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Sírás helyett összefogás
Óh, mennyiszer eltemettük már az emigrá-

ció magyarságát! Elmondtuk, elsírtuk, hogy ki-
halnak a magyar közösségek, a magyar há-
zak, egyházak, kiürülnek a templomok, a ma-
gyar negyedek, elhal a magyar nyelv, a kultú-
ra…Szeretünk siránkozni, sajnálkozni.

Sokszor igazságtalanul. A Panoráma ma-
gazin hasábjain számtalan történetet, tudó-
sítást közöltünk már, amelyek cáfolják eze-
ket az igazságtalan vádakat, s az elmúlás-
változás-újjászületés tényeit gyakran figyel-
men kívül hagyják.

Két írásunkat ajánlok a figyelmükbe.
Egy maroknyi kis magyarság, innen vala-

hol 22 ezer kilométerre, Ausztrália napfényes Gold Coastján
azt mondta, elég a siránkozásból, mutassuk meg, mire va-
gyunk képesek, nyissuk ki a pénztárcánkat, gyûrjük fel ing-
ujjainkat, s építsünk templomot. Maguknak szegezték a kér-
dést: „szüleink sokszor az üldöztetések ellenére is építettek
templomot, akkor mi, a 21. század jóléti világában erre  nem
lennénk képesek?!”

Hát igen, ilyen egyszerû dolog ez. Akárcsak a Vándorböl-
csõ program, amely Erdélybõl indult ki, s átöleli már az egész
világot. A legfontosabb gondolatot fogalmazta meg: a gyerek-
szaporulatot, a közösségépítést és ezen keresztül a magyar
megmaradást.

Rajtuk nem múlik.

Tanka László
fõszerkesztõ

A Call for More Cradles 
from Transylvania
Balázs Nagy in Sepsiszék (Sfântu
Gheorghe in Romania) has had an initia-
tive to achieve the increase of the num-
ber of newborn babies, this way provid-
ing for the survival of Hungarians, and it
is spreading worldwide.          (page 4)

A Church is Being Built in Australia
Many churches are being closed all over the
world, but the Hungarians in Gold Coast,
Australia, have decided to combine their
resources, and build a new one from public
contributions.                         (page 5)

The Hungarian World Meeting
is Successful
This year the series of events of the 8th
Hungarian World Meeting lasted ten days
in several towns, presenting a colourful
programme. In this issue you find a
report with pictures. (pages 6-25)

We Pay Tribute 
to the Prince of Writers
During the Albert Wass Memorial
Year, several events have been
organised with the help of
Panorama World Club. 
We give reports of the ones 
in Debrecen, Szeged and
Transylvania. 

(pages 14, 18-19, 24-25)

Remembering our Friends and Colleagues
During the past months, several of our friends have
passed away. We remember Géza Bánkuty, one of
our founders, the professor Dr. Béla Várdy, and our
colleague, Ilona Harmat.                     

(pages 26-27)

Judit Józsa’s Work as an Artist
Judit Józsa, a potter artist of Transylvanian origin, presents several new
pieces of art every year. In this issue we present her latest exhibitions an
write about her activity.

(pages 29)

Vándorbölcsõ indult Erdélybõl
Világméretûvé szélesedik az 
a kezdeményezés, amely a sepsiszéki
Nagy Balázstól indult, s 
a gyerekszaporulatot, a magyar 
megmaradást tûzte  zászlajára. 

(4. oldal)

Templom épül Ausztráliában
Sokhelyütt bezárnak a templomok szerte
a világon, ám az ausztráliai magyarok
Gold Coaston elhatározták, hogy  össze-
fogással, közadakozásból templomot épí-
tenek.                               (5. oldal)

Sikeres 
Magyar Világtalálkozó
Tíz napon át zajlott az idén májusban
az immár VIII. Magyar Világtalálkozó
rendezvénysorozata, több városban,
gazdag programokkal – ezekrõl adunk
képes tudósítást.        (6-25. oldal)

Tisztelgünk 
az írófejedelem elõtt
A Wass Albert Emlékév 
eseménysorozatának keretében
számos rendezvényre került sor a
Panoráma Világklub közremûködé-
sével. 
Debreceni, erdélyi és szegedi 
eseményekrõl számolunk be. 

(14., 18-19., 24-25. oldal)

Barátainkra, munkatársainkra emlékezünk
Az elmúlt hónapokban több barátunk búcsúzott e
világtól. Bánkuty Gézára, egyik alapítónkra, dr.
Várdy Béla professzorra és Harmat Ilona munka-
társunkra emlékezünk.                     

(26-27. oldal)

Józsa Judit munkássága
Józsa Judit, az erdélyi származású keramikusmûvész évrõl évre
számos újdonsággal szolgál, írásunkban bemutatjuk újabb kiállítá-
sát, s szólunk munkásságáról.

(29. oldal)
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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 Panorá-
ma Világklub
munkáját mu-
tatja be leg-
újabb számá-
ban a Bécsben
m e g j e l e n õ
MAGYARUL
TANULÓ(Ó)K
címû színes
nyelvi maga-
zin. A Kovács
Tünde fõszer-
kesztésében
német és an-
gol magyará-
zatokkal meg-
jelenõ lap cél-
ja, hogy a ma-
gyarul tanu-
lóknak érde-
kes és aktuális
információkat
közöljön Ma-
gyarországról, módszertanilag és didaktikailag szakszerû-
en feldolgozott formában, modern, lendületes külsõbe búj-
tatva. Az újság hasznos segítséget nyújt a Magyarorszá-
gon élõ, magyarul tanuló külföldiek, illetve a külföldön élõ
magyarul tanulók másod- és harmadgenerációs honfitár-
saink számára is.

Megrendelhetõ:
redaktion@magyarultanulok.com
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A sepsiszéki Nagy Balázs író, néprajzku-
tató – harmadik gyermekük érkezése elõtt –
elhatározta, hogy az újszülöttet bölcsõbe fek-
tetik. A programot a Csinódból 2015-ben in-
dított Gyarapodó Magyarság mozgalom kere-
tében mûködtetik, együttmûködve a ma-

gyarországi “Három királyfi, három király-
lány” mozgalommal. A kezdeményezõk a
gyerekszaporulatot, a közösségépítést és
ezen keresztül a magyar megmaradást tûz-
ték zászlójukra.

