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Sikerrel zárult a VII. Magyar Világtalálkozó

The 7th Hungarian World Meeting was a Success

Balatoni szezonnyitóval kezdõdött és harangszenteléssel zárult a VII. Magyar Világtalálkozó nagyszabású
rendezvénysorozata, amely számos helyszínen és gazdag programsorozattal zajlott le.
(6-7. oldal)

The 7th Hungarian World Meeting began by opening the
holiday season at Lake Balaton, and ended by dedicating a
bell. The large-scale event had many elements on several
venues, offering a truly colourful programme. (pages 6-7)

Világtalálkozói csoport
a Csíksomlyói Búcsún

Members of the World Meeting
at the Csíksomlyó Pilgrimage

Az idén is részt vett a Magyar Világtalálkozó csoportja
az Össznemzeti Zarándokvonattal a csíksomlyói búcsún,
s a kapcsolódó rendezvényeken. Madéfalván baráti találkozót rendeztünk.
(8. oldal)

Members of the Hungarian World Meeting boarded the Pilgrims'
Train, this year as well, to take part at the Csíksomlyó
Pilgrimage and the events belonging to it. In Madéfalva
(Siculeni) we organised a meeting with friends.
(page 8)

A Reformáció ünnepe
„A Vidék Napján”

Celebrating the Protestant Religion on the
„Day of the Countryside”

Hagyományosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Aranyosapáti adott otthont „A Vidék Napja” rendezvénysorozatnak, amelynek középpontjában a
reformáció 500 éves jubileumi ünnepsége állt.
(11. oldal)

In line with the traditions, the village of Aranyosapáti
in Szabolcs-Szatmár-Bereg County has hosted the
"Day of the Countryside" series of events, mainly
concentrating on the celebration of the 500th
anniversary of the protestant religion.
(page 11)

’56-os emlékút
az Amerikai Egyesült Államokban

'56 Memorial Journey to the United
States of America

Az 1956-os Szabadságharc és Forradalom Emlékévének az amerikai magyarság körében az
egyik legjelentõsebb záróeseménye volt az
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”, elnevezésû programsorozat.
(20-21.oldal)

At the end of the memorial year of the 1956's
Revolution and War of Independence, one of the
most significant closing events was a series of
performances with the title „Nineteen Fifty Six,
You Bright Star”.
(page 20-21)

Bádeni leány lett a legszebb

A Baden Girl is the Most Beautiful

Egy nagyszabású gálamûsorral egybekötve került
megrendezésre a VII. Magyar Világtalálkozó Szépe választása, amelynek gyõztese, Idrányi Sára, az ausztriai Bádenbõl érkezett.
(24-25.oldal)

The Beauty Pageant of the 7th Hungarian World Meeting
was held together with a really spectacular gala performance. The winner of the event was Sára Idrányi from
Baden, Austria.
(page 24-25)

Örökségkönyv Wass Albert szellemi hagyatékáról

Heritage Book about the Spiritual Legacy of Albert Wass

A Panoráma Világklub Wass Albert Emlékévet tart 2018-ban, s ennek tiszteletére Panorama World Club will celebrate an Albert Wass Memorial Year in 2018, and on this
tervezik megjelentetni a Wass Albert szellemi hagyatékát feldolgozó
account they intend to issue a publication with the title „Heritage Book Processing the
Örökségkönyvet, s számos egyéb eseményt is terveznek.
Spiritual Legacy of Albert Wass”. They are also planning to have several other events, too.
(26.oldal)
(page 26)

Felvidéken járt a Panoráma Világklub

Panorama World Club has been to Slovakia

A VII. Magyar Világtalálkozó egyik díszvendége volt a Felvidék,
ez alkalomból látogattunk el a Csallóközi Társklub meghívására az
ottani magyar közösségekhez, számos egyéb helyszínt felkeresve.
(33.oldal)

At the 7th Hungarian World Meeting Slovakia got an important role, on
account of which we accepted the invitation received from our partner
club in Csallóköz ( itný ostrov in Slovakia) and visited the Hungarian
communities there. We were at several other places, as well. (page 33)

A Wass Albert Emlékév elé
Gondolhatnánk, hogy már mindent tudunk Wass Albertrõl. Valamennyi mûvét kiadták, egymással versengve több kiadó által
is. Számos tanulmány látott napvilágot, megjelentek magánlevelezései, titkai, filmek készültek, színházi elõadásokat rendeznek, emléktáblákat, szobrokat állítanak…
Örvendetes, hogy az író- és költõfejedelem
lassan elfoglalja méltó helyét az egyetemes
magyar irodalomban. Óh, bárcsak életében
jutott volna számára egy töredék ezekbõl az
Tanka László
elismerésekbõl!
fõszerkesztõ
Mi, a Panoráma Világklub irodalomszeretõ
és Wass Albertet tisztelõ tagjai, elsõsorban nem a fentiek sorát
kívánjuk gyarapítani. A készülõ Örökségkönyv egyfajta összegzés lesz arról, hogyan él szellemi hagyatéka a Kárpát-medencé-

ben és a nagyvilágban;milyen hatást gyakoroltak mûvei az
összmagyarságra. Neves és kevésbé ismert személyiségek, az
olvasók vallanak arról, Wass Albert mûvei és gondolatai milyen
útravalóval szolgáltak számukra.
Ehhez kapcsolódnak további terveink: a Wass Albert Örökség Díj, a WATT (Wass Albert Tisztelõinek Társasága) megalakulása; szavazás arról, melyik a legnépszerûbb mû, díszünnepség a Duna Palotában, s a jövõ évi, immár a VIII. Magyar Világtalálkozó emlékmûveként egy életnagyságú szobor megalkotása az emlékére. És még más tervek is vannak a tarsolyunkban.
Januárban 110 éve lesz, hogy megszületett, néhány héttel
késõbb pedig halálának a huszadik évfordulóján emlékezünk
rá. Szeretnénk, ha még több emberhez jutna el üzenete, embersége, magyarságtudata, mert ahogyan írta: „egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélõ népet”.
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NEMZETKÖZI KÖRKÉP

INFORMÁCIÓK
Emlékévi ünnepségsorozat lovagkirályunk tiszteletére

Manchestert meghódította a Góbéfest!

Bemutatkozott Angliában
a székely kultúra és gasztronómia
Manchester fõterén zajlott le nemrégiben az elsõ alkalommal megszervezett
Góbéfest, amelyen több mint tízezer személy ismerhette meg a székely kultúrát,
gasztronómiát, hagyományokat, ez a
Góbéfest legnagyobb hozadéka – hangsúlyozta az angliai fesztivál fõszervezõje, a
Sepsiszentgyörgyrõl elszármazott Ördög
Ottilia. - Jól sikerült a fesztivál, rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk, terveink
szerint jövõre folytatjuk!

Külföldön erõteljesebben kell népszerûsítenünk turisztikai ajánlatainkat, hiszen sokan érdeklõdnek a nemesi turizmus és az érintetlen természet iránt, sok
olyan kikapcsolódási lehetõség van nálunk, amely vonzó lehet. Anglia pedig különösen fontos nekünk, hiszen Károly
herceg minden alkalommal Háromszéket
népszerûsíti, amikor Zalánpatakra érkezik – mondta el Grüman Róber, a
Kovászna Megyei Tanács alelnöke. A két-

napos fesztiválon nagy sikert arattak a
Háromszék Táncegyüttes fellépései is, a
társulat két elõadással volt jelen, telt ház
elõtt mutatták be mûsorukat az angol városban. A vásárban a székely termékek
mellett nagy érdeklõdés övezte a
Kovászna Megyei Kulturális Központ székelyföldi népi mesterségeket ismertetõ kiállítását is, ahol a háromszéki kézmûvesek, a sujtásos ékszereket készítõk voltak
jelen.

Növelik a magyar iskoláknak nyújtott támogatásokat

Találkozás a távoli rokonokkal
Magyar származású, az Egyesült Államokban és Kanadában élõ fiatalokat fogadott a minap a nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár. A találkozón Szilágyi Péter jelezte: az államtitkárság kiemelt céljai között szerepel a diaszpórában mûködõ hétvégi magyar iskolák megerõsítése és a diaszpórának nyújtott anyagi támogatások további növelése.
A ReConnect Hungary Program immár
hat éve szolgálja az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok erõsítését, és reményének adott hangot, hogy a programban
résztvevõ fiatalok a jövõben sem felejtik el
gyökereiket, ápolják magyar felmenõik örökségét és hazatérve a magyar nemzet valódi
„nagyköveteivé” válnak saját közösségeikben.
A program azzal a céllal jött létre, hogy
egy kéthetes magyarországi program keretén
belül azon másod- és harmad-generációs,
18-28 év közötti észak-amerikai fiatalok, akik
keresik vagy erõsíteni szeretnék magyar
identitásukat, megismerkedhessenek az
anyaország társadalmi, kulturális és gazdasá-

gi életével. A program fõvédnökei George Pataki, New York állam volt kormányzója és lánya, Allison Pataki Levy, szervezõje és lebonyolítója a New York-i székhelyû Magyar
Emberi Jogok Alapítvány (HHRF). A programot az államtitkárság a kezdetek óta támo-

gatja. A 2016-ban és 2017-ben biztosított támogatás 24 millió forint volt. Az elsõ három
évben évente 12-15 fõ érkezett az USA több
államából és Kanadából. 2015-ben a résztvevõk száma megduplázódott, 30 fiatal vett
részt a programban, 2016-ban pedig ez a
szám 36-ra nõtt.
Az idei csapatban 25-en vannak, a két hét
során az amerikai és kanadai magyar fiatalok
meglátogatják felmenõik származási helyét,
nem egyszer elsõ ízben találkozva távoli rokonaikkal. Mivel kiemelt fontosságú a program számára, hogy a fiatalok a Kárpát-medencei magyarsággal is kapcsolatba kerüljenek, idén egy 10 tagú csapat július 3 - július
9. között Erdélybe is elutazott.

Felvidéki fiatal vállalkozók kiállítása

Szeretnék, ha szülőhelyükön boldogulnának
Közel félszáz vállalkozás mutatkozott
be az
I. Felvidéki Junior Expón
Dunaszerdahelyen.

Szilágyi Péter a kiállításon (középen)
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A megnyitón Szilágyi Péter, a nemzetpolitikai államtitkárság helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány a
külhoni magyar közösségek felemelésére,
anyagi segítésére hatványozottan odafigyel. Három pályázatot hirdettek meg az
idén, összesen 830 millió forint értékben,
melybõl családi vállalkozásokat, induló fiatal vállalkozókat és már mûködõ fiatal
vállalkozók együttmûködését kívánják támogatni. Elõzetes számításaik szerint
több mint 150 projekt megvalósítását tudják majd támogatni.
A Baross Gábor Tervet és a Baross Alapítványt említette elõadásában Menyhárt
2017/ 2. szám

József, az MKP elnöke, ami segítheti a felvidéki fiatalokat abban, hogy szülõhelyükön próbáljanak meg boldogulni. A gazdasági fellendülés megmaradásunk alapja, s ahhoz is elengedhetetlen, hogy fiataljaink merjenek családokban, több gyermekben gondolkodni és ne üresedjenek
ki iskoláink, hangsúlyozta a pártelnök.
Szóba került az is, hogy hiába próbálták a múltban tönkretenni a mezõgazdaságot, az ágazat mégis mintha újra erõre
kapna, amit bizonyít az is, hogy az I. Felvidéki Junior Expón kiállítók legalább
negyven százaléka ebbõl az ágazatból érkezett.

Szent László ma is érvényes példa számunkra
„Szent László ma is érvényes példa számunkra, méltó követõi akkor lehetünk, ha
tudunk áldozatot hozni keresztény közösségünkért, ha tudjuk tisztelni a többi népet, a
hit fényében pedig meglátjuk közös értékeinket” – mondta Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Gyõrben, a Szent László-napok alkalmából tartott szabadtéri szentmisén. Veres András, gyõri megyés püspök
az ünnepi misén hangsúlyozta, hogy Szent
László olyan szent, akinek példáját a hívõ és
nem hívõ emberek is követni tudják, mert
tulajdonságai közé tartozott a hûség, a hazáért való szeretet és a hõsiesség.
A misén és az azt követõ belvárosi körmeneten részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Kövér Lász-

ló, az Országgyûlés elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelõs államtitkára.

Kiváló munkát végeztek a Kőrösi Csomaés a Petőfi-ösztöndíjasok
A külhoni magyarság kulturális, nyelvi
identitásának megerõsítésében, a magyar
nyelvû oktatás kiterjesztésében és a honosítás területén egyaránt kitûnõ munkát végez-

tek a Kõrösi Csoma Sándor és a Petõfi Sándor
program ösztöndíjasai – értékelt Semjén
Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes a két program idei zárókonferenciáján.
A diaszpóra magyarságát támogató
Kõrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot felkaroló Petõfi Sándorprogram ösztöndíjasait köszöntve kiemelte:

a külhoni magyarságot nem zárványszerûen
kezelik, és arra törekednek, hogy minden,
ami Magyarországon megvalósul és „tárgyilag kiterjeszthetõ”, vonatkozzon rájuk is. Példaként említette a demográfiai támogatásokat, közte az anyasági támogatást, ami szorosan nem kötõdik a területi elvhez, de jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon.
Semjén Zsolt kitért a nemzet közjogi
egyesítésére is, és közölte: a Magyar Állandó
Értekezlet ülésére várhatóan elérik a kitûzött
célt, és meglesz az egymillió új magyar állampolgár. A tapasztalatok alapján elszánt
abban, hogy egyszerûsítsék az anyakönyvi
vonatkozásokat, és akár a választási szabályokon is változtassanak. Azt kérte, hogy az
ösztöndíjasok írják le, a honosításnál hol láttak olyan bürokratikus nehézségeket, amelyek aránytalan terheket rónak az ottaniakra,
valamint, hogy a választásoknál mi jelentett
problémát a szavazatok leadásánál. (MTI)

Emléktábla Bírónak, a golyóstoll feltalálójának
Rácz Sándor ötletgazda, a Panoráma Világklub Argentínai Társklubja elnökének
kezdeményezésére Bíró László Józsefnek, a
golyóstoll magyar származású feltalálójának
állítottak emléktáblát Budapesten nemrégiben, a Cimbalom utcai egykori lakhelyén,
majd emlékezõ tárlatot nyitottak meg a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Ganz
Ábrahám Öntödei Gyûjteményében. Este
Maximiliano Gregorio Cernadas, Argentína
magyarországi nagykövete adott fogadást az
esemény tiszteletére. A rendezvényeken je-

len volt a feltaláló leánya, Bíró Marianna is.
Bíró László József 1899-ben született Budapesten, nevét a golyóstoll feltalálása tette ismertté világszerte. A találmányt Argentínában való letelepedése után, 1943-ban szabadalmaztatta. „Bíró László sokáig kiszorult a
magyar nemzeti tudatból, annak ellenére,
hogy joggal tarthatjuk a magyar Edisonnak”
– fogalmazott Szõcs Géza kormánybiztos.
Úgy vélte: a feltaláló nevét utcának kellene viselnie, szükség lenne egy õt ábrázoló köztéri
szoborra és Argentína példáját követve születésnapját, szeptember 29-ét a feltalálók napjává kellene nyilvánítani Magyarországon is.
Czuh János felvétele
2017/ 2. szám

A szentmise elején a Káptalandombi Szent László Látogatóközpontból ünnepélyes keretek között levitték a Szent László-hermát – amely Magyarország harmadik legértékesebb
ereklyéje a Szent Korona és a
Szent Jobb után – a Dunakapu
térre, amelyet a szertartás végén a hagyományos Szent
László-napi körmenetben vittek végig a gyõri belvároson.
A Szent László-évet a nemzetpolitikai államtitkárság hirdette meg 2017-re, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.

Amerikai magyar iskolák találkozója

Családközpontú tanítás,
növekvő támogatás
Az amerikai magyar iskolák oktatással
foglalkozó találkozóján vett részt New Yorkban Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkára.
A találkozón nyolc szövetségi állam tizenöt magyar iskolájának képviselõi vettek részt,
a központi téma: a családközpontú iskola
volt.

