamarosan 
Koppenhágába, Dániába került, ahol egy számítástechnikai cég ajánlott neki munkát. 

Adriennét mindig is érdekelte a nyugati kultúra, három éves korától arról álmodozott, hogy egyszer 
majd Amerikába, New Yorkba kerül. Álmai valóra váltak, mikor végül, elegendő tőkével rendelkezve 
az üzleti befektetéshez, New York városába jutott, ahol egyéni vívmányai és az amerikai állam 
számára előnyösnek nyilvánított munkája miatt hamarosan megszerezte a zöldkártyát is. Amellett, 
hogy tehetséges volt a reklámozásban, amerikai gyártmányú termékeket exportált tengerentúli 
területekre, ezzel is segítve az ország kereskedelmi egyensúlyának elérését. 

Adrienne, mindig is szenvedélyesen végezve munkáját, sikeres tanácsadó céget vezetett teljes 
odaadással New York szívében, a Madison sugárúton, ingázva New York és Svédország, Dánia, 
Olaszország, Franciaország, Norvégia, Magyarország, Németország, Ausztria, Spanyolország, 
Ausztrália és Új-Zéland között. 

Egy ideig kedvtelésből modellkedéssel próbálkozott, majd filmesek keresték meg, hogy befektetések 
kezelésére kérjék fel, és felajánlottak neki egy forgatókönyvet is Keenu Reeves főszereplésével.  

Adrienne egy kisebb Destiny Films projekt jóvoltából Los Angelesbe ment, ahol kialakította első üzleti 
kapcsolatait a szórakoztatóiparban. Majdnem ezzel egy időben, Charlie Rose, a kiváló talk show 
házigazda üzleti pozíciót ajánlott fel neki, így több évre is Los Angeles lett az otthona, és nem is 
akármilyen helyen, mint a legendás Chateau Marmont Hotelben lakott ez idő alatt. 

New Yorkba visszatérve Papp Adrienne kivásárolta befektetőit, és ezzel ő lett a több millió dollár 
értékű marketing-, reklám-, oktató média-, film produkciós- és pénzügyi cég egyedüli tulajdonosa. 

Elhatározta, hogy megtanulja a filmkészítés fortélyait, és ehhez kapóra jött az HBO felkérése, hogy 
vállaljon el egy produkciós munkát egy háborús film, a Harctéri harsonák (When Trumpets Fade) 
készítésében. A film Magyarországon készült, és magyar nyelvtudása révén az ő feladata volt a 
szereplők és a személyzet közti kommunikáció kialakítása. 

2000-ben Adrienne visszaköltözött New Yorkba, és üzleti tapasztalatait felhasználva segítséget 

Papp Adrienne úrhölgyet Őkegyelmessége  
Michael Schmickrath, Belgium hercege avatta fel 
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nyújtott az újonnan alakult internetes cégeknek. A szeptember 11-i terroristatámadás alatt egy 
befektető banki cégnek dolgozott, melynek székhelye a New York-i ikertornyok egyik épületében volt. 
Azon a napon szerencséjére nem ment be dolgozni, de az óriási veszteség, amit a közelből 
végignézett mély nyomot hagyott benne, és mindörökre megváltoztatta az életet New Yorkban és 
egész Amerikában. 

A tragikus esemény hatására Európába költözött egy időre, ahol az Oxfordi Egyetem vendég 
professzoraként marketinget és reklámozást tanított. Életének ez egy nyugalmas időszaka volt, szinte 
inkognitóban élt a vidéki angol városban. 

2004-ben Adrienne visszaköltözött New York-i lakásába, majd Los Angeles-i házába, és folytatta 
sikeres média- és reklámcégének vezetését. Számos híres sztárról, közéleti szereplőről és fontos 
eseményről készített riportot, rövid életrajzot és tudósítást, nemzetközi film fesztiválokat és díjkiosztó 
ünnepségeket látogatott. 

Eközben tanulmányait is folytatta, posztgraduális képzés keretében elvégezte a New York-i egyetem 
Nemzetközi kereskedelem és jog szakát, és a UCLA Reklámozás, marketing és újságírás szakát. 
Papp Adrienne jelenleg az Atlantic Publicity tulajdonosa, elnöke és vezérigazgatója, irodái vannak Los 
Angelesben, Aspenben és New York City-ben. Az Atlantic Publicity több üzleti részleget is működtet, 
beleértve egy hírközlő platformot és az Atlantic United Films vállalatot is.  

Adrienne több népszerű folyóirat szerkesztését, ill. főszerkesztését is végezte, mint pl. Flying 
Adventure Magazine, Celeb Staff, Savoir Magazine, The Beverly Hills Times, Chic Today, La2Day, It 
magazin, ezenkívül hat dél-kaliforniai kiadvány szerkesztője is: Beverly Hills 90210, Brentwood News, 
Santa Monica Sun, Bel-Air View, Palisades 90272 és Malibu Beach. Ő az írója és producere a Spotlight 
Media Productions interaktív multimédiás cégnek is. 

Adrienne olyan neves filmsztárokról és hírességekről írt címlap sztorit, mint Angelina Jolie, Robert 
Redford, Adrian Pasdar, Lea Thompson, Kathy Ireland, Michael Jackson, Mick Jagger, Clint Eastwood, 
Gerard Butler és Violet Parkhurst. 

Papp Adrienne jelenleg a William Fox Film Club kommunikációs igazgatója, és az Atlantic Publicity a 
közönségszervezője és reklámcége a Los Angeles-i Magyar Film Fesztiválnak. 

Bolygónkért és az emberek életmódja miatt aggódó személyként, Adrienne lelkesen támogat olyan 
szervezeteket, amelyek nagyban hozzájárulnak kultúránk és társadalmunk jólétéhez. Az Afrikában élő 
gyerekek életkörülményeinek megváltoztatásához is hozzájárult támogatásával, ott élő gyermekeket 
szponzorál, és ezenkívül még számos jótékony célú szervezetet támogat, mint pl.: World Wild Life 
Fund, Wild Life Rescue, Wildlife Way Station, Stand Up 2 Cancer, Green World, Free Tibet. 2008-ban 
személyesen találkozott a Dalai Lámával Aspenben. Adrienne a vendég műsorvezetője a 
WomensRadio-nak, amely 10 millió nőhöz szól a világon, és beszél ezekről a súlyos problémákról. 
,,A legnagyobb megtiszteltetés számomra, és alázatosan fogadom el a Nagy Konstantin és Szent 
Heléna rendbe történő úrhölggyé avatásomat. Remélem, hogy ezáltal a kivételes elismerés által, 
amely munkám eredményének szól, arra motiválhatok és ösztönözhetek másokat is, hogy kövessék 
az önmegvalósításuk felé vezető ösvényt, bármerre is legyen az. Az, hogy megváltoztassuk a 
dolgokat, nemcsak a tehetségünkön múlik, hanem a választásunkon is. A nemesség az ember 
cselekedetével mutatkozik meg, és nem a ráruházott címektől függ.” 

( Forrás: Michael Koehn, Adrienne Papp/ WestsideToday.com     Fordította: Kotschy Andrea)

Támogatóink >>>  
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