Aki hozzájárul egy bölcsõvel a program-
hoz, annak a neve felkerül a bölcsõre, s majd
ugyanúgy az összes kisbabáé, akiket a böl-
csõben ringattak. A bölcsõk 6 hónaponként
kerülnek más-más kisbabához. Egy bölcsõ
legkevesebb 10 kisbabát ki fog szolgálni, de
valószínûleg ennél többet, ezzel is motiválják
a gyermekvállalást. Egy bölcsõ ára matraccal
együtt 300 lej vagy 21 000 forint. 

A Vándorbölcsõ Program hivatalosan
március 24-én indult a csinódi ökumenikus
Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnától,
amirõl a Duna TV is közölt tudósítást. A
program fõvédnöke a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet elnöke, Szász Jenõ és felesége, Ildi-
kó asszony.

A bölcsõk kihelyezését és nyomon köve-
tését vállalják a szervezõk. Szerencsésnek
tartanák ennek a mozgalomnak egész Kár-
pát-medencére való kiterjesztését, ezzel is
erõsíteni kívánják a magyarság együvé tarto-
zását. Ehhez keresnek partnereket: egyesüle-
teket, alapítványokat, egyházközségeket

vagy akár lelkes magánszemélyeket.
Sepsiszéki Nagy Balázs hiszi, hogy amely
nép bölcsõbe fektet, az élni akar, élni fog!

Mi itt, Ausztráliában kötelességünknek
éreztük felkarolni e nemes célt, meghirdet-
tük és néhány hét alatt országos szinten ed-
dig 42 bölcsõfelajánlás érkezett! Szeretném a
világ magyarsága figyelmét felhívni, figyel-
mükbe ajánlani a Vándorbölcsõ Programot,
melynek az anyagi segítségen kívül komoly
lélekerõsítõ hatása is van: valahol a Kárpát-
medencében egy kis eldugott faluban, de
akár a nagy városban is élõ fiatal magyar csa-
lád érzi, hogy egy távoli kontinensen élõ ma-
gyarok nem hagyják õket magukra, gondol-
nak rájuk, kinyújtják segítõ kezüket feléjük.
Ez óriási erõt adhat fennmaradásukban! 

Én elvállaltam, hogy megszólítom a nagy-
világban élõ magyarságot, hírül adom a Ván-
dorbölcsõ Program létezését, rendkívüli fon-

tosságát. Aki úgy érzi szeretne bekapcsolód-
ni, segítségével hozzájárulni a magyarság
Kárpát-medencében való megmaradásához
– sok kicsi sokra megy – a továbbiakban Ba-
lázzsal vegye fel a kapcsolatot. 

Elérhetõsége: www.uzvolgye.info
Sepsiszéki Nagy Balázs

E-mail: bioversum@gmail.com
Rozgonyi Magdolna

(Sydney, Ausztrália)

Vándorbölcsõ program Erdélytõl Ausztráliáig

„Amely nép bölcsőbe fektet, 
az élni akar és élni fog!”

„Legszebb magyar ellenállás a bõséges gyermekáldás!”

A gyülekezeti élet fellendült, fiatalokkal
gyarapodott, magyar színtársulatot, kórust
hoztunk létre, énekeskönyvet adtunk ki… Ez
a lehetõségeket magába hordozó közösségi
élet felelõssé tesz bennünket, hogy itt a diasz-
pórában a jövõ generációk számára is megte-
remtsük a magyar-keresztény megmaradás
lehetõségét. 

Szüleink, nagyszüleink egy sokkal nehe-
zebb világban, sokszor az üldöztetések ellené-
re is építettek templomot és õrizték hitüket.
Akkor mi, a 21. század jóléti világában erre
az áldozatra nem lennénk képesek?! Erre a
kérdésre válaszolva egyházunk vezetõsége el-
határozta, hogy a keresztény nevelést és a
magyar kultúrát egy templom felépítésével
fogja elõsegíteni. A marsdeni Magyar Kultu-
rális Központ udvarára épülõ Összetartozás

Temploma vallási megkülönböztetés nélkül,
minden magyar számára nyitott lesz.

Kezdeményezésünk igen nagy lelkesedés-
nek örvendett, és a templomépítés hozzáve-
tõleges költségeinek nagy részét összegyûj-
töttük. Az építkezési engedélyt beszereztük,

a templomépítés elkez-
dõdött és terveink, vala-
mint az anyagiak függ-
vényében folyó év vé-

gére a templomot felszentelhetjük. 
Úgy gondoljuk, hogy nem mindennapi

esemény a templomépítés a világ legtávolab-
bi magyar gyülekezetében. Lelkesítõ és ösz-
szefogó ereje van. Akkor, amikor a világ több
részén a globalizmus, vagy a keresztyén elle-

nesség templomokat zárat be, Istennek hála
mi itt, idegenbe szakadt magyarok építeni tu-
dunk.

Áldást kértünk az Összetartozás Templo-
mának építésére, és idõkapszulát helyeztünk

el az épülõ templom falába... Egységrõl, bé-
kérõl, szeretetrõl és összefogásáról szólt a
mai felemelõ ünnepség. Ezért Istené a dicsõ-
ség! (Amennyiben szeretnének hozzájárulni

a templomépítés költségeihez azt megtehetik
személyesen, vagy csekken a Hungarian
Reformed Church of Australia Qld Distr. nevé-
re kiállítva és 143 White Cedar Circuit,
Stretton, QLD. 4116 Australia címre postázva,
vagy pedig neveiket feltüntetve befizethetik a
064194-10187480-as bankszámlára. Minden
adományt köszönettel és hálával fogadunk.)

Kovács Lõrinc
lelkipásztor

A Brisbanei és Gold Coasti Magyar Református Egyház 67 éves fennállását ünnepelheti. Ennyi év távlatából örömmel nyug-
tázzuk, hogy a világ egyik legtávolabbi magyar közössége, a magyar identitás, kultúra és hitélet megõrzése és kiteljesedé-
se szempontjából példaképpen szolgálhat mind az otthoni, mind az emigrációban élõ magyar közösségek számára.

„Szüleink sokszor az üldöztetések ellenére is építettek templomot, akkor mi,
a 21. század jóléti világában erre nem lennénk képesek?!”