„Az Egyesült Államokban 33 magyar iskola mûködik, s a kérdõívekre adott válaszokból kiderült, hogy vannak olyan iskolák
is, ahol képzett, amerikai diplomával is rendelkezõ tanárok dolgoznak” – mondta el az
MTI-nek Szilágyi Péter. Kiemelte a massachusettsi Bostonban mûködõ, Boscola nevû
magyar iskolát és a floridai Fort Lauderdale-i
magyar iskolát, mint a két legkiválóbb amerikai magyar intézményt.
A helyettes államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a legtöbben terembérléshez, oktatási eszközök vásárlásához, és szakmai továbbképzési lehetõségekhez kértek támogatást a budapesti kormánytól. „A munka elején vagyunk, és a tanácskozás résztvevõinek
bejelentettem, hogy pályázati rendszert dolgozunk ki a támogatások elosztására” –
hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Hozzátette: egyre nagyobb az igény a hétvégi magyar iskolákra.
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Balatoni szezonnyitóval kezdõdött és
harangszenteléssel zárult a VII. Magyar Világtalálkozó

Békenyilatkozat – Díjak, elismerések
átadása – Díszvendégek bemutatkozása –
A magyar konyha világnapjának
kezdeményezése – Fórumok, konferenciák,
vacsoraestek, szépségverseny
Hálaadó szentmisével és a világ magyarságának összefogását jelképezõ
harang felszentelésével zárult a Szegedi Dómban a VII. Magyar Világtalálkozó nyolc napos rendezvénysorozata május 14-21 között. A különféle
eseményeken több ezren vettek részt, mintegy fél száz ország képviseletében. Az idei díszvendégek voltak: Észak-Amerika(kontinentális), Felvidék
(határon túli) és a Balaton-régió (magyarországi).
A résztvevõk Békenyilatkozatot fogadtak el Aranyosapátiban, a reformáció jubileumi ünnepségén. Budapesten kezdeményezték „A magyar konyha világnapjának a bevezetését. Átadták „A Világ Magyarságáért”, a „Tiszteletbeli Magyar”, az „Összefogás Díj a Magyarságért” és „Karitatív Díj”
elismeréseket. Megrendezték a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, a Vallások
Párbeszédét, a Magyarsághíd Turisztikai Fórumot, valamint az Üzletember
Találkozót. A zárónapon bejelentették, hogy a VIII. Magyar Világtalálkozó
2018-ban május 12-21. között kerül megrendezésre.
Balatonlellén kezdõdtek az események a négy programból álló szezonnyitóval, több mint 150 fellépõvel, elõadóval, majd folytatódott a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban „A vidék napjával”, kiemelten a
reformáció 500 éves jubileumi ünnepségével. A mintegy 300 résztvevõ, – közöttük 60 református lelkész – ünnepi
istentiszteletet tartott, majd elsõként
Csûry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének
aláírásával közös Békenyilatkozatot fogadtak el. Ebben hangsúlyozták, hogy
az egyetlen megoldás a dialógus, az
egy asztalhoz ülõk párbeszéde, a globális gondolkodás és a lokális cselekvés.
Ugyanitt három határon túli és egy magyarországi püspökség Karitatív Békedíjban részesült.
Mintegy félezer nézõ elõtt kerültek
átadásra az idei elismerések, egy kulturális gálamûsor keretében, a Stefánia
Palota Színháztermében. „A Világ Magyarságáért” közéleti elismerést: dr.
Fischl Vilmos, evangélikus lelkész; a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának fõtitkára; Mészáros László, amerikai magyar vállalkozó, a Képzett Fiatalokkal a Jövõért Alapítvány
alapítója (MICE), a mûvészeti díjakat
Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas színész, énekes; Tolcsvay Béla Kossuth-dí2017/ 2. szám

jas elõadómûvész; a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes, s a felvidéki Komáromi Jókai Színház vehette át.
A „Tiszteletbeli Magyar” címet
Wening Esthyprobo Fatandari, Indonézia magyarországi nagykövetasszonya;
dr. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia
magyarországi nagykövete, a Panoráma Világklub Mongóliai Társklubjának
tiszteletbeli elnöke és Randrianasolo
Lalarison Richard, Madagaszkár magyar tiszteletbeli konzulja, mérnök-közgazdász vette át. Az „Összefogás a Magyarságért” díj kitüntetettjei: Koleszár
Andrásné és Székely Lászlóné –
Kisvárda és Mátészalka Világklubvezetõi; Lõrincz Kálmán és dr. Máthé
Gizella – a Házat- Hazát Alapítvány vezetõi; dr. Besenyi Károly és Besenyi Zsuzsa – argentínai magyar iskola alapítók,
a Patagóniai Világklub vezetõi.
Nagy érdeklõdés kísérte a KözépEurópai Club Pannónia rendezésében
a Magyar Tudományos Akadémián
megtartott Társadalmi Párbeszéd Fórumot – dr. Czeglédi József, a KEP elnöke, prof. dr. Kroó Norbert akadémikus,
dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke házigazdai közremûködésével. A témakör: Európa jelene és jövõje volt, olyan neves elõadók szereplésével, mint például dr. Schöpflin
György, az Európai Parlament képvise-

lõje, aki videoüzenetben küldte el köszöntõjét; dr. Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet fõigazgatója; dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság
elnöke; dr. Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevõszék elnökségi tagja; dr.
Pók Attila, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézet igazgató helyettese, s Gaál Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium osztályvezetõje.
A VII. Magyar Világtalálkozó emlékmûve, a Szegedi Dómban megtartott hálaadó szentmisén, Gyulai Endre,
nyugalmazott megyéspüspök által
felszentelt „A Világ Magyarságának
Harangja”, amely Szilágyi Árpád, a
Csongrád Megyei Világklub elnökének
Nemzeti Emlékkertjében került felállításra, s pontban déli 12 órakor elõször
megszólalt. Az ünnepségen mintegy
másfélszázan jelentek meg, s többek
között Kakas Béla, a Csongrádi Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Tanka
László, a Magyar Világtalálkozó elnöke méltatta az eseményt, hangsúlyozva, hogy ennek költségei adományokból álltak össze, s a „harangszó hívja
és várja majd a világba szétszóratott
magyarságot, jelezve számukra, hogy
haza csak egy van.”
A „Magyar konyha világnapja” május 18-án történõ naptári bevezetését és
megrendezését, s az ennek szellemében
való gasztronómiai események megrendezését kezdeményezték a Stefánia Palotában megrendezett vacsoraest résztvevõi, 150 aláírással.
Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozóra is sor került Budapesten, Bokor Balázs nagykövet elnökletével, s
többek között dr. Bársony Farkas, az
AmCham elnöke, a GE ügyvezetõ igazgatója, Baráth Tamás, a New York-i Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, Balogh Sándor, a vizes világbajnokság szervezõ bizottságának gazdasági igazgatója tartott elõadást, majd
amerikai, kuvaiti, venezuelai, indonéziai, mauritániai, felvidéki és magyarországi vállalkozók részérõl hangzottak el üzleti ajánlatok, bemutatkozások.
A világtalálkozó résztvevõi közül
többen felkeresték Józsa Judit kerámiaszobrász belvárosi Galériáját, ahol megtekintették a világszerte ismert mûvész
alkotásait és meghallgatták a munkásságáról szóló elõadását.
Nagy érdeklõdés kísérte a VII. Magyar Világtalálkozó Szépe verseny döntõjét az Európa Congress Centerben,
ahol Joó Géza mûsorvezetésével, töb-

bek között fellépett Radics Gigi, Király
Viktor, Marcellina és Palcsó Tamás. A
Széles Emília versenyigazgató által felkért harminc tagú zsûri az ausztriai
Badenbõl érkezett Idrányi Sárát találta a
legszebbnek, Járóka Fanni és Csernyu
Ivett magyarországi hölgyek elõtt.
Székelyudvarhelyen, a Romantika
Panzióban május 20-án egy mûsoros
vacsoraest keretében találkoztak
magyarországi és kárpátaljai vendégeikkel a helybéliek. A Világtalálkozót követõ, úgynevezett kapcsolódó rendezvények két hónapig tartanak még, s ennek
keretében egy 50 fõs Világtalálkozói
csoport vett részt Erdélyben, az
Össznemzeti Zarándokvonattal utazva,
a csíksomlyói búcsún, a madéfalvi világtalálkozón.
Megválasztották a termékkiválóságokat, a Magyar Világtalálkozó ásványvize
a somogyi Fonte Verde, bora az Egri Korona Borház Egri Cuvée-je, pálinkája a
Gustó pálinkák lettek. A Világtalálkozó
dalának címe: „Ne hagyd el hazádat!” –
képes klipje ezen a linken érhetõ el:
https://youtu.be/JbfgScHvziQ
Képes és szöveges üzenetek sora érkezett a Világtalálkozó résztvevõihez, a
többi között Ausztráliából, Floridából,
Argentínából, New Yorkból, Kárpátaljáról. Az eseményeket nagy médiaérdeklõdés kísérte, a Magyar Televízió több
alkalommal élõ adásban is beszámolt a
rendezvényekrõl, a Közéleti Gazdasági
Krónika pedig mintegy félszáz elõadást,
mûsort, kisfilmet tett ki online felületére
röviddel a történtek után.
Az alapvetõen nemzeti, konzervatív, polgári és keresztyén értékeket
megjelenítõ rendezvénysorozat megszervezésében a Panoráma Világklub
civilszervezet öt kontinens mintegy
90 országát, államát átölelõ 220 társklubja mellett társrendezõként és
együttmûködõ partnerként számos
egyéb civilszervezet, önkormányzat,
intézmény, cég is közremûködött.
Védnöki szerepet vállalt dr. Seszták
Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter;
dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelõs államtitkára; Balogh Sándor, a
Magyar Kereskedelmi és Kulturális
Központ (HTCC) elnöke; Páll Kornél,
a Ciprusi Courvus Consulting Ltd elnöke, a MICE Alapítvány, a LõrinczÖko Kft., s az Extra Délinfó.
A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi közremûködõnek az
önzetlen együttmûködésért!
Bõvebb információ:
www.vilagtalalkozo.hu
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Világklubos csoport járt a Csíksomlyói Búcsún – Baráti Találkozó Madéfalván

Teremtsünk békét önmagunkban,
családunkban, országainkban...”
Mint minden esztendõben, az idén is részt vett a Magyar Világtalálkozó csoportja az Össznemzeti Zarándokvonattal a csíksomlyói búcsún, valamint részt vettek az „Ezeréves határnál” megrendezett ünnepségeken, dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub alapító elnöke vezetésével. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján egy baráti találkozóra is sor került,
amelynek házigazdái Szentes Csaba és Csibi József, a Felcsíki Világklub vezetõi voltak, s képviselte magát a Közép-Európai Club Pannónia is dr. Czeglédi József elnök által. A vonat fogadtatása az erdélyi városok vasútállomásain mindenki számára egy felejthetetlen emlék maradt! A vonat mûvészvendége Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc díjas énekes volt. Képriportunkkal idézzük fel a felejthetetlen pillanatokat!

A Világklub est díszvendégei voltak

Szívünkbe zártuk mongol barátainkat
Felejthetetlen élményt nyújtott a közelmúltban Mongólia bemutatkozása a Panoráma Világklubban,
ahol dr. Batbayar
Zeneemyadar, Mongólia magyarországi
nagykövete, munkatársai, s a Magyarországon tanuló mongol diákok és a meghívott magyarországi
mûvészvendégek –
Kathy Horváth Lajos
Dévai Nagy
és Dévai Nagy KamilKamilla
la – remek hangulatot
varázsoltak a résztvevõk számára. Az est
házigazdái Lestár Zsolt és Kiss Sándor, a
Panoráma Világklub Mongóliai Társklubjának elnökei, valamint Erdenesuvd
Luvsandash fõtitkár voltak, s a program

során megismerkedhettünk Mongólia mai
életével, magyarországi kapcsolataival, a
mongol zenekultúrával,
s megkóstolhattuk az ország tájjellegû finomságait is. Ez alkalomból adta át a megbízóleveleket
dr. Tanka László alapító
elnök Panoráma Világklub Mongóliai Társklubja vezetõinek; tiszteletbeli elnök: dr. Batbayar
Zeneemyadar. TárselnöKathy Horváth
kök: Lestár Zsolt és Kiss
Lajos
Sándor;
fõtitkár:
Erdenesuvd Luvsandash. A Joó Géza mûsorvezetésével zajlott találkozó szünetében, s az est végén fogadásra került sor.
Fotók: Czuh János és Streit Gábor Bora

Balról Lestár Zsolt, a mongol
nagykövet és Kiss Sándor

Portré

Dr. Batbayar Zeneemyadar,
Mongólia magyarországi nagykövete
A viszálykodás megszüntetésére, a nemzet és a haza sorsának jobbra fordítása érdekében történõ összefogásra kérte a csíksomlyói búcsú résztvevõit, valamint a szentmisét a televízióban és a rádióban követõket a prédikációt tartó Veres András gyõri
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
A püspök arra biztatta a jelenlévõket, hogy bizalommal forduljanak Szûz Máriához a kérésükkel, mert tõle még soha senki
nem távozott meghallgatatlanul.
„Arra kérem minden magyar testvéremet (.), kapaszkodjunk össze az imában, tudjunk õszintén megbocsátani egymásnak,
akarjunk összefogni nemzetünk és hazánk sorsának jobbra fordítása érdekében. Így teremtsünk békét önmagunkban, családunkban, országainkban, és legyünk egymás társai a köztünk szeretetben megvalósuló Isten országa építésében. Szüntessünk
meg minden viszályt, haragot és széthúzást, segítsük egymást, hogy minden jó cél, minden nemes szándék közös életünk
fejlõdését és gazdagodását szolgálja”– fogalmazott a csíksomlyói szónok.
Képek: Orosz Margó
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Mongólia északi részén szülerátra talált. Az egyetemen 1999tett és három testvérével a gyöben végzett és hazatért. Tudása és
nyörû mongol vidék környezetérátermettsége révén, karrierje
ben, igazi mongol családban nõtt
szinte azonnal elindult, az elsõ
fel. Édesapja pénzügyi szakemmunkahelye Mongólia egyik legberként, édesanyja könyvelõnagyobb cégénél, az egyik legnaként dolgozott az állami szektorgyobb áruházban lett igazgató,
ban.
majd 2005-ben már a vízügyi hivaA rendszerváltás után, a totalt vezette.
vábbtanulásra a Franciaországi
Sok sikert ért el hazájában, de
Sorbonne volt a vágya, végül két
Dr. Batbayar méltatásakor nem felejti el sohalehetõsége közül Magyarorszásem hozzátenni; „bármilyen sikert
Zeneemyadar értem el eddigi pályám során, az
got választhatta. Az ELTE jogi
karára járt és bejárva az országot sok ba- mindig kapcsolatban volt a magyar nyelv2017/ 2. szám

tudásommal, s azzal, hogy magyar egyetemre jártam.”
Újra, Magyarországon!
Mivel az egyik parlamenti párt titkára
volt és a mongol pártok között a külpolitikában egyetértés van, nem volt véletlen
személyének kiválasztása a budapesti
mongol nagyköveti posztra. Mára felesége és négy gyermekük is itt él, amitõl már
teljes az Excellenciás Úr komfortérzete
hazánkban. Gyermekei és felesége boldogok, tetszik nekik Magyarország, lassan
meg is szokják új életük helyszínét Budapestet.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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ARANYOSAPÁTI

KRÓNIKA
Méltó megemlékezés a reformációról

Felvidéki küldöttség Brüsszelben

Virágeső és vastaps

A felvidéki delegáció Csáky Pállal az Európai Parlament épületében

Csáky Pálnak, az Európai Parlament képviselõjének (Felvidék) meghívására júniusban 23 tagú felvidéki magyar küldöttség
látogatott Brüsszelbe és a belgiumi magyar diaszpóra közösségébe. Munka és kirándulás volt ez egyben, hiszen a delegáció tagjai részt vettek többek között a kisebbségi sajtóról szóló konferencián, találkoztak az Európai Néppárt képviselõivel, az eseménysorozat koronájaként pedig a tavaly 15 éves felvidéki Teátrum Színház vendégszerepelt a brüsszeli Balassi
Intézetben Csáky Pál Virágesõ címû egyfelvonásos színdarabjával, melyet a színház tavaly novemberben mutatott be nagy
sikerrel a felvidéki Révkomáromban.
A Teátrum Színház elõadása páratlan
sikert aratott a belgiumi magyarok körében, a produkció után a közönség vastapssal jutalmazta a mûvészek elõadását.
A darab egy színészházaspár sorsán, viszontagságain keresztül mutatja be a
kommunista rendszer vadkinövéseit, míg
elérkezünk 1989-hez, a rendszerváltozás
reményteljes idõszakához, amikor a színész már kötöttségek nélkül elmondhatja
véleményét a színpadon és a közéletben
egyaránt. A 70 perces produkció mondanivalója tartalmas és tanulságos mindnyájunk számára. Csáky Pálnak ez volt a
harmadik színdarabja, amelyet színpadra
vittek. Örömteli tény, hogy a Dráfi Mátyás

A színházi elõadás szereplõinek tablója
a brüsszeli Balassi Intézetben.
Középen: Csáky Pál, a darab szerzõje
Jászai Mari-díjas érdemes mûvész által
irányított felvidéki Teátrum Színház a
nyugati magyar diaszpóra közösségében
is megmutathatta mûvészi hitvallását.