Épül az Összetartozás Temploma Ausztráliában

A templom terve

Felvonulással tették emlékezetessé 
a templomalapítást

Egyházi áldás

Kovács Lõrinc lelkipásztor
elhelyezi az idõkapszulát

Az alapítók elhatározásának ünnepsége

A Panoráma Világklub Cold Coast-i Társklubja aktívan kiveszi részét a templomépítésbõl
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Ebben a szellemben kezdõdött a tíz na-
pos rendezvénysorozat kiemelt rendezvé-
nye, a díszünnepség a Stefánia Palotában,
melyen a több mint ötszáz férõhelyes díszte-
remben képviseltette magát a VIII. Magyar
Világtalálkozó díszvendégeinek köre: konti-
nentális díszvendégünk Ázsia, határon túli
díszvendégünk Erdély, hazai díszvendé-
günk: Nógrád megye.

Jelen volt több anyaországi település, vá-
ros képviselõje, polgármestere. Képviselték
Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Õr-
vidék magyarságát, de Európából és a tenge-
rentúlról, több országból, államból érkeztek
magyarok, a teljesség igénye nélkül például:
Ausztráliából, Új-Zélandról, Floridából,
New Yorkból, Svájcból, Spanyolországból,
Norvégiából, Svédországból, Argentínából,
Mauritániából, Kuvaitból, Algériából...

Megtisztelték díszünnepségünket a Ma-
gyarországgal barátságot ápoló nemzetek
képviselõi is, akik nemzetünk kulturális érté-
keit, hagyományait és barátsá-
gunkat hirdetik szerte a nagy-
világban: Õexcellenciája
Wening Esthyprobo
Fatandari Indonézia nagykö-
vete, Õexcellenciája Hamad
Bourahma Kuvait nagyköve-
te, Õexcellenciája Abdelkader
Dehindi Algéria nagykövete,
akiknek „Tiszteletbeli Ma-
gyar” címmel ismertük el te-
vékenységét.

Jelen voltak a VIII. Magyar
Világtalálkozó társrendezvé-
nyeinek: Szeged, Ópusztasz-
er, Szécsény, Tápióbicske,
Aranyosapáti képviselõi, vala-

mint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a
Közép -Európai Club Pannónia Egyesület
küldöttsége. 

Dr. Fábry Kornél atya az Eucharisztikus
Világkongresszus fõtitkárának áldása után

nagy várakozás elõzte meg a kitüntetések, el-
ismerések átadását, melyet idén is három ka-
tegóriában ítélt oda – ez évben a 15 éves év-
fordulóját ünneplõ Panoráma Világklub és
Társklubjai „öt földrész, 95 ország, 240 társ-
klub” – a Magyarságszolgálati Alapítvány
Kuratóriuma, valamint a Társrendezõ Szer-
vezetek közössége.

A „Világ Magyarságáért” közéleti díjat:
Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács el-
nöke, összevont közéleti és mûvészeti díjat,
Koltay Gábor filmrendezõ, Magyarország
Érdemes mûvésze, és a Magyar Örökség dí-
jas Nagyváradi Kiss Stúdió Színház vehe-
tett át.

A Világ Magyarságáért Mûvészeti díj-
ban: Nógrádi Tóth István, a Magyar Köztár-
saság Arany érdemkeresztjének tulajdonosa,

Díszünnepségünk mindenkori jelszava, Vörösmarty Mihály Szózatának kezdõ sora – „Hazádnak rendületlenül légy híve” –
nyolcadik alkalommal is olyan felszólítás, melynek hallatán minden magyarnak megdobban a szíve. Megerõsíti bennünk a
hazaféltést, az összetartozást, hogy jó magyarnak lenni, hogy jó önzetlenül dolgozni, tenni az ügyért a nemzeti összetar-
tozásért, a találkozásért. A „légy híve” üzenete, hogy serkenj fel a magad helyén lehetõségeidhez mérten cselekedj ren-
dületlenül a nemzetért, a honért, az egységért, az összetartozásért. 

VIII. Magyar Világtalálkozón ismét gyõzött a nemzeti összetartozás!

„Hazádnak rendületlenül légy híve!”
Díszünnepség, díjátadással, gálamûsorral

Dévai Nagy Kamilla Magyarország Érdemes
Mûvésze, Fodor-Lengyel Zoltán, a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjének tulaj-
donosa, a Spanyolországban élõ Goya Díjas
festõmûvész, és a Palóc Néptáncegyüttes ré-
szesült.

„Összefogás a Magyarságért” díjban:
Bozsik Tamás, (Ausztrália) Qeenslandi Vi-
lágklub elnök, László Gábor a Felvidéki

Nagymad polgármestere, Csallóközi Világ-
klub elnök, Czuh János a Panoráma Világ-
klub és a Magyar Világtalálkozók sajtófõnöke
részesült.

A díszünnepség minden évben kulturális
eseménnyé válik, nagyszerû, elismert és
közismert mûvészek kápráztatják el a kö-
zönséget. Így volt ez az idén is. A pécskai
Balta-Tajcs Hanna nagymamájától tanult
verssel, – Pósa Lajos: Magyarnak születtem –
nagy sikert aratva nyitotta meg az estet. A

Nagyváradi Kiss Stúdió Színház szívbe
markoló Wass Albert összeállítása, könnye-
ket csalt a szemekbe. Ras Muhamad indo-
néz reggae énekes, kontinentális díszvendé-
günk Ázsia és egyben az indonéz nagykövet-
asszony köszöntése az idei tiszteletbeli elis-

mertek részére. Tamás Gábor, Svédország-
ban élõ erdélyi származású énekes dalválasz-
tásai és kifinomult stílusa megdobogtatta a
magyar szíveket. Dévai Nagy Kamilla a tõle
megszokott színvonalas elõadásával, most is
lélektõl lélekig hatott. Nógrádi Tóth István
magyar nóta énekes rutinos elõadásmódja

nagy tapsot aratott. A Palóc
Néptáncegyüttes fergeteges táncait szûnni
nem akaró taps kísérte, de viseletükkel is el-
kápráztatták a közönséget. A Fehér Táltos

Dobcsapat évek óta rendezvényeink sokasá-
gán bizonyította nemzeti elkötelezettségét,
tehetségét, ugyanúgy, mint Kovács Kriszti-
na korondi énekes-gitáros, aki sugárzó tehet-
ségével és mûvészi alázatával vívta ki elisme-
résünket. Vesztergám Miklós míves tároga-
tójátéka és nemes õsi hangszere elõtt sem
maradhat el a fõhajtás. 