Az elõadást Vitézy Zsófia, a brüsszeli
Balassi Intézet igazgatója vezette fel, majd
Nagy Zoltán, Magyarország brüsszeli és
luxemburgi nagykövete vette át a szót. Õt
követte a szónoklásban Csáky Pál, aki
magának az elõadásnak a mondanivalóját
erõsítette rövid felvezetõjével.
A felvidéki küldöttség tagjai meglátogatták a brüsszeli Bartók Béla-szobrot, hiszen Bartók itt tartotta élete utolsó zongoraversenyét, illetve megismerkedtek az
Európai Parlament épületével (ott többek
között láthatták Antall József egykori magyar miniszterelnök saját írógépét és
szobrát) és Brüsszel nevezetességeivel.
T.P.

Mindszenty József szerepében: Tarics Péter

Hűséggel mindhalálig
Tarics Péter és Pörneki András
a törökszentmiklósi Mindszenty-szobor
koszorúzása elõtt
Komoly szakmai- és közönségsikerrel
mutatták be 2017. május 5-én,
Törökszentmiklóson – majd a Kárpát-medence több magyar településén – Tarics Péter
Hûséggel mindhalálig címû egyfelvonásos
Mindszenty-monodrámáját, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása születésének 125.
évfordulója tiszteletére. Mindszenty szerepét
maga a szerzõ, Tarics Péter Pro Cultura

Hungarica-díjas felvidéki elõadómûvész alakította. A 70 perces produkció Mindszenty
Józsefnek, Magyarország utolsó hercegprímásának életét, áldozatát, küzdelmeit mutatja be hat képben, zenével. A mû cselekménye 1948 és 1975 között játszódik Esztergomban, Budapesten (az Andrássy út 60ban),
Püspökszentlászlón
és
Felsõpetényben, a magyar parlamentben és a
budapesti utcán, a budapesti amerikai nagykövetségen, valamint Bécsben, Rómában és
Belgiumban. A színmû mondanivalója a történelmi hûséget képviseli, felidézve
Mindszenty bíboros áldozatvállalását hívei,
szeretett Istene és magyar hazája iránt.
Tarics Péter azt a Mindszenty Józsefet
mutatta be, akit minden körülmények között
tiszta lelkiismerete és az igazság vezérelt. Az
elõadó alapos szakmai felkészültségével, történelmi tudásával, saját Mindszenty-kutatásait beépítve drámájába, magas mûvészi teljesítményt nyújtott. Rendkívül szuggesztíven, hatékony emocionális erõvel, õszinte játékkal formálta meg Mindszentyt, a bíboros

különbözõ élethelyzeteit a templomban, a
börtönben és a külvilágban egyaránt. Alakításában eggyé vált Mindszenty legbelsõbb lelki
világával, hangulataival, személyiségével,
küzdelmeivel. Persze ebben maga a templomi környezet is segített neki. Emellett élethûen ábrázolta a kommunista diktatúra koncepciós perei vérbíróinak szemrebbenés nélküli arroganciáját, közömbösségét.
Tarics Péter saját bevallása szerint ezzel
az új Mindszenty-elõadással (is) szeretne
hozzájárulni Mindszenty József mielõbbi
boldoggá avatásához. „Az elõadás rendeltetése mindenekelõtt az, hogy a Kárpát-medence magyar közösségeiben népszerûsítse
Mindszenty József életmûvét, hitvallását,
valamint hiteles képet adjon a világnak
Magyarország néhai hercegprímásáról,
vállalásának hûségérõl, hûségének vállalásáról, elõsegítve Mindszenty bíboros – már
több évtizede folyamatban lévõ – boldoggá
avatását” – nyilatkozta az elõadás után
Tarics Péter.
Antall Csaba

Istentisztelet, emlékműavatás,
Vallások Párbeszéde, díjak átadása
A Vidék Napja rendezvénysorozat Aranyosapátiban
Hagyományosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapáti adott otthont „A vidék napja” rendezvénysorozatnak, a VII.
Magyar Világtalálkozó kiemelt eseményének, – a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Panoráma Világklub, valamint a Partiumi
Szatmár Református Egyházmegye rendezésében. Középpontban a reformáció 500 éves jubileumi ünnepsége állt.

A mintegy 300 résztvevõ, – közöttük 60
református lelkész – a felvonulást követõen
ünnepi Istentiszteletet tartott a révaranyosi
református templomban, ezt követõen felavatták az „Elhunyt reformátor példaképek
lovagi emlékoszlopait”. Délután Dr. Fischl
Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának fõtitkára, evangélikus
püspök és Bokor Balázs nagykövet moderálásával Vallási Párbeszéd Fórumot rendez-

tek, a különféle vallások képviselõivel, majd
elsõként Csûry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének
aláírásával közös Békenyilatkozatot fogadtak el.

Békenyilatkozat
Mi, a VII. Magyar Világtalálkozó, – Vidék napja rendezvény – „Vallások párbeszéde” témájú tanácskozás résztvevõi, a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmán, és a négyeshatármenti kulturális találkozó helyszínén közös álláspontunkat és felhívásunkat a következõkben adjuk közre:
Mindenekelõtt Isten iránti hálával állapítjuk meg azt, hogy „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!” (Jeremiás Siralmai 3,22.)
Az Ige újrafelfedezése s annak magyarul hirdetése jelentette a megmaradást a
nemzet számára akkor, amikor hódító és ártó szándékok pusztulásunkon munkáltak. Hálával emlékezünk mindazokra, akik az elmúlt 500 évben az Ige hirdetésével és az abból fakadó értékekkel gazdagították, erõsítették az országot és a
nemzetet. Kultúránk megtartó erõ.
A történelem vihara sok mindent elsodort, de lélekben mindig egyek maradtunk. A VII. Magyar Világtalálkozó is ezt az együvé tartozást szolgálja. Alkalom
arra, hogy találkozzon a vidék a központtal, az eldugott kicsi falu a világvárossal, magyar a magyarral. Mert élni igazán csak együtt, egymással, egymásért érdemes, határtalan szeretetben.
Valljuk, hogy a globális méreteket öltõ diabolos, a nagy szétdobáló egymás ellen fordító erõi ellenében a dialógus, az egy asztalhoz ülõk párbeszéde lehet az
egyetlen békés megoldás, ahogyan ezt a mai tanácskozáson is gyakoroltuk a keresztény vallás felekezeteinek résztvevõi és az iszlám vallás muszlim képviselõje eszmecseréjén.
„A jövendõ a béke emberéé” (Zsoltárok k. 37,37.) Ezért hívunk mindenkit,
aki egy ilyen jövendõért kész globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni.
Kész a békés mindennapokért imádkozni és dolgozni.
Aranyosapáti, 2017. május 15.
2017/ 2. szám

Az istentisztelet követõen került sor a Karitatív Békedíjak átadására. Dr. Tanka László,
a Magyar Világtalálkozó elnöke és Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke
négy díjat adott át az alábbi személyek részére:
Ft.
Csûry
István
püspök
(Királyhágómelléki Református Egyházkerület); Ft. Zán Fábián Sándor püspök (Kárpátaljai Református Egyházkerület); Ft. Fazekas
László püspök (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház); Ft. Dr. Fekete Károly püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület).
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A VII. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseménye a Magyar Tudományos Akadémián

Vezérgondolatok: biztonságpolitika,
gazdaság, identitás
Schöpflin György, Kovács Árpád, Orbán Balázs, Kroó Norbert, Pók Attila, Fazekas Szabolcs az elõadók sorában
A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) Budapesten, május 19-én rendezte meg sikeresen a X. Társadalmi Párbeszéd Fórumát, hagyományosan a Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseményeként. A konferencia címadó
témája ez volt: „Újabb kihívások Európában, Közép-Európában a Római Szerzõdés 60. évfordulóján”. Vezérgondolatai között szerepeltek: biztonságpolitika, gazdaság, identitás.
A rendezvény helyszíne, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának konferenciaterme teljesen megtelt, s kitûnõ, ünnepélyes környezetet nyújtott a tanácskozáshoz.
A rendezvény védnökei voltak: Prof. Dr. Kroó
Norbert akadémikus, az Európa Mozgalom
Magyar Tanácsa elnöke, az MTA v. alelnöke,
Prof. Dr. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, valamint Dr. Mikola István a
KKM államtitkára, volt miniszter, a KEP alelnöke. Az elõadók témakörük kitûnõ ismerõi
voltak.
A rendezvény több mint 100 résztvevõje
aktívan bekapcsolódott az eszmecserébe.
Köszöntõt mondott Dr. Czeglédi József, a
KEP elnöke, Dr. Tanka László a Magyar Világtalálkozó alapító elnöke, Prof. Dr. Kroó
Norbert akadémikus. A KEP Fórum levezetõ
társelnökei voltak: az elsõ részben Dr.
Czeglédi József KEP elnök, az MTA Köztestület tagja, a második részben Prof. Dr. Pók
Attila. az MTA Tört. Tud. Intézet igazgató helyettese, az EMMT alelnöke.

Megtelt az akadémiai konferenciaterem
Magyar Világtalálkozónak is kiemelt közéleti
eseménye a mai. Röviden bemutatta a jelenleg folyó nagyszabású eseménysorozat kiemelkedõ elemeit. Megemlítette, hogy
Aranyosapáti volt a helyszíne a felekezetközi
párbeszédnek, ahol különbözõ vallások képviselõi közös békenyilatkozatot fogadtak el.
Ez is megerõsítette, hogy milyen fontos a di-

Dr. Tanka László köszönti a jelenlévõket
Elnöki köszöntõjében Dr. Czeglédi József
kiemelte, hogy lényeges napjainkban a párbeszéd, ami elõsegítheti, hogy az ellenfelek
partnerek, akár barátok is legyenek. Egyes
kérdésekben alapvetõ a nemzeti konszenzus
megteremtése. Megemlítette, hogy három
hónappal ezelõtt stratégiai együttmûködési
megállapodást írt alá a KEP az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával. Külön is megköszönte az Akadémia támogatását.
Dr. Tanka László elismerõen nyilatkozott
a 7 éve tartó együttmûködésrõl a KEP-el,
melynek eredményeképpen a mostani VII.
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alógus, globálisan gondolkodni és lokálisan
cselekedni.
Dr. Kroó Norbert akadémikus történelmi áttekintése szerint Európa még sötét
volt és üres, amikor Kínában már magas
szintre ért a tudomány. Voltak kezdeményezései, de akkor Európa nem fogadta,
ezért Kína visszazárkózott. Most mindennél jobban látható, hogy a világpolitika
súlypontja nyugatról keletre és északról
délre tevõdik át. Ezt sokan nem realizálják.
A hatvan év alatt teremtett kincset jól kell
alkalmazni, hasznosítani az egész világ
2017/ 2. szám

számára. Külön méltatta a KEP – EMMT
együttmûködést.
A továbbiakban Czeglédi József KEPelnök felolvasta hg. Esterházy Antal üdvözletét. A KEP tiszteletbeli elnöke, az Esterházy
hercegi család feje ebben kiemelte, hogy a
magyar közönség érdeklõdését a jubileum
kapcsán kiemelten foglalkoztatják Európa,
az integráció kulcsfontosságú kérdései. Találkozónk az 1957-évi Római Szerzõdés 60-ik
évfordulója kapcsán ezért is a Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseménye. Hozzájárul küldetésünkhöz, az Európához tartozás
eszményéhez, a szoros együttmûködés és
egymásra utaltság jegyében folytatott tevékenységhez.
Gaál Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium osztályvezetõje a biztonságpolitika aktuális helyzete és kihívásai témakörben
tartott elõadást. Bevezetõjében felvázolta a
biztonság fogalmának napjainkban tapasztalható megváltozását, az államközpontú
biztonságfogalom emberközpontúvá válását,
s bemutatta e folyamatok hatásait. Megfi-

Dr. Orbán Balázs nyilatkozik

Dr. Czeglédi József köszöntõje

sem valósult meg. Mély kulturális különbségek, konfliktusok mutatkoznak és megmaradnak, amíg az EU csak egyféle megoldást
lát, össz-európai elképzelése nincs. Fontos
lenne, hogy a nyugat odafigyeljen arra, amit
mondunk.
Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési
Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke „Közép-Európa gazdasága
2017-ben” címû elõadásában gazdasági és államháztartási pozíciókat ismertetett nemzetközi összehasonlításban. Rövidebb távon viszonylag kedvezõk a kilátások, de egyre kockázatosabb a világ, számos ország van ellentmondásos helyzetben. Európai átlagot meghaladóan nálunk 2017-re 4% körüli növekedés prognosztizált. A nyugdíjak és a fizetések
emelése tartható. Inflációnk illeszkedik a régiós országok trendjéhez. Hiány és eladóso-

gyelhetõ, hogy a biztonságpolitikai megközelítés módosulása egy sor új típusú biztonságpolitikai kihívás elé állítja a nemzetközi
kapcsolatok szereplõit. Ennek megfelelõen
elõadásában is kitért a kiberbiztonság, az ellátásbiztonság és erõforrás-diplomácia kérdéseire, valamint a szélsõségesség és terrorizmus jelentette kihívásokra. A Dr. Orbán Balázs elõadása
hallgatóság részére globális áttekintést
nyújtott az egyes meghatározó fontosságú régiók biztonságpolitikai helyzetével kapcsolatban is.
Dr. Orbán Balázs, a Migrációkutató
Intézet fõigazgatója, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója „A népvándorlás helyzete Európában és Magyarországon” témában tartott elõadásában
kifejtette, hogy Európában akut válsághelyzet van, ami hullámokat kelt, ezt
érzékeljük naponta. A strukturális válság- dottság tekintetében az unióban a középmehelyzet 2015 óta tart. A német kancellár véle- zõnyben helyezkedünk el. Gazdasági növeménye ma már az, hogy nem tarthatjuk meg kedésünk ma meghaladja az EU átlagot, ez a
az eddigi gondolkodásmódot. Ezért a magyar közeli jövõben még erõteljesebb lesz, de a
tabudöntögetõ intézkedések felé van elmoz- késõbbiekben kérdéses, sok tényezõtõl függ.
Sok fejlesztés van folyamatban. Változatlan
EU támogatással hosszú távon nem számolDr. Kovács Árpád elõadása
hatunk.
Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala elnöke „Az osztrák-magyar kapcsolatok néhány új sajátossága”
mottóval tartott ismertetõjében megállapította, hogy ausztriai hivatalos megnyilatkozások szerint is sikertörténet Magyarország fejlõdése 2016-ban és 2017 elején. Ennek naponta ellentmond az osztrák balliberális sajtó. Az ellenvéleményeket, hazugságokat intenzívebben kellene kezelni hazai részrõl.
dulás, a 2 évvel ezelõttinél nagyobb nyitottProf. Dr Pók Attila az MTA Történettudoság. Európa-szerte viták tapasztalhatók arról, mányi Intézet igazgató helyettese, a Felsõbbhogy hogyan kell kezelni a migrációt. Az eu- fokú Tanulmányok Intézete – Kõszeg, tudorópai menekültügyi jogrendszer nem csök- mányos tanácsadó, az EMMT alelnöke „Eukenti, hanem növeli a nyomást. A beáramlást rópai identitás, történész szemmel” címû
jutalmazza, és nem azokat, akik a szülõhely- elõadásában történeti áttekintést adott az euükön akarnak boldogulni.
rópai identitás eredetérõl, helyzetérõl, persProf. Dr. Schöpflin György az Európai pektíváiról, arról, hogy hogyan gondolkozik
Parlament képviselõje „Európa honnan – ho- az európai közvélemény az EU-ról. Felmérés
vá?” címet viselõ videó üzenet formájában készült, mely kimutatta, hogy Európa polgámegtartott elõadásában kijelentette, hogy az rai 57%-a tartja az EU-t jó dolognak, Magyareurópai történelem egyedülálló.
Hatására megszûnhetnek a háborúk. Az integráció azt jelenti,
hogy Európa kivezethetõ a traumából. Ez megvalósult nyugaton, de Közép- és Kelet-Európában nem. 1989-ben azt vártuk,
hogy visszakerülünk Európába,
de a kivezetés a traumából soha-

A közönség soraiból

ország esetében ez 48%. Az EU-val kapcsolatos elvárásokról adnak képet az Eurobarométer táblázatok. Az európai identitásra
mutató kérdések: nemzettudat, Európa-tudat, közös múlt, közös kultúra, nemzeti himnusz, Európa-himnusz, politikai elit, tragédiák értelmezése és elkerülése, megítélése.
A vitában szólók kötetlenül reflektáltak az
elõadók által elhangzottakra: hosszú távon
az oktatásra kell a hangsúlyt helyeznünk; a
kulturális amnézia áthatja az európai identitást; a történelmi öntudat fontos; meg kell tanulni egymás nyelvét, mert az elit értelmiség
gyakran elbeszél a nép fölött; az európai átlag életkor nagyban eltérõ, a fiatalok fizikai állapotával összevethetõen; nyugaton létesíteni
kellene ellenközpontokat a hazugságokkal
szemben. A kérdezõk, hozzászólók választ
kaptak kérdéseikre. Több részvevõ méltatta
a kivételesen magas színvonalú elõadásokat és a sûrû program ellenére precíz
megvalósítást.
Az összefoglalóban Dr. Fazekas Szabolcs, az Európai Számvevõszék Elnöksége tagja, c. egyetemi tanár, volt miniszter, a KEP alelnöke kiemelkedõen pozitívan értékelte a konferencia színvonalát,
az elõadásokat és a hozzászólásokat.
Külön hangsúlyozta a KEP és az EMMT
stratégiai együttmûködési megállapodás
és az Akadémia pozitív szerepét a X. Társadalmi Párbeszéd Fórum megvalósításában. Ezután „Rómától-Brüsszelig, az EU
60 éve” címmel ismertetést adott az EU integráció történetérõl dióhéjban: európai összefogás, Európai Egyesült Államok, pán-európai gondolat megjelenései; Marshall-terv;
Schumann-terv, Montánunió, Római Szerzõdés; dinamikus fejlõdés; elsõ bõvülések és a
kiteljesedés további jelentõs momentumai. A
II. világháború tanulsága, hogy a laza kormányközi együttmûködések még nem jelen-

Dr. Kroó Norbert beszédét tartja

tenek garanciát a békére. Zárszavában megállapította: a Brexit által felvetett elméleti kérdés: miért akar valaki kilépni egy jól mûködõ
rendszerbõl? A válasz: csak ha valami baj
van. Az Európai Számvevõszék rendkívüli figyelemmel kíséri a kölcsönös tartozásokat.
Fontos, hogy ne engedjük, hogy Európa a
„Divide et impera” törekvés áldozata legyen.
Európában felületi kezelés zajlik, végleges
megoldás még nincs. El kellene érni, hogy a
fiatalok is boldogan gondoljanak arra, hogy
európaiak. Változzon a szemlélet, hiszen az
integráció egy történelmi csoda.
Az elõadások, s az összefoglaló kisfilm
megtekinthetõ: www.kepcp.hu
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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AUSZTRÁLIA

EMLÉKEZÉS
Székelyföldi hármas találkozó

A székely népmesék meghódították az ausztráliai magyarságot

Előadás, kiállítás, tánc, ének,
adományozás és finom vacsora

Szende az Óperenciás tengeren is túl…

A világtalálkozók jelmondatához – „Határtalan összefogás értékeinkért” híven került sor Székelyudvarhelyen a VII. Magyar
Világtalálkozó határon túli rendezvényének megtartására. Magyarországról a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Kárpátaljáról
a Nevetlenfalui Ifjúsági, valamint a Székelyföldi klub tagjai találkoztak a „Székely Anyavárosban”, a patinás Romantika Étterem és Panzióban.
A résztvevõket kellemes körülmények fogadták: a tulajdonos, Mózes István által rendelkezésre bocsátott nagyterem feldíszítve
várta az érkezõket. Közöttük is örömmel láttuk az Antal és Simó családot, valamint a
Alcsíkról jött csinos, – székelyesen – „fehérnépeket”: Bartis Orsolyát és Kristó Zitát – és
nem utolsó sorban, a magyarországi vendégeket!

A Gereben együttes

Pörneki András

Máté János énekel

Mindezek mellett, a terem egy részében kiállítást szerveztünk. Waum Péter
helybéli fafaragó mûvész, a városköz-

Mózes István átveszi a megbízást
pontban található, „Emlékezés parkjában” felállított 13 híres magyar mellszobrának képeit mutatta be.
Az egybegyûlteket Pörneki András, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei társklub elnöke köszöntötte, majd Fûrész L. Ferenc, –
dr. Tanka László alapító elnök- megbízásából
– átadta Mózes Istvánnak a Székelyföldi Társklub elnöki megbízását, ez errõl szóló oklevelet.

A Gereben néptáncegyüttes
és Laczkó György igazgató úr

Ezután a Tamási Áron Gimnázium „Gereben” néptáncosai mutatkoztak be, majd
Hídvéghy Norbert családfakutató rendkívül
érdekes elõadása hangzott el az õstörténetrõl, „Kik voltak, hol éltek õseim” címmel. A
továbbiakban Mózes István gasztronómiai
elõadása következett a magyar-székely konyháról, valamint a
Kárpátaljáról érkezett énekes, Máté
János,
„Öcsi” elõadását
hallgatta
nagy élvezettel a közönség.
A mûsor után
kezdõdött Waum Péter fafaragó alkotása
a finom
vacsora tálalása, ez volt terítéken: növendék
csorba leves, sertéssült, paraszt krumpli,
friss káposzta, bécsi szelet, sütemény, szatmári szilva pálinka. Az est remek hangulatban ért véget.
Másnap a küldöttség tagjai Holtmarosra
mentek, ahol a Tulipán Árvaház részére hat

Vendégek a klubesten

Mint a mesében is szoktam mondani, – tartja össze a közösségeket, ez ad erõt, és
még az Óperenciás tengeren is túl jártam – azt szeretném visszaadni világnak, azt az
kezdte a beszélgetést vendégünk, Csernik õsi erõt, amit kaptam az õseimtõl. Késõbb
Szende erdélyi mesemondó, majd így foly- legkedvesebb olvasni valóm is a mesekönyv
tatta: igen, ahonnan én jöttem, Erdélybõl, volt. Faltam õket, mint az áldott kenyeret. És
valóban mesében illõnek tûnik, hogy vol- felnõtt koromban mindez gyümölcsöt fatam az Óperenciás tengeren is túl.
kasztott életemben.
A mai moVégül is teljesen véletlenül kezdern világdõdött az egész. Gyermekeim
ban különös,
óvodájában népmese nap volt, én
hogy a hallis mint szülõ, székely népmeséket
g a tó s á g o m
olvastam fel a hallgatóságnak.
nagy része
Annyira tetszett a közönségnek is
még szereti a
és nekem is a mesélés, hogy gonmesét, valódoltam megpróbálok mesemondó
színû azért
lenni. Megszerettem volna jelenímert a gyerteni a szereplõket a mesébõl, és
mekkor jut
mivel foglalt volt a kezem – mert
mindenkinek
olvastam a mesét – így jött az öteszébe, amilet: fentrõl kerekedett reám a
kor édesanya
szoknya amire varrtam egy házimesével alkót és egy fát s a lábaimra húztam
tatta el kiskoa bábokat, amiket zokniból készírában.
tettem el és így állítottam két lábra
Balról: Molnár Ildikó, Szende
Dálnokon,
a meséket… és azóta is járom a vinagymamám
lágot! A meséim forrása a gyerés Dikasz László
és nagytatám
mekkorom szép Tündérországa.
falujában nem volt TV. A vakációkat náluk
A mese utam körbevisz a világba. Betöltöttem, és ott a mesebeli székely életet jártam Magyarország minden zugát , hívmind magamba szívtam. Nagyszüleim vi- tak Vajdaságba, Kárpátaljára, és a Felvidékén , ahogy ott éltek az emberek nagyon dékre is. Meséltem Ausztria és Németormesés volt. Élt az élõ szó, és számomra ez a szág több városában, sõt visszahívtak
legfontosabb a világon, mert a mese ereje több alkalommal.

ra, s az ottani emberek lelkébe meseszóval raktam fészket, amit lelkesen fogadtak. Hálás vagyok a Melbourne-i, sydneyi,
brisbane-i közönségnek, örök emlék marad életemben az a felemelõ érzés, ahogyan fogadtak. Felejthetetlen marad életemben, amikor hazámtól több ezer kilométerre a Gold Coaston március 15-én
együtt énekeltük a Magyar Himnuszt. Isten áldd meg a magyart bárhol él a világon!
Lejegyezte:
Bozsik Tamás
(Gold Coast)

A Nemzeti Összetartozás Napja Brisbaneban
zsák ruhanemû adományt vittek. Az árvaház
vezetõje, v. Bartha József református lelkész
finom ebéddel látta vendégül a csoportot,
amely ezt követõen továbbindult Korondon
és Kõrösfõn keresztül Budapestre – azzal a
kisbusszal, amelyet a Kétpói Önkormányzat
biztosított a számukra.
Fûrész L. Ferenc

Kiránduláson a csoport tagjai

Nem lehet feledni, nem soha…
Az év egyik legrangosabb eseménye zajlott le június 4-én a marsdeni Magyar Házban. Brisbane-i Magyar Kulturális és Jóléti
Egyesület a Gold Coast-i Magyar Egyesülettel karöltve méltón emlékezett meg a 97 évvel ezelõtt történt, a nemzetünket
sújtó igazságtalan Trianoni békediktátumról.
Kovács Tibor a Magyar Ház elnökének
köszöntõje után Sipos Ika, „ Mit jelent nekünk Trianon?” beszédében kiemelte: Ez
a diktátum olyan sebet hagyott a Magyarországon, amire még a világtörténelemben sem volt példa. Emberi sorsok pecsé-

telõdtek meg, sokan az emigrációban
szétszórtan élõk is ennek az igazságtalan
döntésnek köszönhetõen kellett elhagyniuk saját szülõföldjét. Nekünk, magyaroknak bárhol is élünk a nagyvilágban kötelességünk az, hogy gyermekeinket is úgy

Balról: Jurh Attila, Tóth Anikó, Horváth Gyöngyi, Kerekes Samu, Sipos Ika, Kovács Tibor.
Hátsó sorban: Dr. Jaros György és Balla József
Antal László és felesége, Margitka

Volt egy csodálatos mesebeli utam, itt,
Ausztráliában március elején, repültem a
vasmadárral az Óperenciás tengeren túl-

neveljük, hogy tudjanak Trianonról és
büszkén vállalják magyarságukat. Juhász
Gyula szavait idézte:
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig gondoljunk reá,
Mert nem lehet feledni, nem soha,
amíg magyar lesz és emlékezet....
Mi is ezt tesszük, és nem feledkezünk
meg arról, hogy szétszakítottságunkban
is együvé tartozunk, hiszen erre kötelez
bennünket magyarságunk.
A mûsorban felléptek: Tóth Anikó,
Horváth Gyöngyi (szavalat), Jurth Attila
(zongora), dr. Jaros György(ének), Balla
József(beszéd), a technikai munkatárs
Kerekes Samu volt.
Sipos Ika (Ilona), az Ausztráliai
Magyar Szövetség elnöke
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Megemlékezés a Megmaradásunkért szobornál

Üzenetek felolvasása a szobornál

A Ritmus Könnyûzenei Kórus

Csepregi Éva a Joó-talkshowban

Balatoni Szezonnyitó Balatonlellén – Idegenforgalmi konferencia
– Több mint másfélszáz fellépő a nagyszínpadon –
Civilszervezetek emlékülése

A Retro Boys Zenekar

Balatoni Szezonnyitóval vette kezdetét a VII. Magyar Világtalálkozó nyolc napos programsorozata Balatonlellén, ahol ezen a napon négy esemény megrendezésére is sor került. A megemlékezések után idegenforgalmi konferenciát rendeztek a mûvelõdési házban, amelynek a szabadtéri nagyszínpadán pedig egész napon át zajlottak a kulturális programok, több mint százötvenen léptek fel. Délután a Polgármesteri Hivatalban a Civilszervezetek Nemzetközi Konföderációja tartott emlékülést.

Az Enyingi Fúvós Zenekar

Ernszt Katalin, Tanka László és Szekeres Viktória
A programok az I.
Világtalálkozó alkalmából felállított Megmaradásunkért szobornál
kezdõdtek, ahol beszédet mondott dr. Tanka
László, a Magyar VilágFarkaslaki Jakab találkozó elnöke és
Farkaslaki
Jakab
György, a
György, a szobor alkotóMegmaradásunkért ja. Ezt követõen koszoszobor alkotója rúzási ünnepségre ke-

Felvidékrõl a Megmaradásunkért Kultúrcsoport
rült sor a Gyermeki Jogokért Emlékmûnél,
ahol dr. Orbán István, a Magyar Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Szövetség elnöke tartott megemlékezést.
Ezután került megrendezésre a Mûvelõdési Ház színháztermében „Határtalan öszszefogás a Balatonért” címû idegenforgalmi

Szeretném kifejezni elismerésemet a konferencia témaválasztása iránt: a Balaton-régió egyedülálló értékeinek, az új és a már mûködõ turisztikai programoknak, termékeknek, szolgáltatásoknak a népszerûsítése közös ügyünk, s örülünk
annak, hogy a Magyar Világtalálkozó e témakört is napirendre tûzte.
Emlékeztetném Önöket, hogy rekordévet zárt tavaly a magyar turizmus, az idegenforgalom minden idõk legjobb évét könyvelhette el 2016-ban, és idén is hasonló eredményekre számítunk. A magyar turizmus nemzetközi összehasonlításban
is kiemelkedõen teljesített: a magyar növekedés tavaly a világátlag csaknem kétszerese, az európai átlag több mint háromszorosa lett. A Turisztikai Világszervezet adatai szerint a nemzetközi turistaérkezések száma a világon 3,9 százalékkal,
Európában 2,0 százalékkal, Magyarországon pedig 7,1 százalékkal bõvült. Magyarország növekedési üteme megelõzte a legfõbb versenytársakét, Ausztriáét és
Csehországét is.
A Balatonon ebben az évben több mint 570 fejlesztési projekt indul el, támogatást kapnak egyebek között a borászatok, a háztáji gazdaságok. Elkezdõdött a balatoni strandok fejlesztése is, a fõszezonra közel kétmilliárd forintból 48 tóparti
strand újulhat meg. A strandfejlesztés mellett a balatoni hajók károsanyag-kibocsátásának csökkentése is kiemelt feladat, és szeretnénk, hogy rövidesen kizárólag
elektromos hajók használhassák és elektromos vasúti pályán lehessen körbeutazni a tavat.
Dr. Seszták Miklós Miniszter Úr nevében is köszönjük azt az önzetlen munkát,
amelyet Magyarország turisztikai értékeinek gyarapításáért tesznek, itthon és határon túl.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

A konferencia közönsége

Az Enyingi Citerazenekar

vet, moderátor mikrofonja elõtt bemutató
elõadást tartott többek között: dr. Idrányiné
Pátzay Anna, a Balaton-régió Világklub-elnöke, a Felvidékrõl László Gábor, Nagymad polgármestere és Sonkolyné Mede Csilla
Egyházasbást polgármestere. A Dörgicsei Levendula Majort dr. Demján Ildikó tulajdonos;a Senior Klubhotel szolgáltatásait Szabó
László elnök; a Velence-Balaton együttmûködési lehetõségeit pedig Szirbik István, a