Hálás köszönet minden mûvésznek!
Díszünnepségünket Joó Gézával és

Szalóczy Pállal közösen vezettük. Köszö-
nöm, hogy társuk lehettem. Köszönet min-
den önzetlen közremûködõnek és segítõnek,
hogy együtt sikerre vihettük a rendezvényt.
Köszönet minden vendégünknek, hogy

megtisztelték jelenlétükkel estünket, köszö-
net a hazalátogató klubtagjainknak, mert él-
jünk bárhol is a nagyvilágban csak itthon le-
hetünk otthon, mert mi összetartozunk. A

15 éves Panoráma Világklub és a Magyar Vi-
lágtalálkozó, dr. Tanka László és T. Fehér
Iréne „Hazavárunk” címû dalával erõsíti
minden magyarban a haza üzenetét: Haza-
várunk! 

Díszünnepségünkrõl beszámolómat, a
Szózatot 1837-ben megjelentetõ kiadvány
szerkesztõinek ajánlásával zárom, mely így
szól:

„...reményljük, nem fog elhangzani fi-
gyelem 's hatás nélkül, és ohajtjuk is, hogy
a szózat tettet szüljön.”

Legyen így! Hazádnak rendületlenül
légy híve Ó magyar!

Nagyváradi - Kis Anna Mária,
a díszünnepség rendezõje

Fotók: Fördõs Gábor 

Zsúfolásig megtelt a színházterem Az ünnepség záró pillanatai

A kitüntetettek csoportja

A Palóc Néptáncegyüttes

Nagyváradi-Kis Anna

Joó Géza

Dr. Fábry Kornél atya

A Fehér Táltos Dobcsapat

Dévai Nagy Kamilla

A Nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvészei

Abdelkader Dehindi Algéria nagykövete

Hamad Bourahma Kuvait nagykövete

Tamás Gábor

Wening Esthyprobo
Fatandari Indonézia

nagykövete

Kovács Krisztina

Ras Muhamad indonéz énekes és zenekara

Vesztergám Miklós

Nógrádi Tóth István

A közönség soraiból
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A megyei lap „Tettre kész a
magyar vidék” címmel hívta
fel a figyelmet az eseményre,
és „Semmi sem gyümölcsö-
zõbb az összefogásnál” cím-
mel összegezte a programo-
kat. 

A Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány küldetésében fogal-
mazta meg a hátrányos hely-
zetû települések életminõsé-
gének fejlesztését. A célok el-
érésének legfõbb eszközét az
országos mûködési körû civil-
szervezet saját és együttmû-
ködõ partnerek humánerõ-
forrása jelenti, módszere ma-
gában foglalja a kultúra leg-
fõbb területeit. „Hangya Szö-
vetkezettõl a kapszulás tehé-
nig”. 

Az életminõség-fejlesztõ
program eredményeként létrehozott Vidék-
fejlesztési Akadémia által a falvak helyzetérõl
és jövõjérõl rendezett konferencia – a maga
korlátaival – igen sokoldalúan világította meg
a falvak, mint települési forma jövõjét. 

Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány kuratórium elnöke, és Joó Géza a Pano-
ráma Világklub alelnöke rendezõi köszöntõ-
jét követõen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
helyzetét, fejlesztési feladatait és eredménye-

it, valamint az uniós tervidõszak lehetõsége-
it foglalta össze elõadásában Seszták Oszkár,
a Megyei Közgyûlés elnöke. 

A településen élõk biztonsága köz-
vetlenül hat az életminõségre, ennek
harminc éves tapasztalatait ismertette
Dévai Tibor, az Aranyosapáti Polgár-
õr Egyesület elnöke, aki felajánlotta a
beregi településeknek a polgárõrök
felkészítését és vizsgáztatását. 

A témához kapcsolódó ausztráliai tapasz-
talatait ismertette Kardos Béla Sydney térsé-
gében élõ magyar szervezetek elnöke, a MÁ-
ÉRT tagja, a Magyar Kultúra Lovagja. Ismer-
tette a földrész településszerkezetének sajá-

tosságait, ezen belül a magyar falvakhoz ha-
sonlóak hiányát. A vidék mûködésében meg-
határozónak tekintette a sokoldalú összefo-
gást, a tudatosságot, a kölcsönös bizalmat és
érdekegyeztetést. Átadta a „Százak Tanácsá-
nak” egyik javaslatát, amely a II. világháború
elõtti „Hangya Szövetkezetek” 21. századi
bevezethetõségéhez kapcsolódik. 

Dr. Dupka György (Ungvár, Ukrajna), a
Magyar Mûvelõdési Központ igazgatója, a
Magyar Kultúra Lovagja szomorúan elemez-
te a kárpátaljai magyar közösség, benne a fal-
vak helyzetét. A népességcsökkenés, a szer-
zett kisebbségi jogok állami korlátozása mel-
lett szinte egyetlen pozitív tényként említette

A VIII. Magyar Világtalálkozó elsõ programja volt a „Magyar vidék napja”. A világ magyarságának képviselõi 5. alkalommal
látogattak el a halmozottan hátrányos helyzetû Aranyosapátiba. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Panoráma Világklub tér-
ségi társklubjai, valamint az Aranyosapáti Polgárõr Egyesület és a Böszörményi László Alapítvány Aranyosapátiban
(Aranyosszigeten) együttmûködve további civilszervezetekkel ezúttal is érdekes, elõremutató, hasznos és értékteremtõ
programot állította össze. 

A Világtalálkozó nyitónapja: a Magyar Vidék Napja Aranyosszigeten

Tettre kész magyar vidék
Konferencia, Országzászló-avatás, ének, zene, étel-ital finomságok

a magyar kormány által támogatott – jellem-
zõen a mezõgazdagságban dolgozó magyar
nemzetiségieket támogató – Egán Ede vállal-
kozás-fejlesztési programot. 

A külföldi tapasztalatokat a skandináv
kistelepülések jelenét bemutató Kovács Fe-

renc (Osló, Norvégia), a Magyar Kultúra Lo-
vagja elõadása zárta. Az elõadó szólt az inter-
neten követhetõ „állatgondozásról”, a föld-
mûveléssel és az állatokkal kapcsolatos nor-

vég jogszabályokról. Részletesen ismertette a
kapszulában élõ tehenek távirányított tejter-
melését. 

A hazai jó gyakorlatokról szóló elõadáso-
kat Herczeg Péter, a Beregi Keresztszem
Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a falvak-
ban folyó értékõrzés és közösségépítés fon-
tosságát hangsúlyozta. Dr. Szabó Zoltán,
Túrkeve nyugalmazott polgármestere, állat-
orvos, az Egyetemes Kultúra Lovagja, a fal-
vak állatállományának csökkenésérõl, a tele-

pülések nemzetközi kapcsolatainak és
együttmûködésének fontosságáról szólt. A
városában számos életminõség-fejlesztõ be-
ruházás – többek között fürdõ, vágópont,
hangyaszövetkezethez kapcsolható bolt – va-
lósult meg. Ezek egy részének sorsa azonban
a vezetõváltással megszûnt. Haklik Gábor
vásárosnaményi mérnöki iroda vezetõje a fi-
atalok és a fejlesztések mérnöki támogatásá-
ról oldaláról foglalta össze gondolatait. 