Színpadon az Abba Feeling

Fónagy János államtitkár:
a magyar turizmus kiemelkedően teljesít
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A Palóc Néptáncegyüttes
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Dr. Orbán István megemlékezése

konferencia a magyar tengerrõl, amelynek a
balatoni jövõkép, a régió értékei, fejlesztési
tervei és népszerûsítésének lehetõségei szerepeltek a középpontban. Üdvözölte a jelenlévõket levelében Fónagy János, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Majd dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke és Kenéz István, Balatonlelle
polgármestere köszöntötte a közönséget.
Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség
(BSZ) elnöke, Szigliget polgármestere átfogó
elõadásában szólt a Balaton fejlesztési elképzeléseirõl, Viplak Tibor, Enying város polgármestere pedig a régió elképzeléseit osztotta
meg a hallgatósággal. Bokor Balázs nagykö-

Mercy és barátai

Sasvári Sándor a Világklubosok körében

A Lellei Néptáncegyüttes

A Nagyatádi Obsitosok
A közönség soraiból

Balassa Balázs elõadása

Nógrádi Tóth István
magyarnóta énekes

Hartmann Zoltán,
a Mûvelõdési Ház
igazgatója

Ábrahám Imike,
a felvidéki
szupertehetség

Tóth Éva
és Leblanc Gyõzõ

A Swing a la Django Zenekar

Balról Kenéz István,
dr. Tanka László és Káplány Zsuzsa

Mérai Kata (balról) és Bódy Magdi a Joó Talkshowban

Turismo International kiadója, Lestár Zsolt
üzletember pedig a Világtalálkozó pálinkáját,
a Gustó pálinkát mutatta be.
A konferenciával párhuzamosan a Mûvelõdési Központ nagyszínpadán egész napon
át zajlottak a mûsorok. Felléptek: a Lelle
Néptáncegyüttes, Nógrádi Tóth István, Farkas Annamária, a Palóc Néptáncegyüttes, az
Enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola,
a Fúvószenekar és Citerazenekar, a Felvidékrõl a Megmaradásunkért Kultúrcsoport és
Ábrahám Imike, a Nagyatádi Obsitosok, a
Swing a la Django Zenekar, Tóth Éva és
Leblanc Gyõzõ, a Nagyrécsei Ritmus Könynyûzenei Kórus, Tanka László, Szekeres Vik-

tória, az Abba Feeling , a Retro Party Boys Zenekar, Mercy és barátai, Romeo és Szilvia,
valamint Koko Boy. A Joó-talkshow – Joó Géza zenés beszélgetõ mûsorának vendégei
voltak: Csepregi Éva, Bódy Magdi, Mérai Kata, Sasvári Sándor.
A szabadtéri színpad melletti téren lehetõség kínálkozott árusok, kiállítók bemutatkozására, vásárlásra. Délután pedig a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében került sor Dr. Orbán István elnökletével „Civilszervezetek nemzetközi összefogása” címmel az öt éves évfordulóját tartó
Civilszervezetek Nemzetközi Konföderációjának emlékülésére.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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PORTRÉ

IN MEMORIAM
Emléktábla Karády Katalin tiszteletére New Yorkban

Színészportré – Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza

„Egy Út, egy Élet...”

Élete mint egy hullámvasút,
dalai ma is éltetik őt
A Puskás Öcsi születésének 90.évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megrendezése után egy újabb híresség, Karády
Katalin emlékének méltó megõrzését határozta el Bollók Barbara, a New York-i Magyar Színház és a Panoráma Világklub
New York-i Társklubjának elnöke, a Molnár Travel tulajdonosa. Õ kezdeményezte nemrégiben New York város illetékes
szervezeteinél, hogy Manhattenben, a 245 East 80 Street-i - itt lakott évtizedeken át a mûvésznõ- lakóház falára vagy az
utca jelzõtáblája alatt–– helyezzenek el egy emléktáblát. Hogy tudják az arra járók, amerikaiak és magyarok egyaránt, hogy
ott élt Magyarország hajdan egyik legnépszerûbb színésznõje.
– Kedves, mosolygós, gyönyörû asszony
volt, végtelenül kedves, egyszerû személyiség,
egy kalapos üzletet vezetett, ami igen jól ment
– meséli Barbara –, magam is vásároltam tõle, a halála után pedig a relikviái közül a kalapját, az íróasztalát s négy székét, megvettem, a két széken filmezték, a másik kettõ pedig az öltözõszekrénye mellett volt. Ma is õr-

õ is, a kõbányai nyomortelepen és egy New
York-i kalapszalon elfüggönyözött hátsó

nûleg megölik az oroszok, és Karádyt is bezárják, kémkedéssel vádolják, vallatják, kínozzák, aztán néhány hónap után elengedik. Utána már nem tud visszakapaszkodni, bár vannak még apróbb és nagyobb sikerei, mégis megszûnik a biztonság. Nincs
más lehetõsége, elmenekül az országból.
Vele tart 1951 telén Mohácsi Ilona, a házve-

Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színészpárosát 2016 májusában ismerhettük meg a VI. Magyar Világtalálkozó gálamûsorában. Bernadett az idei díjátadón is énekelt a Stefánia Palotában. Tavalyi, az Uránia deszkáin látott zenés-verses
összeállításuk csupán számtalan elõadásuk egyike. Megfordultak már a Kárpát-medence megannyi ismert és nehezen megközelíthetõ településén, Délvidéken, Felvidéken, Õrvidéken és Erdélyben egyaránt. Régi vágyuk válna valóra, ha a tengerentúli magyar közösségekhez is szólhatnának.
– A színház, az elõadó-mûvészet szolgálat, és minden egyes szolgálat ünnep,
mely az embert nemesíti, magasabb régiókba emeli. Szeretjük a színház valóságát, a színpadi szerepek megformálását,
ám egy ilyen zenés-verses összeállítás jóval közvetlenebb kapcsolatot feltételez a

Bollók Barbara a relikviákkal
traktusában is az maradt, ahol élete utolsó
évtizedeiben élt – írta róla Both Gabi. Nagyon
mostoha gyerekkora volt: õ volt a legkisebb a
hét testvér közül. Nem csoda, hogy a kislány
nagyon örült, amikor Svájcban majd Hollanzöm ezeket, akárcsak filmjeit. Nagy tisztelõje diában tölthetett öt évet egy segítõprogram
voltam, s ezt gyakran személyesen is elmond- keretében, ahol egy egészen másféle rendtam neki. Olyan közeli kapcsolatba kerül- szerhez kellett igazodnia. Világlátott diáktünk egymással, hogy 1989 december 22-én ként fellépett az iskolai ünnepélyeken, és
meghívtam egy vacsorára hozzánk, amit szí- megérezte, hogy a színpad egy másik világ.
vesen elfogadott, nagy örömmel készítettem
Még nem volt 17 éves, amikor férjhez
elõ számára a herendi étkészletemet, de a ment. A házasság nem sokáig tartott, de nem
sors közbeszólt, néhány hét múlva, február sokáig maradt egyedül, 1938-ban aztán ismét
elején elhunyt… Sajnos, a két órás film, amit egy idõsebb úr, a nagy hatalmú Egyed Zola temetésén felvettem, eltûnt. A szülõhaza tán, színikritikus karolja fel az útját keresõ
visszavárta és visszafogadta, Budapesten te- ígéretes fiatal nõt. A színpadi sikerek ugyan
mették el.
elmaradnak, de jön helyette a film. A
Barbara nyakába vette az
Halálos tavasz nagy sikert arat.
emléktábla elhelyezésével
Innentõl kezdve nincs megállás.
kapcsolatos bürokratikus elBeindul a sztárgyár, és a barna,
járásokat, ám talán csoda törnyakigláb, negyvenkettes cipõt
tént, hamar zöld utat kapott,
viselõ, búgó hangú díva egy csas a közeljövõben fel is kerülpásra meghódítja az országot.
het a ház falára az emléktábEgy év alatt hét filmet forgat, és
la. Örömmel hallgatta ezt a
mindegyikben Jávor Pál a partnehírt Bogyay Katalin, New
re. Stílust teremt különc öltözköYorkban székelõ ENSZdésével és frizurájával.
nagykövetünk, aki írói mun1944 tavaszán, a német megkássága részeként Karády
szállás után nagyot fordul az õ
Katalin életének megírásán
élete is. Akkori szerelme,
dolgozik.
Újszászy István a második világDe ki is volt Karády Kataháború alatt a magyar hírszerA Bollók Barbarának
lin, mit tudunk róla? Olyan
zés és kémelhárítás irányítója
dedikált fénykép
volt az élete, mint egy hatalHorthy vezérkarában. Ezekben
mas hullámvasút, rengeteg legenda, szóbe- a zavaros idõkben senki nem érezheti maszéd veszi körül. Esendõ emberként született gát biztonságban. Újszászy eltûnik, valószí18
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Az egykori partner, Honthy Hanna
vendégszereplése New Yorkban
zetõnõje és Lantos Olivér táncdalénekes is.
Karády elõször Salzburgban lakik, majd
Svájcban és Brüsszelben élnek, onnan hajóznak át Dél-Amerikába, s 1968-ban egy
jóakarója elintézi nekik az amerikai letelepedési engedélyt, és megnyitják Frank Irmával a Madison Avenue-n lévõ kalapszalonjukat. Ott dolgozik egy függöny mögött
reggeltõl estig. Zárkózott életet él, de néhány fellépést azért elvállal New Yorkban.
Örül a kirobbanó sikernek, ám nem vágyik
többé a csillogásra.
Itthoni utóélete és hatása hasonló egész
pályájához és életéhez. Elõször keményen elutasítják, hisz emigráns, sõt bezúzzák lemezeit, tiltólistára teszik filmjeit, de ennek ellenére, vagy épp ezért, egyre erõsebb a
Karády-kultusz. 1978-ban oldják csak fel a
moratóriumot, ekkor újra vetítik filmjeit, újra
megjelent lemezeit pedig pillanatok alatt elkapkodják. A dalai ma is éltetik õt. Legalább
a hangja megmaradt nekünk.
1990. február 8-án este 20 óra 50 perckor
fölszállt a lelke, és aztán a teste is visszatért
Budapestre. Itt ravatalozták fel a Bazilikában. Bollók Barbara az emléktábla felállításával jelzi majd mindenkinek: itt egy kivételes
tehetségû magyar színésznõ élt több mint két
évtizeden át, s az utókor hálásan, szeretettel
õrzi emlékét.

közönséggel. Ilyenkor az elõadó lénye
másként telítõdik meg, másként pulzál, s
ezt a publikum is érzi. Gézával sok közös
elõadásban játszhatunk, s jó néhány elõadói estet hívtunk életre ketten, együtt –
osztja meg velünk Betti. – Elsõ „gyermekünk” az Egy Út, egy Élet… egyfajta zenés
barangolás szívben, lélekben, két hangra.
Keresztény és hazaféltõ értékeket közvetítõ
dalok és költemények esszenciája – összetartozásról, vágyról, odaadásról, várakozásról. Lélektõl lélekig. Istenért, Hazáért,
egymásért.

– Színházi nevelési
programunk is van – veszi át a szót Géza –, melynek az én@világ.hu címet adtuk. A fiatalabb generációt
igyekeztünk
megszólítani. Az anyaország mintegy
20 kistérségi
központjában
foglalkoztunk
hátrányos
helyzetû gyermekekkel, kamaszokkal, fiatal felnõttekkel, az improvizáció eszközeinek
felhasználásával, hétköznapi
problémák, mindannyiunkat
érintõ kérdések játékos, interaktív boncolgatásával. Betti
rendszeresen jár több erdélyi
gyermekotthonba, koncerteket tart az árvák megsegítésére, szeretnénk nekik is
megtartani ezeket a foglalkozásokat.
A fiatal pár azt is megosztja velünk,
idén januárban debütált Kult-Óra emberi
hangra és hegedûre címû összeállításuk
is, melyben megkísérelték láncra fûzni
költészetünk és zenei palettánk ékköveit
a Himnusz születésétõl egészen napjainkig.
Ezzel szemben az IstenSzeretõkben,
mely a közelmúltban a Jó Szó Esték felkérésére született, egy olyan szerelem íve
rajzolódik ki Isten és ember, férfi és nõ
között, amely a másikban való feloldódás
vágyától a feltétel nélküli szeretetig, az
apró csodák és nehézségek iránt is hálás,
örök társig jut el. Mert az Istennel való
hármas közösségben a botlókövek is lépcsõkké formálódnak. Mindehhez adott
egy házasság küszöbén álló színész jegyespár, személyes vallomásokkal, irodalmi és zenés vonatkozásokkal.
– Úgy véljük – folytatja a gondolatmenetet Betti –, a színész felelõssége, hogy
higgyen a kimondott szó erejében, hogy tehetségéhez mérten hitet, erõt, értéket teremtsen. Mert a nyelv, a mûvészet „szent
kehely, ki borát issza, élet borát issza
(…), s a kelyhet többé nem engedi el.”
Szeretnénk, ha elõadásainkkal minél
2017/ 2. szám

több külhoni magyar közösség számára
közvetíthetnénk a jó magyar szót és zenét.
Amennyiben kapcsolatba lépnek velük, azt megtehetik az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
e-mail:
bernadett.szemeredi@gmail.com,
telefon: +36-70-407-8527, vagy a Panoráma Világklub email címén:
vilagklub@vilagklub.hu
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A Puskás Ferenc kiállitáson
Bollók Barbara mutatta be gyûjteményét

Lovas György, az 56-os Szabadságharcos Szövetség
elnöke beszél a New York-i Magyar Házban

Nt. Drótos Árpád az 56-osok
lelki segítségnyújtásáról beszél

„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag!”
Méltó módon zárult az 56-os Emlékév az amerikai magyarság köreiben is
Az 1956-os Szabadságharc és Forradalom Emlékévének az amerikai magyarság körében megrendezett egyik legjelentõsebb
záró eseménye volt az „Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”, elnevezésû programsorozat, amelynek egyik fontos üzenete az
volt, hogy nekünk, itthoniaknak, a külhonban élõ magyarsággal együttmûködve, közösen kell tennünk és példát mutatnunk
az összefogásból. A delegáció tagjai voltak: Sasvári Sándor, Jászai Mari díjas elõadómûvész, dr. Tanka László, az American
Hungarian Panoráma magazin fõszerkesztõje, a Panoráma Világklub alapító elnöke, Joó Géza mûsorvezetõ, aki a programok
házigazdai teendõit látta el, Sasvári Léna elõadómûvész és Adamecz Tibor, aki a logisztikai feltételeket biztosította.
Baráti találkozók
New Yorkban a magyarság által látogatott
legnépszerûbb helyszíneken, a New York-i
Magyar Házban, a Független Magyar Református Templom és a Szent József Római Katolikus Templom közösségi helyiségeiben,
Bostonban a belvárosi Prudential Center
Arlington termében és New Brunswickban,
az Egyesült Államok egyik legnagyobb Magyar Házában zajlottak a találkozók.
Valamennyi helyszínen találkoztak az ott
élõ magyarsággal, kiemelten az 56-os magyarokkal, a különféle magyar közösségek vezetõivel, képviselõivel. A beszélgetések középpontjában az ’56-os emigráció pályafutása, a
magyarság értékõrzése, az óhazával való
együttmûködés, az általuk történõ segítségnyújtás, Magyarország jó hírnevének erõsítése, valamint a két ország közötti lehetséges
kapcsolatépítés, -bõvítés állt. A programok
bevezetéseként dr. Tanka László az 56-os
Emlékév hazai és külhoni eseményeit méltatta, majd az adott helyszínek magyar közösségeinek vezetõi beszéltek a magyarság
életérõl, munkásságáról, a helyi 56-os progra-

Csoportkép az 56-osokkal Bostonban
mokról, megemlékezésekrõl. A baráti találkozókat követõen került sor a mindenütt
nagy tetszéssel fogadott Sasvári Sándor elõadómûvész koncertjére, Léna és a helyi elõadómûvészek közremûködésével.
New Yorkban, Manhattenben a Magyar Házban megrendezett ünnepségen a
többi között Lovas György az 56-os Szabadságharcos Szövetség társelnöke mondott rendkívül hatásos beszédet, amelybõl
kiderült, hogy egészen a 60. évfordulóig
New Yorkban nem volt 56-os Emlékmû, ám
egy harminc fõs csoport kezdeményezésére
– végigjárva az amerikai bürokrácia nehézségeit –, s az elmúlt tíz év alatt mintegy 500
ezer dollárt összegyûjtve sikerült
Manhattenben felállítani az emlékmûvet.
Erre nagyon büszke az amerikai magyarság, s örömmel említették, hogy támogatta
az emlékmû létrejöttét a magyar kormány
is. Bollók Barbara, a New York-i Magyar
Színház igazgatója arról az erõfeszítésrõl
szólt, amely a multikulturális közegben a
magyar nyelv és kultúra megtartásáért zajlik, Balogh Sándor, az ENSZ roma szervezetének megbízottja pedig a kisebbségiek
helyzetérõl, lehetõségeirõl szólt. Drótos Árpád, a Független Magyar Református Egyház lelkipásztora az 56-osokat segítõ egyházi tevékenységet, lelki gondozói munkát ismertette. A rendezvényen minden korosztály képviselve volt: a legfiatalabb az 5 esztendõs Drótos Kondortól a 103 (!) esztendõs Gerty Ágoston íróig. Méltó zárása volt
a napnak Sasvári Sándor és Léna koncertje.
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Az 56-os szobor elõtt Bostonban

New Yorkban, április 18-án, lévén húsvétvasárnap volt, a csoport tagjai részt vettek
délelõtt a reformátusok istentiszteletén, délután pedig a római katolikusok szentmiséjén. Ezt követõen kerültek sorra a fogadással
egybekötött baráti találkozókra, majd
Sasvári Sándor és Léna koncertjére.

Boston Tiszteletbeli Fõkonzuljánál

A New York-i Fõkonzulátuson,
Szakács Imre konzullal (jobbról a második)

amelynek házigazdái dr. Garai Gábor tiszteletbeli konzul és Dr. Baloghné Kovács Éva, a
Panoráma Világklub New Englandi elnöke
voltak. Sok 56-os személyiség is eljött, és

A baráti találkozó résztvevõinek
egy csoportja New Brunswickban
sokszor elérzékenyülve nyilatkoztak meg
Joó Géza mûsorvezetõ mikrofonja elõtt.
Dr. Balogh Károly nyugalmazott patológus professzor orvosként élte át az 56-os eseményeket, számtalan sebesülten segített,
Kristófy Iván a Boston belvárosában felállított szobor felállításának történetét mesélte
el, Czifrik Miklós, egykori 56-os pedig s legszemélyesebb érzéseit osztotta meg a mintegy száz fõs hallgatósággal, amikor felidézte
a hatvan évvel ezelõtt történteket. Bemutatta
a bostoni mai magyar életet Bognár Erzsébet a Boskola (Magyar Iskola) vezetõje, Juhász Ildikó építész, Massachusetts-i Magyar
Egyesület elnöke pedig a magyarság megmaradásának esélyeirõl beszélt. Az ifjúságot és a
jövõt képviselte rendezvényünkön Balogh
Ákos, 32 éves fiatalember, aki Marker Muse
cégének alapítója és ügyvezetõjeként szólt a
magyar gyökerek fontosságáról, s arról is beszélt, mit jelent az amerikai magyar ifjúságnak az 1956-os forradalom és szabadságharc
üzenete. Rendkívül sokat tesz a bostoni magyarság összetartásáért dr. Garai Gábor tiszteletbeli fõkonzul, aki kiemelten támogatja a
magyarországi fiatalok szakmai fejlõdését,
amerikai tanulmányutjait. Ugyancsak megis-

Sasvári Sándor énekel
a New York-i Magyar Házban
New Yorkban megtekintették a világ legismertebb 56-os magyar személyiségének,
Puskás Ferencnek (Puskás Öcsinek) Bollók
Barbara által szervezett Emlékkiállítását,
amelynek a New York-i Fõkonzulátus kiállítóterme adott otthont, „Puskás Öcsi New
Yorkban” címmel.
Boston belvárosában, a legmagasabb toronyház 25. emeletén található Prudential
Center adott otthont az 56-os Emlékestnek,

A programot az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.
Sponsored by the 1956 Hungarian Revolution and
Freedom Fight 60th Anniversary Memorial Board.

Csoportkép a Mindszenthy szobornál
New Brunswickban
merhettük a sikeres mûvészeti karriert befutott Susan Ehrreic, balett és tánctanárt, aki
17 éves kora óta él az Egyesült Államokban,
56-os menekültként.
New Brunswickban, a modern, korszerû
Magyar Ház (Hungarian American Athletic
Club) – adott otthont a baráti találkozónak. A
csoport tagjai elõször megtekintették a két
emeletes, s számtalan helyiségbõl álló épít-

mény korszerûen felszerelt helyiségeit, a közel félezer nézõ befogadására alkalmas színháztermet. Majd a baráti beszélgetés során
Kovács Mózes alelnök és Stumpf Mária korábbi elnök számolt be arról az erõfeszítésrõl, amelyet a magyar kultúra, a nyelv érdekében tesznek ott élõ honfitársaink.
Az 56-os emlékekrõl vallottak az egykori
szereplõk, akik valamennyien õszintén elmondták, hogy nem voltak hõsök, még csak
forradalmárok sem, csupán tették a dolgukat,
„amit a haza megkövetelt”. Stumpf János
egyszerû munkásként érkezett ki Amerikába, s állt helyt az évtizedek során, dr. Kazella
Ignáczné Szuchy Éva elhunyt fogorvos férjének a munkásságát ismertette, Szabó Pál
és Zalán Béla, egykori 56-osok pedig a menekülés, az országból való kijutás izgalmas
óráit elevenítették fel.

Papp Lászlóval (jobbról a második), az Emlékmû
Bizottság elnökével az 56-os emlékmûnél

Megemlékezések, koszorúzások
New Yorkban, Manhattanben,a Riverside
Parkban, a Kossuth Lajos szobornál az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából nemrég átadott ’56-os Emlékmûnél tartottunk megemlékezést és koszorúzást. A nemzeti színeinkbõl összeállított
virágkoszorút, Sasvári Sándor, Jászai Mari
díjas elõadómûvész helyezte el a talapzaton,
s mondta el Faludy György, Ezerkilencszázötvenhat, te csillag!” címû versét. Majd Papp
László, az 56-os Emlékmû Bizottság New
York-i vezetõje, egykori 56-os személyiség
tartott megemlékezõ beszédet, valamint
Bollók Barbara és Szatai Kovács Enikõ, az
Emlékbizottság tagjai beszéltek a szobor felállításának menetérõl.
Boston belvárosában, a Liberty Squareen áll Amerika legnagyobb 56-os Szoborcsoportja (Aspiration of Liberty), ahol április 14én, 14 órakor dr. Balogh Károly egykori 56-os
orvosmenekült és Sasvári Sándor helyezte
el a megemlékezés virágait. Ezt követõen a
Petõfi Emléktáblát keresték fel a Prudential
Centerben, ahol a helyi magyar közösségi vezetõk társaságában megkoszorúztuk legnagyobb nemzeti költõnk emléktábláját.
New Brunswickban az 50. évforduló alkalmából készített Szabadságharcos Emlékfalnál találkoztunk több egykori 56-os szabadságharcos menekülttel és a helyi Magyar
Ház vezetõivel, valamint Juhász Imre, a he2017/ 2. szám

Bogyay Katalin ENSZ-nagykövetasszony
könyvvel ajándékozta meg a vendégeit
lyi római katolikus templom plébánosával
együtt hallgattuk meg Sasvári Sándor Faludyversét, majd elhelyeztük a kegyelet és a hála
virágait. Ezt követõen vonultak a Mindszenthy József emlékszoborhoz, ahol méltatták a bíboros forradalmi szerepét, az amerikai magyarság köreiben tett látogatásait.

Utazás – Ha van közös akarat!
Sasvári Sándor és mûvésztársainak mûsora
A Jászai Mari-díjas és eMeRton díjas elõadómûvész repertoárjában a legnépszerûbb
magyar mûvek szerepeltek. Valamennyi
helyszínen nagy sikert aratott, s felejthetetlen
élményt nyújtott elõadásával az ott élõ magyarságnak, mindenütt vastaps fogadta a
produkciókat. Mûsorát színesítették mûvészvendégei is: nagy sikert aratott – a tizenéves
korosztályt reprezentáló – 18 éves leánya,
Sasvári Léna, valamint a különbözõ helyszíneken lehetõséget kapott a bemutatkozásra
egy-egy helyi neves elõadómûvész, például
New Yorkban Kovács Szilvia, a New York-i
Magyar Színház mûvésze, vagy Bostonban
Bognár Erzsébet elõadómûvész.

Személyes találkozók – diplomáciai, civil,
kulturális és egyházi vezetõkkel
A hivatalos programokon túl a küldöttség
tagjai találkoztak az amerikai magyarság diplomáciai képviselõivel, társadalmi és kulturális szervezeteinek vezetõivel, akikkel az országok közötti civil együttmûködés erõsítésérõl, lehetõségeirõl esett szó.
Diplomáciai szervezetek:
– Az ENSZ Magyarországi Nagykövetségén Bogyay Katalin nagykövet;
– A New York-i Fõkonzulátuson Szakács
Imre konzul;
– A Bostoni Tiszteletbeli Fõkonzulátuson Dr. Garai Gábor Tiszteletbeli Fõkonzul
fogadta a küldöttségünket.

Civilszervezetek:
Találkoztak több amerikai magyar 56-os
szervezet és magyar egyesület vezetõivel, valamint a New York-i Magyar Színház mûvészeivel.
Ezek a következõk voltak:
– 56-os Szabadságharcos Szövetség, Lovas György társelnök;
– 56-os Emlékmûbizottság, Papp László
elnök;
– New York-i Magyar Színház, Bollók
Barbara elnök;
– Boskola (Bostoni Magyar Iskola) Bognár Erzsébet igazgató;
– Hungarian Athletic Club (New
Brunswick) – Kovács Mózes alelnök;
– Független Magyar Református Egyház
– Drótos Árpád egyházvezetõ.
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Szegeden megkondult
a Világ Magyarságának Harangja
A VII. Magyar Világtalálkozó zárónapján a szegedi székesegyházban tartott ünnepi szentmisén Gyulay Endre nyugalmazott
megyés püspök szentelte fel a világ magyarságának összefogását jelképezõ harangot, amely délben meg is kondult az alsóvárosi NEMZETI EMLÉKKERTBEN. A harangot a Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület, és a Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubja elnökének, vitéz Szilágyi Árpád ötlete nyomán készítették el adományokból, melynek
hangja a világ magyarságának szívéhez szól, azt üzeni: HAZA CSAK EGY VAN!
Köszönjük a harangállításhoz
nyújtott segítséget!

„Istenünk, kérünk szent lelked erejével
szenteld meg ezt a harangot, add, hogy
valahányszor megszólal, növekedjen híveidben a hit, erõsödjék a remény, és tökéletesebb legyen a szeretet”, – fogalmazott a
püspök – majd megszentelte a harangot
Isten dicsõségére, és a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A mise végén az
egyesület citerásai zenéjére a jelen lévõk
elénekelték a „Boldogasszony anyánk” õsi
himnuszunkat. A szertartás alatta hódmezõvásárhelyi huszárok díszõrséget álltak.
Szegeden, a Nemzeti Emlékkertben –
2017. május 21-én – közel kétszáz vendég
várta, hogy vitéz Szilágyi Árpád a Magyar Kultúra lovagja, és két unokája Árpád és Endre pontosan 12 órakor megkondítsák A Világ Magyarságának Harangját amelynek hangja a világháló jóvoltából eljutott minden magyar honfitársunkhoz. A harang utolsó kondulásával

Fõvédnök: Kakas Béla, a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnöke
Védnökök:
Dr. Kiss-Rigó László
(Szeged-Csanád megyei püspök)
Gönc M. László (Szlovénia)
Árendás Csilla (Kertészet)
Dr. Szondi Ildikó (önkormányzati képviselõ)
Farkas Major Annamária (operaénekes)
Antal Erzsébet (Szeged)
Gyuris Zsolt (Zsombó polgármestere)
Varga Mihály (a KÉSZ Kft. elnöke)
Bodrogi Ferenc (Bodrogi Bau Kft.)
Lõrincz Kálmán és felesége
(Házat-Hazát Alapítvány)
Páll Kornél és az ENSZ Békefenntartók (Ciprus)
Tóth Sándor (Mórahalom)
Szegedma.hu – Pintér Lajos fõszerkesztõ
Profil Copy Kft. Szeged

egyidõben az ünneplõ közönség elénekelte a magyar és a székely himnuszt, és
ezzel megkezdõdött az ünnepség, amelynek levezetését Kodácz Csengele vállalta
magára.
Kakas Béla, Csongrád megyei közgyûlés elnöke, a rendezvény fõvédnöke üdvözlõ beszéde végén kihangsúlyozta,
hogy a keresztény ember életének része a
harang, ég és föld között lebegve egy Isteni kinyilatkozás – üzenet – a magyarság
egységét szimbolizálja, felszólít arra,
hogy mi egy célért küzdünk, a békés jövõnkért. Ez a harang nem csak hagyományt teremt, hanem hozzájárul ahhoz
is, hogy a Nemzeti Emlékkert igazi zarándokhelyé váljon.
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy
22
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A harangállítás kezdeményezõi és
megvalósítói: Szilágyi Árpád (balról)
és dr. Tanka László

Szaplonczay Miklós parókus áldását mondja

vitéz Szilágyi Árpád szülõházának adott olyan
szerepet, hogy
egyszerre õrzi
benne az alsóvárosi hagyományt, és a magyar nemzet történelmének ,
k ultúrájának
mûvészi kivitelezésû szimbólumait. Most „A
VILÁG
MAGYARSÁGÁNAK HARANGJÁVAL” egy zengõ szoborral gazdagodik az Emlékkert.
Dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke arról beszélt, hogy az eddigi Világtalálkozóknak maradandó emlékhelyeket állítottunk – Balatonlellétõl, Aranyosapátin keresztül Szegedig – amellyel jelet
szeretnénk hagyni azzal, hogy ez a határtalan értékként életre hívott találkozók megvalósultak.
Vl. Gönc M László Szlovénia, a Panoráma Világklub, és a Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület legidõsebb tagjaként örömét fejezte ki, hogy a
Világ Magyarságának Harangja a mai
naptól összeköti a világ magyarságát. Beszélt arról, hogy Ausztriában néhány évvel ezelõtt a menekülésük színhelyén a
saját költségük terhére templomot építettek, amelynek a tornyába az Õ harangja is
bekerült.

A beszédek után Szaplonczay Miklós
parókus megáldotta a harangot, a jelenlévõket.
Vitéz Szilágyi Árpád záróbeszédében
megköszönte a Teremtõ Urunknak, hogy
egészséget adott számára, és sikerült adományokból megvalósítani a harang öntését, és elhelyezését. Köszönettel adózott a
fõvédnöknek, védnököknek, és mindazoknak, akik a megvalósításban mellé
álltak, segítették, valamint az Õrbottyáni
Harangöntõ mesternek, Gombos Miklósnak, és kis csapatának.
A beszéd után rövid kulturális mûsor
következett, ahol közremûködött: Regélõ
Fehér Táltos dobcsapat, Szögedi Tiszavirág Citerazenekar Erdélyi József vezetésével, Fazakas János énekes, Farkas An-

Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott beszéde
namária operaénekes, aki a mûsor végén
elszavalta a Szózatot, Ifj. Szilágyi Árpád
a saját versét szavalta, amelynek utolsó
versszaka így hangzik: „A nagyvilágon itt
leled honod, Ha két kezed most összekulcsolod, és elmondasz egy szentelõ imát:
ISTEN ÁLDD E HARANG HAZAHÍVÓ
SZAVÁT!”