A fórum közel 250 résztvevõjét köszön-
tötte a térség országgyûlési képviselõje Tilki
Attila is, aki különösen a határon túli magya-
rok érdekében sürgetett gyors és nemzet-
mentõ változásokat. 

A fórumra biztosított idõ korlátozottsága
miatt több hozzászóló csak írásban adhatta
le hozzászólását, amelyet a Kultúra Lovag-
rendje évkönyve ad majd közzé. Így ebben
olvashatunk a nemzetegyesítõ civilekrõl. Itt
ismerhetjük majd meg a gemenci példákat,

és Kovácsvágást, mint „mintatelepülést”. Ol-
vashatunk a biztonsági környezet verseny-
képességre gyakorolt hatásáról, a rendõrség

és a polgárõrség együttmûködésérõl, vala-
mint a falvak jövõjét segítõ a Civil Informáci-
ós Centrum fontosságról, és a vallásosság kö-
zösségformáló szerepérõl. 

A fórum színes, értékteremtõ protokoll
rendezvénnyel folytatódott. Pappné Széles
Timea (Ilk) énekét követõen Rácz Endre
(Sárrétudvari) mondta el saját versét, majd
Szeõcs Bálint (Mátészalka) tanuló szavalatá-
nak tapsolhatott a közönség. 

A Felsõ Tisza Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
által adományozott Felsõ Tisza Minõségi
Védjegyet Sántha Miklós és felesége közös-
ségépítõ és bábozó, valamint a kárpátaljai
Péterfa és a bodrogközi Borsi Rákóczi kul-
tuszt ápoló tevékenysége érdemelte ki, akik-
nek Tóth László, a Magyar Kultúra Lovagja a
Rákóczi indulóval köszönte meg az önzetlen
munkát. 

Kovács Lászlóné versét követõen Kocsis
István görög katolikus tisztelendõ felszentel-

te a „nemzet otthonának” újabb szimbólu-
mát az „Országzászlót”, amelyet az I. világ-
háború befejezésének centenáriuma alkal-
mából állított az alapítvány. Kézzel fogva test-
véreinkkel Sárrétudvari Alapítvány Népdal-
köre dalai fogták csokorba a polgárõrök foga-
dalomtételét, amelynek zárásaként az alapí-
tók elismeréseket vehettek át. 

A falusi vendéglátáshoz és fõételként a
„babgulyás” feltálalásához Demeter Tivadar
zenekara biztosította a kellemes hangulatot. 

A program Aranyosszigeten a kiállított
hímzések mellett a magyar nóta, mint hun-
garikum bemutatásával ért véget. A nótabe-
mutatón a legifjabb korosztályt az óvodás
Bodnár Fanni és Lõrinczi Lili képviselte. A
nyolcvan évet átölelõ bemutatkozók között
láthattuk Ilkrõl Pappné Széles Timeát,
Kisvárdáró, Bodnár Istvánnét és Szilvási
Mihálynét, Pálházáról Tóth Lászlót. Csoport-
ként vett részt a programon a Borsiból érke-
zett II. Rákóczi Ferenc Polgári Társaság
dalárdája, a Barabás Dalkör és négy a
szólóénekes mellett a Kézfogás
Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány
Népdalos Csoportja, valamint a Sárrétudvari
Nótakör Egyesület.

Aranyosapátiban található Aranyos-
szigetrõl mindenki jó hangulatban távozott,
az est során a Sárrétudvariból érkezõ éneke-
sek megtöltötték a vámosatyai mûvelõdési
házat, amely a kellemes kikapcsolódás mel-
lett hozzájárult a falu népdalköre kapcsolatá-
nak gazdagításához. 

Fotók: 
Czuh János és Bodnárné Varga Éva



A kísérõ kulturális mûsorban népszerû
elõadóink a legszebb a hungarikumnak mi-
nõsített magyar nótákat, népdalainkat, ope-
retteket, valamint retro slágereket szólaltattak
meg. Joó Géza talkshow mûsorában pedig
bemutatkozott a zsûri elnöke Csikós Pál,

Aranyi János, Juhász Marianna, Máté Anna
és Mayer Krisztina. Nagy siker övezte a fellé-
põ mûvészek elõadásait: Nógrádi Tóth Ist-
ván, Szegedi Csaba magyarnóta énekeseket,

Ajtai Marika, Suták István, Tolnai Mari,
Ráduly Timea, Kalla József, Kiss Tibor elõ-
adókat, s a tápiószõlõsi „Halesz” táncegyesü-
let – de mások is szórakoztatták a közönséget.

A több száz résztvevõ tucatnyi ország kép-
viseletében jelent meg, voltak például – Kar-

dos Béla ausztráliai ma-
gyar közéleti vezetõ rész-
vételével – Ausztráliából,
Floridából Horváth Má-
ria Világklub-elnök veze-
tésével, a felvidéki
Búcsról, Nagymadról,
Medvesaljáról, a délvidé-
ki Törökbecsérõl, Topo-
lyáról, Tornyosról, Csan-
tavérrõl, Törökkanizsá-
ról, Kispiacról, Magyar-

kanizsáról, Erdélybõl Kolozsvárról pedig 4-8
tagú fõzõcsapatok érkeztek, s szerepeltek si-
kerrel.

Budapestrõl 55 fõs külön busszal jöttek a
fõvárosiak. A résztvevõk zöme a 15 éves Pa-
noráma Világklub hálózat öt kontinens 95 or-
szágát átölelõ 240 társklubjának közremûkö-
désével érkeztek a Világtalálkozóra. A szerve-
zésben és a lebonyolításban aktívan részt vet-
tek a Tápió régió és Pest megye társklubjai. 

Az eseményrõl az országos és a helyi mé-
dia cikkekben, riportokban és tudósítások-
ban számolt be. A közszolgálati Magyar Tele-
vízió riportfilmet készített a helyszínen, a he-
lyi és a megyei sajtó szintén tudósításokat
adott a rendezvényrõl.