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke beszédét tartja
2017/ 1. szám
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A királynõ üzenete a mai fiataloknak: „szorgalom, kitartás, céltudatosság”
– szép lányok, színvonalas gálaest, nemzetközi zsûri az idei döntõn

Marcellina, a Kócbabák énekegyüttes
alapítója. Fiatal tehetségek is színesítették
a mûsort és bemutatták kimagasló tehetségüket Castagno Claudia, aki idén, a
San Remo Junior nemzetközi énekversenyen harmadik helyezést ért el, Juhos
Zsófi, aki 2015-ben az Ének iskolája gyõztese és Szõcs Reni, aki 2016-ben Star
Academy gyõztesei voltak.

Bádenből érkezett Idrányi Sára, a VII. Magyar Világtalálkozó
Szépe győztese – a földkerekség legszebb magyar leánya
dõ személyek alkották. A zsûri elnöke
õexcellenicája Wening Esthyprobo
Fatandari Indonézia nagykövet asszonya
volt. Személye emelte a rendezvény nemzetközi megjelenését, sikerét is, ezúton is
köszönjük közremûködését!
Az idén is dr. Horváth Gyula ékszerészmester által készített vándorkoronát
kapta a királynõ, amely ezúttal Idrányi
Sára fejére került, aki Badenbõl érkezett,
és az idén érettségizik, a II. helyezett (elsõ udvarhölgy) Járóka Fanni Tatabányáról, a III. helyezett (második udvarhölgy)
Csernyu Ivett Kisvárdáról, a különdíjas
Szick Petra Dóra lett Biatorbágyról.

2017. május 14-21 között a Panoráma
Világklub és az öt kontinens közel 219
Társklubja, számos civil társrendezõ és
együttmûködõ partner közremûködésével zajlott a VII. Magyar Világtalálkozó 8
napos rendezvénysorozata. Május 20-án,
a Szépség napján, önálló rendezvényként,
exkluzív helyszínen, a Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozat kiemelt eseményeként egy nagyszabású gálamûsorral
egybekötve került megrendezésre a VII.
Magyar Világtalálkozó Szépe választás,
majd a királynõ tiszteletére vacsorás zártkörû fogadás következett és hajnalig tartó
zenés, táncos after party zárta az eseményt.
A szépségverseny helyezettjei idén is
igen komoly ajándékokat, értékes utazásokat kaptak a szponzorok felajánlásának
köszönhetõen. Az elsõ három helyezett
külföldi illetve hazai utazásban részesült,
s a versenyzõk a virágcsokor mellett kozmetikai ajándékcsomagokat, és számos
különdíjat, meglepetés ajándékot vehetnek át több millió forint értékben. A verseny fõszervezõje az Extra Délinfó Kft.
médiacég, versenyigazgatója Széles Emília volt.
Nem csak idehaza, hanem a környezõ
országokban, sõt a tengerentúlon élõ ma24
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gyar lányok közül is kerestük a legszebbnek tartott magyar lányt, éljen bármely
földrészen is. Így bátran mondhatjuk,

hogy a világ legszebb magyar leányát választotta meg a nemzetközi zsûri. A szépségen kívül nagy súllyal esett latba a kisugárzás, a mûveltség, a nyelvtudás. Minden évben fontos szempont, hogy a kiválasztott hölgy jól tudjon kommunikálni,
legyen naprakész a világ dolgairól és a Világtalálkozó eszmeiségét és értékrendjét
tudja képviselni szerte a világban.
A Panoráma Világkluboknak lehetõséget biztosítottunk a döntõbe való delegálásra, amellyel számos klubvezetõ élt a
határon innen és túl is.
A zsûri tagjai neves üzletemberek,
közéleti szereplõk, köztiszteletnek örven2017/ 2. szám

A VII. Magyar Világtalálkozó Szépe
2017 döntõsei: Csernyu Ivett, Csontó Alexandra, Dienes Flóra, Dombrádi Nikoletta, Fehérvári Dóra, Idrányi Sára, Járóka
Fanni, Kalocsai Dzsenifer, Lakatos Klaudia, Péterfi Dóra, Purgel Réka, Saláth Bianka, Szaluter Tünde, Szick Petra Dóra,
Takács Regina, Vass Dóra
A 2017. május 20.-i döntõben egyenes
ágon résztvevõk a külföldi elõdöntõk és a
Panoráma Világklub delegáltjai: Felvidékrõl: Saláth Bianka, Ausztriából Idrányi Sára, az I. Kisvárdai Anna Bál királynõje:
Purgel Réka, a II. helyezett Csernyu Ivett
a III. helyezett Csontó Alexandra voltak.
A lányok a közönség és a zsûri elõtti
megmérettetésére egy exkluzív környezetben, az Európa Congress Center színpadán május 20-án 18 órakor Joó Géza
zenei producer és a Magyar Világtalálkozó szóvivõje mûsorvezetésével, egy közel

kétórás
zenés
show-mûsor keretében került sor.
Fellépõink többek között a magyar zenei élet
közismert és elismert személyiségei voltak. Mindenki – de elsõsorban talán a férfi
vendégek – örömére a bájos Radics
Gigi a 2012-es
Megasztár gyõztese. A negyedik
Megasztár gyõztese, a 2008-as „Év
Hangja”, s a tengerentúlon is ismert
Király Viktor, aki
a korábbi balesete
ellenére is vállalta
a fellépést. A hazai zenei élet koronázatlan királynõje Bódy Magdi, Palcsó Ta-

A gálaesten látványos tangó bemutatót
tartott Kállai Tímea és Huszár Tamás,
akik oktatják is ezen táncot.
Az est folyamán Lovász Márta divattervezõ fantasztikus ruháiban lehetett
gyönyörködni, amit csinos lányok mutattak be a nagyérdemû közönség elõtt.

más, a 2004-es Megasztár döntõse, 2006ban õ lett az év férfi elõadója, Babits

Jövőre, veletek, ugyanitt!
Már elkezdõdött a 2018-es a VIII. Magyar Világtalálkozó szervezése, amely 2018. május 12-21 között kerül megrendezésre.
Az idei Világtalálkozó Szépe verseny színvonalas lebonyolítása, a szervezõk és támogatók sikeres együttmûködése alapján Dr.
Tanka László a Panoráma Világklub elnöke megbízta az Extra Délinfó Kft. vezetõjét Széles Emíliát, a 2018-as szépségverseny
versenyigazgatói tisztségével, valamint megkéri az öt kontinens mintegy 90 országát, államát behálózó Világklubok vezetõit,
hogy közös ügy legyen "A Földkerekség legszebb magyar leányának" kiválasztása. Várjuk azon lányok jelentkezését, akik kedvet éreznek a VIII. Magyar Világtalálkozó Szépe választáson való részvételhez, szépségük és tehetségük is adott, hogy méltó
módon képviseljék a magyar kultúrát és a polgári értékrendet szerte a nagyvilágban. A döntõ 2018. május 19.-én, szombaton
este Budapesten lesz. Bõvebb információ és jelentkezési feltételek a VII. Magyar Világtalálkozó Szépe Facebook oldalán vagy a
+36309635297 számon található.
2017/ 2. szám
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Örökségkönyv:
Wass Albert szellemi hagyatéka
a Kárpát-medencében és a nagyvilágban

Víg Daróci Pincék Fesztiválja – A VII. Magyar Világtalálkozó kapcsolódó rendezvénye

Mi szem-szájnak ingere, a föld mélyében…
Halászlé, birkapörkölt, töltött káposzta, körömpörkölt, sütemények és finomabbnál finomabb borok, remek zene, s a kiváló fellépõk mûsorai fogadták a Világklub tagjait és más vendégeket a Pesti Patika Pincéjének Várában kialakított Aréna
teraszán nemrégiben Tibolddarócon.

Emlékév és díszünnepség a Duna Palotában – Wass Albert Örökség Díj –
Megalakul Wass Albert Tisztelõinek Társasága (WATT) – Szavazás arról,
melyik a legnépszerûbb mûve? – Emlékszobor, a Magyar Világtalálkozó emlékmûve
„A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe és önmagunkba vetett hiten alapszik s annak rendíthetetlen tudatán, hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk ezen a Földön s csak mint magyarok
teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. Egyedül a magyarságtudat teszi
magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélõ népet” – írta ezeket a sorokat
Wass Albert. Az író születésének 110. és
halálának 20. évfordulója tiszteletére Wass
Albert fiai – Vid, Huba, Miklós, Géza, Endre –, és családja, a Czegei Wass Alapítvány
és a Panoráma Világklub szervezésében a
2018-as Emlékévben méltó megemlékezésekre kerül sor.
A Panoráma Világklub Wass Albert
Emlékévet tart, s ennek tiszteletére tervezik megjelentetni „Örökségkönyv – Wass
Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban” címmel azt
az emlékkönyvet, amely a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszóratott
magyarságnak az író és mûvei iránti tiszteletét, mûvei hatását mutatja be. A képes
kiadvány a szellemi hagyatékot õrzõ és
tovább vivõ szervezetek, emlékhelyek, a
róla elnevezett utcák, terek, közösségek,
irodalmi, iskolai rendezvények, s egyéb
kezdeményezések, például kiadványok,
könyvek, emléktúrák, táborok, versenyek, felolvasások, stb. bemutatása mellett összegyûjti azokat a személyes vallomásokat, élményeket, amelyek az íróhoz
és mûveihez kötõdnek. A könyv számos
egyéb érdekességeket is tartalmaz, megszólalnak benne a Wass-fiúk, élményeiket elmesélve édesapjukról, valamint
olyan személyek, akik ismerték és kapcsolatban álltak az íróval. Továbbá neves
és kevésbé ismert személyiségek vallanak
arról, hogy Wass Albert mûvei és gondolatai milyen útravalóval szolgáltak számukra életükben? Megszavaztatjuk a világ magyarságát arról, melyik a legnép26
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szerûbb Wass Albert mû? A könyv melléklete pedig tartalmazza azt az egy órás
riportfilmet – „Fenyõktõl a pálmafákig”,
amelyet floridai otthonában készített s
magánbeszélgetései sorozatából állított
össze Szalay Róbert rendezõ.
A könyv fõszerkesztõje a Magyarok a
nagyvilágban, az Ausztrália és Új-Zéland
magyar világa, az Amerikai magyarok
arcképcsarnoka, és még számos életrajzkötetet kiadó dr. Tanka László, társszerkesztõje az Amerikában élõ, Wass Albert
hagyatékát évtizedek óta ápoló dr. Lukácsi Éva író, a könyv anyagainak megírásában számos, magyarországi és külhoni
neves Wass Albert-kutató, az író munkásságának magas színvonalon képviselõ
személyiség is részt vesz.
Az emlékkönyv mellett még számos
egyéb kezdeményezésre is sor kerül. A tervek szerint, január 7-én, Budapesten, a Duna Palotában megrendezendõ díszünnepségen, egy gálamûsor keretében adják át elõször a Wass Albert Örökség Díjakat. A Panoráma Világklub keretében létrejön a
WATT: Wass Albert Tisztelõinek Társasága,
amely az író mûvei iránt érdeklõdõket és a
szellemi örökségét tovább vivõket fogja
majd össze. Továbbá a VIII. Magyar Világtalálkozó emlékmûveként Wass Albert emlékszobor – László Levente székely faragómûvész alkotása – kerül felállításra Szegeden, Szilágyi Árpád Nemzeti Emlékkertjében 2018. május 21-én.
Az Emlékkönyv szerkesztõi várják azok
jelentkezését, akik bármilyen módon hozzá
tudnak járulni a könyv megjelenéshez. A különféle közösségek, intézmények, stb. bemutatkozását, (maximum 1-2 oldal terjedelemben, fénykép illusztrációkkal – az olvasóktól pedig rövid, személyes vallomást arról, hogy mit jelentettek számukra Wass Albert írásai és milyen szellemi útravalót kaptak az írótól? A beszámolók küldésének határideje: 2017. augusztus 30. ezeket az alábbi
email
címekre
kérjük:

atlantisvirag@gmail.com valamint: vilagklub@vilagklub.hu
Mivel a könyv önerõbõl, költség-hozzájárulással jelentethetõ meg, ezért bármilyen támogatást örömmel veszünk.
Várjuk olyan fõvédnökök-védnökök jelentkezését, akik támogatásukkal anyagi
segítséget is tudnak nyújtani e történelmi
jelentõségû kezdeményezések megvalósításához. A támogatás tényét a könyvben
kiemelt helyen feltüntetjük, valamint
egyéb szolgáltatásokat is felajánl a kiadó.
A mû tartalmához illõ pr-írásoknak, hirdetéseknek is helyet kívánunk nyújtani. A
hozzájárulásokat, támogatásokat csekken vagy az OTP Banknál vezetett bankszámlára történõ utalással lehet fizetni.
Postacím: Panoráma Világklub – 1581
Budapest, Pf. 100. A Panoráma Világklub
számlaszáma: 11714051-20001144 (IBAN:
HU07 1171 4051 2000 1144 00000000, BIC
(swift) kód: OTPVHUHB), vagy a MIXMEDIA INC (JPMorgan Chase Manhattan
Bank
NY,
account
number:
000239500308965, swift code: CHASUS33) számlaszámra is lehetséges, a
közlemény rovatba kérjük odaírni: „Wass
Albert Emlékév”.
További információk az alábbi
email címeken kérhetõk:
vilagklub@vilagklub.hu;
evikalukacsi@gmail.com;
atlantisvirag@gmail.com –
telefon: 36/20 928 0088.
Honlapok: www.wassalbert.eu valamint
www.vilagklub.hu. Facebook:
https://www.facebook.com/Világklub/
Tisztelettel és köszönettel
a Czegei Wass Alapítvány nevében,
Wass Albert fiai: Vid, Huba, Miklós,
Géza, Endre – és családjuk;
a könyv fõszerkesztõje:
dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke;
valamint dr. Lukácsi Éva,
Bartha Kata és Bodó Julianna

A Világklubos csoport egy része
a házigazdákkal
Dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, több
környékbeli gyógyszertár tulajdonosa,
valamint párja, Kvaszta Judit, és segítõ
csapatuk mindent megtettek azért, – Dósa
József polgármesterrel az élen – hogy a
Víg Daróci Pincék Fõzõfesztiváljának

Pesti Ferenc (középen) a pince tárgyalótermében
megbízólevelét dr. Pesti Ferencnek, a
Bükkaljai Társklub elnökének.

Szucskó József pincetulajdonos
a Nagy-Magyarország térkép elõtt énekelt

résztvevõi és fellépõi egyedülálló élményekben részesüljenek. Köszöntötte a
résztvevõket Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes; dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke pedig átadta

Számos pincét megtekintettek a résztvevõk, akik a három szintes, tatárjárás
korabeli járatokkal, húsz férõhelyes panzió szobákkal, 200 nézõt befogadó, színpaddal rendelkezõ Pesti Patika Pince mellett ellátogattak Szucskó József pincéjébe
is, aki évtizedek óta kétkezi munkával
formázza csodálatos földalatti birodalmát.
A látvány egyedül álló: valóságos pinceszobrászatot mûvel, a labirintus egyes
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A fesztivál megnyitó ünnepségének vendégeit Dósa József polgármester
köszönti, középen Tállai András miniszterhelyettest

ágai mérnöki pontossággal kapcsolódnak. József a Világklub tagjait nemcsak finom boraival hanem énekhangjával is elkápráztatta…
Csaba Vezér Pincéjébe lépve, dr. Sándor Csaba házigazda kalauzolásával egy
idõutazáson vehettünk részt, amelyben
megtalálható az õsi magyarság, a honfoglalás, a középkor, az El Camino, és az újkor hangulata egyaránt. A földalatti kápolnában kicsit megpihentünk, míg a kommunista bunkerben átélhettük a régi
munkásmozgalmi szervezkedés hangulatát.
Vasárnap a Világklub tagjai megtekintették Tibolddaróc természeti és történeti
nevezetességeit, a régmúltat megidézõ
barlanglakásokat, majd az Árpád-házi
Szent Erzsébet Római Katolikus Templom Szentmiséjén vettek részt.
Czuh János és Joó Géza felvételei

A pincelabirintusokban Tanka László és
felesége, Iréne (középen), valamint Huszár Éva

ÚTI BESZÁMOLÓ
Két hónap, harmincezer kilométer, hóesésben és kánikulában

Amerikai
slágerturné, álló tapsviharral
Csongrádi Kata nagysikerû koncertsorozata a tengerentúlon
Csongrádi Kata, a népszerû színmûvész, énekes, író immár tizenkettedszer turnézott az Amerikai Egyesült Államokban, és
most, elsõ alkalommal Kanadában is. A nagysikerû slágerturné állomásai jól reprezentálják mekkora szüksége van a diaszpórában élõ magyaroknak a magyar szóra és a magyar dalokra. Ontarióban, Los Angelesben, Nanaimoban, Calgaryban,
Edmontonban, Vancouverben, Sarasotában, valamint New York-ban is teltház, szeretet, s az elõadások végén álló tapsvihar fogadta. Visszatérése után kérdeztük a mûvésznõt.