A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki a
Földmûvelésügyi Minisztériumnak a támo-
gatásáért, Munkatársainak a segítségnyújtá-
sáért, Czerván György Országgyûlési Képvise-
lõ Úrnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rának és Tápióbicske Önkormányzatának,
valamint a média munkatársainak.

A nagysikerû egész napos rendezvényen,
késõ este felé azzal búcsúztak egymástól a
résztvevõk: jövõre, veletek, ugyanitt! 

Szöveg és fotó: 
Czuh János

A korábbi ötlet folytatásaként 2018-ban,
május 18-án, pénteken, Tápióbicskén, a
Szent István parkban egy egész napos ren-
dezvény keretében – a VIII. Magyar Világta-
lálkozó tíznapos rendezvénysorozata alatt –
ismét megrendeztük „A magyar konyha vi-
lágnapját”, „Magyar asztalra, magyar alap-
anyagokból, magyar ételt!” jelmondat szelle-
mében. 

Ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében
Kanyó Sándor, Tápióbicske polgármestere
és dr. Tanka Lászlóné, a Magyar Világtalál-
kozó alelnöke, aki üdvözölte jelenlévõket,
többek között Velkei Józsefet, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei elnökét.
A rendezvény házigazdája, s fõszervezõje:
Vér János, séf, a Panoráma Világklub Tápió-

régiói Társklubjának elnöke méltatta
a rendezvény jelentõségét és köszö-
netét fejezte ki a közremûködõknek.
Ünnepélyes keretek között került sor
az Összetartozás emlékmûvének le-
leplezésére és avatására a Szent Ist-
ván parkban.

Kiemelt figyelmet kaptak hun-
garikumaink, s 36 fõzõcsapat részvé-
telével zajlott a fõzõverseny! Köztük
szép számmal voltak a határon túliak
is: Délvidék, Erdély, Kárpátalja, Felvi-
dék képviseletében, finomabbnál fi-
nomabb ételeket készítettek. Így pél-
dául elkészítették a hungarikumainkat repre-
zentáló bajai és a tiszai halászleveket, a gu-
lyáslevest, a karcagi birkapörköltet, alap-

anyagként a szintén hungarikumainkat
megjelenítõ makói hagymát, piros aranyat,
„Erõs Pistát” kalocsai fûszerpaprika õrle-
ményt használtak. 

Megkóstolhatták a jelenlévõk a Magyar
Világtalálkozó italait: finom magyar pálinká-
inkat, magyar borainkat: a lellei Cserszegi fû-
szerest a Búzássy-pincészetbõl és az Egri bi-
kavért, az Egri Korona Borháztól, a finom pá-
linkákat a palinka.hu jóvoltából, s a Pannon
Kincse lúgos ásványvizet – mint a Magyar Vi-
lágtalálkozó italait. 

A nap középpontjában a halféleségek áll-
tak, a 36 csapatból 19 készített különféle hal-
ételt, a nagymadiak például sült halat, zöld fû-
szeres szósszal, mások fokhagymás sült ha-
lat, rácpontyot, lecsós halat készítettek. A te-

kintélyes zsûri nem fukarkodott a díjakkal:
16 csapat fõztjét arannyal, sokakat ezüsttel és
bronz kupával díjaztak.

2017-ben, a VII. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának keretében, a világ magyarsága képviseletében több mint 250
aláírással a világtalálkozó résztvevõi kezdeményezték, hogy május 18-a legyen „A magyar konyha világnapja”. Azzal a cél-
lal, hogy a hagyományos magyar konyha értékeit õrizzük meg, terjesszük, népszerûsítsük hungarikumainkat, magyar ér-
téktárunkat, fejlesszük tovább a mai kor igényeinek megfelelõen, hogy újra méltó rangot kapjon szerte a nagyvilágban. Az
ötlet kezdeményezõi úgy gondolják, ez nem csupán a szakma, az állami szervek feladata, hanem a fogyasztóké, a civileké
is. Rendezvényünk a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. 

A magyar konyha világnapja – Tápióbicske, Szent István Park-május 18.

„Magyar asztalra, magyar alapanyagokból,
magyar ételt!”

Harminchat fõzõcsapat, középpontban hungarikumaink finomságai és a halételek

A rendezvény a Földmûvelõdésügyi Minisztérium
támogatásával valósult meg.
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A Magyar Világtalálkozó és az irodalmi
est (amely az „Ott, ahol zúg az a négy fo-
lyó” címû dallal kezdõdött Ernszt Katalin
és a Rajkó zenekar tolmácsolásában film-
felvételrõl). 

A kontinentális díszvendég Ázsia volt,
ezért Indonézia nagykövet-asszonya,
Wening Esthyprobo Fatandari (2017-ben
kapta meg a VII. Magyar Világtalálkozón
a „Tiszteletbeli magyar” címet) ünnepé-
lyes szavakkal köszöntötte az irodalmi est
és a Világtalálkozó résztvevõit, üzenetét,
küldetését.

Ezt követõen a jelenlévõk megtekintet-
ték Nagyváradi-Kis Anna eddigi világta-
lálkozóinkról szóló kisfilmjét. Röviden

megemlékeztünk az irodalmi est elõest-
éjén Indonéziában bekövetkezett terror-
támadás áldozatairól, és a nagykövet-asz-
szonynak õszinte részvétünket, az áldo-
zatok hozzátartozóinak pedig együttérzé-
sünket fejeztük ki. A nagykövet-asszonyt
Joó Géza, a Világtalálkozó alelnöke kö-
szöntötte, majd ismertette a Világtalálko-
zó addig megrendezett programjait.

Az esten ünnepélyesen átadtuk az
újabb Wass Albert Örökség Díjat, amelyet

ezúttal dr. Balázs Ildikó irodalomtörté-
nész, több Wass Albert-tanulmány és a
Wass Albert-bibliográfia alkotója, illetve
Vincze B. András kalotaszegi származású
énekes-gitáros, elõadómûvész vehetett át,
aki eddig 18 Wass Albert-verset zenésített
meg. A díjakat dr. Tanka Lászlóné Fehér
Iréne, a Panoráma Világklub alelnöke és
jómagam, mint az est házigazdája adtuk

át a kitüntetetteknek.
A konferencia elõadói közül kiemel-

ném mindenekelõtt dr. Balázs Ildikó
„Wass Albert világfigyelõ szellemisége” cí-
mû színvonalas és szakszerû prezentáci-
óját, valamint Gyimóthy Gábor (Svájc)
nyelvhûségrõl tanúskodó sziporkázó és
tanulságos elõadását. 

Érdekes volt dr. Bába Szilvia, a Duna
Palota mûvészeti és operatív igazgatója,
diaszpóra-kutató elõadása, aki a közel

Tanulságos és termékeny irodalmi estet tartottunk május 14-én a VIII. Magyar Világtalálkozó keretében, melynek témája
a magyar szórványmagyarság irodalma és médiája, annak értékei, szerepe, hatása volt az emigráció életére. Ezen a nem-
zetközi konferencián ausztráliai, kanadai, USA-beli, norvégiai és svájci magyar közéleti személyiségek adtak képet a szór-
ványmagyarság életérõl.

„Õfelsége: a magyar nyelv!”

A magyar irodalom és nyelv napja 
a Világtalálkozón

„A magyar könyv úgy kell, mint a kenyér”.

100 éves ausztráliai Csapó Endre író, fõ-
szerkesztõ, közéleti személyiség, kedves
barátunk legújabb könyvét mutatta be –
Ilyen a világ címmel, amely már az ötö-

dik könyve, cikkgyûjteménye, az Auszt-
rália Magyar Élet hetilap fõszerkesztõjé-
nek! Ezt a munkásságot méltatta Kardos
Béla ausztráliai közéleti vezetõ, aki az
ausztráliai magyar irodalom és média je-
lentõségérõl is szólt. 

Kasza Marton Lajos író, költõ, a Kana-
dai Magyar Írószövetség örökös tisztelet-
beli elnöke „Magyar irodalmi élet Kana-
dában” címmel tartott kitûnõ elõadást.

Tanulságos volt Kovács Katáng Ferenc
norvégiai magyar költõ, író, mûfordító
elõadása, aki elsõsorban a Norvégiában
mûködõ magyar irodalomról beszélt.

Gyimóthy Gábor mellett B. Szabó Péter-
tõl (Svájc), a Svájci Magyar Irodalmi Kör
alapító elnökétõl, közéleti személyiségtõl
kaptunk nagyon fontos információkat a
svájci magyar kulturális életrõl, könyvbe-
mutatóval tarkítva.

Az esten Ónody Éva is bemutatta né-
hány könyvét, Szele György amerikai ma-
gyar író ismertette „Egy Széchényi vará-
zsa” címû könyvét és fõhõsének történe-
tét, Rátki Zoltán építészmérnök beszélt

magyar anyanyelvünk fontosságáról
„Õfelsége: a magyar nyelv” címmel, aki
nemcsak építészmérnök, hanem nyelv-
építõ is. Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájá-

ért Alapítvány elnöke, a Magyar Kultúra
Lovagrend alapítója a júniusban,
Aranyosapátiban rendezendõ Wass Al-
bert Olvasótáborról és az irodalmárok

nemzeti találkozójának üzenetérõl be-
szélt.

Az irodalmi estet Vincze B. András és
Kovács Krisztina székelyudvarhelyi éne-

kes-gitáros tette gazdagabbá muzsikájá-
val, énekével. A rendezvényen számos – a
szórványmagyarság életével és értékeivel
foglalkozó – könyvet mutattunk be, me-

lyek minden bizonnyal hozzájárulnak az
összmagyarság hiteles megismeréséhez.

Szép este volt, amelyen ismét jó volt
magyarnak lenni, s ahol ismét bebizonyo-
sodott: „A magyar könyv úgy kell, mint a
kenyér”. 

Tarics Péter,
az est programigazgatója 

és mûsorvezetõje

Indonézia nagykövete tartja köszöntõjét

Tarics Péter

Dr. Balázs Ildikó

Dr. Bába Szilvia

Kovács Ferenc Norvégiából

B. Szabó Péter
Svájcból érkezett

Nick Ferenc
Kovács Krisztina énekel

Kardos Béla Ausztráliából

Gyimóthy Gábor elõadása

Kasza Marton Lajos, 
a Kanadai Magyar Írószövetség elnöke

Szele György 
az Amerikai Egyesült 

Államokból

Csapó Endre (Ausztrália) új könyve

Zsúfolásig telt az OKISZ konferenciaterme

Vincze B. András veszi át a Wass Albert Örökség Díjat
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Az egybegyûlteket a házigazda mûsor-
vezetõ, Andics Árpád, a Debreceni LYRA
Mûvészeti Csoport vezetõje köszöntötte,
majd bejelentették, hogy a Wass Albert
Örökség Díjat az alapítók dr. Vincze Pi-
roskának, posztumusz, a Gróf Wass Al-
bert Társaság egykori elnökének, létreho-
zójának ítélték oda. Laudációt Tulipán
Csilla, a WAT titkára mondott, a díjat dr.
Tanka László, a Panoráma Világklub ala-
pító elnöke adta át a kitüntetett fiának,
Üsth Ágostonnak. 

Ezután részletet vetítettek ifj. Szalay
Róbert portréfilmjébõl – Fenyõfáktól a
pálmafákig –, a Du-
na Palotában rende-
zett, a Wass Albert
Emlékévet megnyitó
ünnepség felvételé-
bõl. Nagy tetszés fo-
gadta a WAT „Ken-
dõt lengetek egy kis-
madár után” címû
mûsorát, amelyet
Tulipán Csilla és
Timmer Bálint mu-
tatott be. 

A továbbiakban
az Örökségkönyvet mutatta be dr. Tanka
László fõszerkesztõ, hangsúlyozva, hogy

az író munkásságával nem csak nemze-
tünk és
irodalmi
é l e t ü n k
l e g n a -
gyobbjai
k ö z é
e m e l k e -
dett, ha-
nem az ál-
tala képvi-
selt érték-
rend alap-
ján közös-
ségek so-

kaságai is szervezõdnek, rendezvényeket
tartanak. 

Ezt követõen elõbb Vincze B. András,
Wass Albert Örökség Díjas dalszerzõ-éne-
kes adott elõ néhány gyönyörû megzené-
sített Wass Albert verset, majd a Debrece-
ni LYRA Mûvészeti Csoport tagjai – Erdé-
lyi Márta (vers), Andics Árpád (narrátor,
vers), Farkas Valéria (ének), Farkas Ibo-
lya (hegedû) –
adtak elõ nagy
sikerrel részletet
„Látható az Is-
ten” címû mûso-
rukból. A lélek-
emelõ est dedi-
kálással, baráti
beszélgetéssel
ért véget.