SCORPION TRANS Kft.
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

Hollywood közönségével
– Nagyon elfáradt? Mi volt a legnehezebb
ez alatt a két hónap alatt?
– Ha az ember valódi, szívbõl jövõ szeretetet kap, akkor attól csak feltöltõdhet. Talán
a folyamatos átállás okozott nehézséget.
Gondolja el: a turné alatt több mint 31 000
km-t utaztam repülõvel, több száz kilométert
autóval és hajóval, és mind emellett négyféle
idõzónában, hol hóesésben, hol pedig kánikulában kellett fellépnem.
– Elképesztõ. Miért vállalta el ezt az embert próbáló utazást?
– A „Retro Slágershow”
– amivel meghívtak erre a
turnéra, – elsõsorban a férjem, S. Nagy István dalszövegíró örökzöld dalaira
épül, többek között a Millió rózsaszál, Ne add fel!,
Gedeon bácsi, Zene nélkül
mit érek én, Elmegyek,
Kell, hogy várj, Hull az elsárgult levél, Azért
vannak a jó barátok címû slágerekre, amelyek eljuttatása a közönséghez – gondolatiságuk, tartalmuk okán is – számomra egyfajta
misszió.
– Az amerikai kontinensen élõ magyarok
ismerték ezeket a dalokat? Gondolom nagyon
sok élményben volt része…

A New York-i Magyar Házban

– A nézõk sokszor velem együtt énekelték
a slágerek teljes szövegét! Talán az volt az
egyik legemlékezetesebb momentum, amikor az ontariói Független Református Egyház színháztermében tartott elõadás után
egy erdélyi asszony, a könnyeivel küszködve
mesélte, hogy most is velem énekelte azt a
dalt, amit a Caucescu diktatúra elõl menekülve, az órákon át tartó gyaloglás minden egyes
lépésénél dúdolt: „Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom.” De
ugyanilyen szívet melengetõ és meglepõ volt
az is, amikor a Hollywoodi Református Egyházban az „Áldj meg engem” címû dal elõadása közben észrevettem, hogy a gyülekezet afro-amerikai származású tagja is együtt
énekeli a magyar hívekkel, magyarul ezt az
imát.
– Kanadában most lépett fel elõször, milyen benyomása alakult ki az ott élõkrõl? Úgy
tudom, a kanadai idõjárás csúnyán megtréfálta?
– Számomra csodálatos volt a táj és az ott
élõ
emberekkel
való
találkozás.
Nanaimoban, az elõadás napján, áthatolhatatlan esõfüggöny
borította be az egész szigetet,
mégis zsúfolásig megtelt a nézõtér és az emberek forró hangulatban tomboltak többek között
a „Táncolj" címû dalra, mint
ahogyan néhány nappal késõbb
Calgaryban a Magyar Ház közönsége is, hiába volt dermesztõ hideg odakint. Soha nem gondoltam volna, hogy létezik olyan
hely a világon, ahol egy nap leforgása alatt szinte mind a négy
évszakot meg lehet tapasztalni.
– Szerencse, hogy az idõjáráson kívül nem
volt más problémája.
– Sajnos, volt. Az egyik fellépésemen
ugyanis a teljes elektronikus rendszer felmondta a szolgálatot, és ha a közönség nem
tudja a soron következõ dal szövegét, talán
még rosszul is elsülhetett volna a dolog. Így
azonban, amikor megkértem õket, hogy a
technikai malõr miatt énekeljük el együtt
a’capella a „Kell, hogy várj” címû számot, a
lelkes nézõk, kicsik és nagyok egyaránt,
örömmel daloltak velem. Egyébként, mire
ezt a slágert elénekeltük, sikerült a hangosító
rendszert helyreállítani, és a továbbiakban
gond nélkül folytathattam a koncertet. Vancouverben a Magyar Ház színházterme telje2017/ 2. szám

sen megtelt, s megható volt, amikor az elõadás után Ábrahám Tibor, a Magyar
Diaszpora Tanács kanadai elnöke úgy nyilatkozott, hogy „a magyar közösség minden
egyes tagjának hatalmas élményt jelentett
Kata mûsora.”
– Maradt ideje szabadidõs programokra
is?
– Hálás vagyok azért, hogy Californiában
Neslény Judith, – a nemzetközileg is elismert
zongoramûvésznõ – mutatta meg Los Angeles nevezetességeit, Vancouverben Hegedõs
Györgyi – a Kanadában is népszerû színmûvész-írónõ, – kalauzolt el olyan helyekre,
amelyekre nélkülük nem jutottam volna el.
Florida néhány különlegességével Bazán Mária ismertetett meg, de az összes többi városban is voltak olyan segítõim, akik felhívták a
figyelmemet a különbözõ épületek, parkok,
természetvédelmi területek szépségeire.
– New York volt a turné utolsó állomása?
– New York-hoz több szállal is kötõdöm.
Sok színdarabomat mutathattam be a New
York-i Magyar Színházban, sõt a 2001-es
World Trade Center katasztrófa idején is felléptem egy segély koncerttel, ahol az akkor
elõadott „Ne add fel” címû dalom azóta a
színház mottójává vált. Most is kérték tõlem.
– Olyan véleményt olvastam az Ön rajongói facebook oldalán, miszerint „a show hazájában, amerikai mércével mérve is megállja a helyét, nem csoda, hogy alig akarták leengedni a színpadról”… A diaszpórában sikerült megerõsítenie a magyar dalok iránti érdeklõdést?
– Igen, én is olvastam ezt a bejegyzést és
végtelenül jól esett. Szívbõl remélem, hogy
az elõadásaim után nem csak a magyar slágerek, hanem talán az egymás iránti szeretetet is erõsödött egy kicsit az emberekben.
Michael Mckay

Végre egy kis szabadidõ....
valahol Amerikában

Sárközi Béla zenekara elhúzta a nótáját
Mongólia magyarországi nagykövetének

Táncba hívták Indonézia magyarországi
nagykövetasszonyát is

Mészáros László, amerikai magyar
kitüntetett asztaltársasága

Remek hangulat a Magyar Világtalálkozó ismerkedési estjén

Zenés, táncos vacsoraest –
finom ételekkel, italokkal
Finom ételek-italok, remek elõadók, s kiváló hangulat jellemezte a VII. Magyar Világtalálkozó zenés, táncos ismerkedési
estjét. „A magyar konyha világnapja” május 18-án történõ naptári bevezetését és megrendezését, s az ennek szellemében való gasztronómiai események megrendezését kezdeményezték a Stefánia Palotában megrendezett vacsoraest résztvevõi, 150 aláírással. Képes riportban számolunk be az eseményrõl.
Czuh János felvételei

Nógrádi Tóth István (balról) átveszi
Éliás Tibortól a Dankó Életmûdíjat

Tolnai Mari énekel
A tombola fõdíját, a nyertes Rácz Sándornénak
a kitüntetett ikerpár, Koleszár Andrásné és
Székely Lászlóné adta át

Szõcs Reni

Balogh Brigitta

Marcellina meghódította
a közönséget

Felvidéki magyarok a szervezõi asztalnál

Tanka László bejelenti a magyar konya
világnapjának ünnepét

Castagno Claudia

Indonéz vendégek a vacsoraesten

Ahmed Szliman Mauritániából afrikai sálat ajándékozott a szervezõknek

Tolcsvay Béla átveszi A Világ Magyarságáért kitüntetést
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MAGYARUL
tanulo(ó)k
Színes nyelvi magazin magyarul tanulóknak német és angol magyarázatokkal
www.magyarultanulok.com
Facebook: http://www.facebook.com/magyarultanul
A Panoráma Világklub munkáját mutatja be legújabb számában a Bécsben
megjelenõ MAGYARUL TANULÓ(Ó)K címû színes nyelvi magazin. A Kovács Tünde fõszerkesztésében német és angol magyarázatokkal megjelenõ lap célja, hogy a

magyarul tanulóknak érdekes és aktuális
információkat közöljön Magyarországról,
módszertanilag és didaktikailag szakszerûen feldolgozott formában, modern, lendületes külsõbe bújtatva. Az újság hasznos segítséget nyújt a Magyarországon

élõ, magyarul tanuló külföldiek, illetve a
külföldön élõ magyarul tanulók másodés harmadgenerációs honfitársaink számára is.
Megrendelhetõ:
redaktion@magyarultanulok.com

Felvidéken járt a Panoráma Világklub
Hagyományõrzés a Bucsi Babamúzeumban – Hajnalig tartó Csallóközi Világklub Est –
Nagyszerû nagymadi fogadtatás – Pozsonyban megelevenedett a történelem –
Dunaszerdahelyen fellendülõben a futballélet
A VII. Magyar Világtalálkozó egyik díszvendége volt a Felvidék, ez alkalomból érkezett a meghívás az egyik legaktívabb tagklubunk, a Csallóközi Társklub elnökétõl, László Gábortól, Nagymad polgármesterétõl, s egy áprilisi hétvégén egy 25 fõs
csoport vett részt a háromnapos programsorozaton.

Csoportkép a Búcsi Babamúzem bejárátánál
Az utazó csoport elõször meglátogatta
a másik felvidéki társklubot, Búcs településen, ahol Kerekes András és felesége,
Zsuzsa elnökök fogadták fenséges ízekkel a vendégeket, akik késõbb még a Kerekes-pince finom borait is megkóstolhatták. A népi hagyományok példamutató
ápolását láthatták a résztvevõk, amikor
Szobiné Kerekes Eszter, a Felvidéki

Ez a történelmi regény elõször angolul jelent meg, az Egyesült Államokban, 2015 tavaszán, From Hungary With Love címmel, és igen
nagy elismerést váltott ki olvasóiból. A szerzõ most újraírta regényét
magyar nyelven Egy Széchényi varázsa címmel. S reméli, hogy ebben
egy olyan képet tud felmutatni a magyar lélekrõl, amelyben a szeretet
Isten és embertársaink iránt nem csak palástolt erény, az igaz hazaszeretetet nem csúfítja sovinizmus, s jobban boldogít adni, mint kapni –
hogy végre jó szándékai révén ítéltessék meg ez a nép, s ne a hibái
alapján. E regény tanulsága, hogy soha ne adjuk fel a hitet s a reményt,
hogy elérjük céljainkat!

CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT
250 West 57th Street Suite 732.
New York, New York 10107-0732
TEL.: (212) 541-6148;
FAX: (212) 245-5122
E-mail: g.maimancpa@verizon.net

LACIKONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
A Hévízi tó északi bejáratától 50 méterre levõ Lacikonyhánkban
házias ételekkel (sok-sok finomság, például babgulyás, gulyásleves,
pontyhalászlé, egységesen 890 forintos áron, túrós csusza 590 forintért, minõségi borok pedig 1000 forint/liter áron), kedvezõ árakkal,
kedves és gyors kiszolgálással várjuk régi és új vendégeinket.
8380 HÉVÍZ,
Kölcsey Ferenc utca 4.
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AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 0630/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig:
9.00 – 21.00-óráig

Atlasz-korrekció különleges
módszerrel

Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!

Az elsõ nyakcsigolyánk az
Atlasz, ez tartja a koponyánkat. 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, keringési, idegrendszeri és testtartási
problémát okozhat.
Ám van megoldás, van gyógymód: az Atlasz-korrekció! Egyszerû teszttel ki lehet mutatni, van-e
rá szükség, és ha igen, akkor a fél
órás wellness-masszázs (különleges technikával) után a javulás
rögtön érezhetõ és végleges! Színészeknek, mûsorvezetõknek, szépségversenyzõknek, sofõröknek, gyógyulni vágyóknak – 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

Felvidéki Világklub-vezetõk, balról:
Mede Szabolcs, László Gábor, Fitus Szabolcs
és Tanka László
Népviseletes Babamúzeum elnöke végig kalauzolta õket a messze földön híres
és rendkívül látványos múzeum szobáiban, majd felkeresték a Gróf Esterházy
János nevét viselõ emlékparkot és szobrot, valamint a szintén ott található Bulcsú vezér lovas szobrát – mindkettõ Felvidék híres szobrászának, Nagy Jánosnak az alkotása.
Nagymadon László Gábor polgármester és felesége, Szilvia, valamint az önkormányzat munkatársai, képviselõi fogadták
a dr. Tanka László, a Panoráma Világklub
alapító elnöke által vezetett csoportot, s egy
hangulatos, zenés vacsoraest keretében bemutatkoztak egymásnak a jelenlévõk, megismerkedtek a település múltjával, jelenével,
a híres „bicsak-legendával”, szót ejtettek az

együttmûködés jövõbeni
lehetõségeirõl. Másnap
Látogatás az impozáns Dunaszerdahelyi Stadionban
Szlovákia fõvárosának,
Pozsonynak magyar vonatkozási történelmi emlékhelyeit keresték fel a
Világklubosok Korpás
Árpád idegenvezetõ, újságíró kiváló kalauzolásával. Estére pedig megtelt
a Mûvelõdési Ház nagyterme, s több mint másfélszázan vettek részt a
Világklub-est hajnalig tartó mûsoros, zenés, táncos vacsoraestjén. Az est mûsorvezetõi, Joó Magyar Világtalálkozó Szépe verseny igazGéza és Nagyné Varga Mária, a Magyar Vi- gatója pedig meghívta a versenyre a jelenlélágtalálkozó szóvivõi voltak, s dr. Tanka võ fiatalokat. Aztán egymást követték a
László átadta László Gábor részére a határo- nagyszerû mûsort elõadó fellépõk, a 9 éves
kon átívelõ magyarságmunkáért végzett el- ígéretes tehetségû Ábrahám Imikétõl a Foismerést, Világklub Díszoklevelét. A továb- dor-lányok gyönyörû énekein és a nemzetbiakban itt vette át felkérõ levelét a Felvidé- közi hírû Nógrádi Tóth István magyarnóta
ken nemrégiben alakult Medvesalji Világ- énekes mûsorán át a könnyûzene és a retró
klub elnöke, Mede Szabolcs. S ugyancsak diszkó kiválóságáig számos produkció elõitt került bejelentésre, hogy Fitus Szabolcs adására sor került.
vezetésével Dunaszerdahelyen is útjára inMásnap Bachman Benedek és Bartalus
dul egy tagtársklub, immár 217.-ként. Bokor Gyula, nagymadi önkormányzati képviseBalázs nagykövet, a Magyar Hollywood lõk és László Gábor polgármester vezetésével Dunaszerdahelyre látogatott a Világklubcsoport,
ahol
Végh
Tibor,
a
Dunaszerdahelyi labdarúgócsapat, a DAC
vezetõje mutatta be az épülõ Futball Akadémiát és a csaknem kész új Stadiont –
mindkettõ párját ritkítja Szlovákiában, s az
ottani magyarság „büszke fellegvára”. Érzõdött ez a látogatás hangulatán, annál is inkább, mert elõzõ napon, ugyanitt drámai
küzdelemben szenzációs gyõzelmet aratott
a Dunaszerdahely – a 92. percben szerzett
góllal –, az örök rivális, a fõvárosi Slovan
Bulcsú vezér lovasszobránál Búcson
Bratislava csapata felett…
Tanács elnöke a filmmûvészeti program itA Világklubos csoport úgy búcsúzott
teni kiterjesztését, Papp Bertalan, Csallóköztõl, hogy a jövõben rendszereMáriapócs polgármestere, a Világklub vá- sen ellátogatnak ide, s a Felvidék magyarrosi elnöke pedig a két település közötti ságával még szorosabbra fûzik kapcsolaegyüttmûködés testvér-települési rangra tör- taikat.
ténõ emelését jelentette be. Széles Emília, a
Czuh János felvételei
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