A Debreceni Mûvelõdési Központ Pódiumterme adott otthont a június 22-én este a Panoráma Világklub, a Debreceni LYRA
Mûvészeti Csoport és a Gróf Wass Albert Társaság közös estjének, amelynek középpontjában az erdélyi írófejedelem mun-
kásságának, szellemi hagyatékának õrzése állt. A mintegy száz fõs közönség zenét, verseket, felolvasást, filmvetítést, elõ-
adásokat hallhatott-láthatott, s díjátadásra is sor került.

Sikeres debreceni Wass Albert Emlékest

Díjátadás, Örökségkönyv bemutató, 
– vers, ének, zene, film, előadás

„Irodalmi életünk legnagyobbjai között”

A találkozón jelen volt a New York-i Ma-
gyar Színház vezetõje, Bollók Barbara igaz-
gatóasszony és Kovács Szilvia,
színésznõ, mûvészeti vezetõ, a
háziasszonyi teendõket
Koleszár Andrásné, a Panoráma
Világklub Kisvárdai Társklubjá-
nak elnöke látta el Joó Géza, a
Magyar Világtalálkozó alelnök-
ének közremûködésével.
Kisvárda város részérõl Leleszi
Tibor polgármester, valamint a
Kisvárdai Várszínház és a Ma-
gyar Színházak Kisvárdai Feszti-
váljának vezetõi voltak jelen, a
város kulturális, szellemi életének prominens
képviselõinek társaságában.

A programsorozat a New York-i Magyar
Színház 1995-ös kisvárdai szereplésének – ez
volt a kezdet – tiszteletére állított Cserey Erzsé-
bet emléktábla koszorúzásával, megemléke-
zõ beszédekkel kezdõdött. Ezután a Parish

Bull Konferencia-
központ termében
került sor egy
kerekasztal beszél-
getésre, amelyen a
résztvevõk megis-
m e r k e d t e k
Kisvárda kulturális,
mûvészeti életével,
a színházi mûso-
rokkal, a 2018-as
kisvárdai fesztivál
p r o g r a m j á v a l,
majd a New York-i

Magyar Színház, a Panoráma Világklub Mû-
vészeti Fórumának és a Magyar Hollywood

Tanácsnak a vezetõi adtak tájékoz-
tatást tevékenységükrõl, nemzetkö-
zi kapcsolataikról, a partneri
együttmûködés lehetõségeirõl. A
kerekasztal beszélgetést követõen
egy mûsoros vacsoraestre került sor,
amelyen a barátságok,
kapcsolatok elmélyítésé-
re, ismerkedésre, rövid
köszöntõkre, bemutat-
kozásokra kerül sor, ne-
ves elõadómûvészek
közremûködésével, s a

vidék tájjellegû ételeinek, italainak
elfogyasztásával.

A résztvevõk Cserey Erzsire
emlékeztek, aki 2008-ban hunyt
el. Évtizedeken át szolgálta New
York és környéke magyarságát,
rendíthetetlen akarattal õrizte a magyar szót,
alakját Kisvárdán dombormû õrzi.

– Cserey Erzsi fantasztikus színésznõ és
rendezõ volt, õ volt az egyik legnagyobb bará-
tom, neki köszönhetem, hogy én is színészi
pályán dolgozhatok – mondta megemlékezõ

beszédében Kovács Szilvia, a New York-i Ma-
gyar Színház jelenlegi igazgatója. A New-
York-i Magyar Színházat 1984-ben dr. Varga
László alapította, s amikor õ 1989-ben haza-
tért Magyarországra, Cserey Erzsi vette át a
színház vezetését. A teátrum most a 34. éva-
dát ünnepli, ezzel Amerikában a leghos-
szabb életû kisebbségi színháznak számít. 
– Harmincnégy éve tartjuk szem elõtt a célun-
kat, ami a magyar nyelv, a magyar kultúra, a
magyar történelem õrzése és ápolása a tenge-
ren túl, itthon pedig szeretnénk bemutatni az
amerikai magyar mûvészetet. Ennek egyik
állomása éppen Kisvárda volt évekkel ezelõtt,
amikor a nemrég elhunyt kedves barátom,
Gerty Ágoston fantasztikus darabját, a „Gyer-
mekem-gyilkosom” címû monodrámát mu-
tatta be nagy sikerrel Cserey Erzsi – mesélte
Kovács Szilvia, aki ugyancsak színpadra állt a
darabbal. Az igazgató azt mondta, a gyönyö-
rû dombormû – amelynek alkotója Kardos
Tibor szobrászmûvész – méltó emléket állít

Cserey Erzsi mun-
k á s s á g á n a k
Kisvárdán.

Az emléktáblá-
nál Bollók Barbara,
a New York-i Ma-
gyar Színház elnö-
ke és Kovács Szil-
via helyezték el a
k o s z o r ú j u k a t
Kisvárda képvise-
letében. Leleszi Ti-
bor polgármester,

Nagy Józsefné alpolgármester és Nyakó Béla
a Várszínház és Mûvészetek Háza igazgatója
koszorúztak, a barátok, ismerõsök, tisztelõk
egy fõhajtással emlékeztek. 

Szöveg: Vincze Péter
Fotók: Czuh János

Kisvárda kulturális és mûvészeti kapcsolatainak egy nagy jelentõségû eseményére került sor a Magyar Világtalálkozó ren-
dezvénysorozatának elõestéjén, amelyre az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek a New York-i Magyar Színház vezetõi,
hogy a Panoráma Világklub, a Magyar Hollywood Tanács és Kisvárda kulturális életének meghatározó szereplõivel együtt
elõsegítsék Kisvárda és a vidéki magyar színházi élet nemzetközi kapcsolatainak erõsítését.

Mûvészeti Találkozó a Világtalálkozó kapcsolódó rendezvényeként

Emlékezés és együttműködés New York 
és Kisvárda között
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Rózsa Miklós, háromszoros Oscar-dí-
jas hollywoodi zeneserzõ – Nagylócon
töltötte gyermekéveit – emléktáblájának
megkoszorúzása után Nagylóc történel-
mével, látnivalóival, mindennapi életével
ismerkedhettünk meg. Világklub hálóza-
tunk 239. tagja lett a Nagylóci Társklub,
elnöke Péter Gábor polgármester – az er-
rõl szóló felkérést dr. Tanka Lászlóné, a
Panoráma Világklub társelnöke adta át.

Mint Ronga József alpolgármester el-
mondotta, Nagylóc Nógrád megye köze-
pén, a Cserhát szelíd dombjai között ta-
lálható, különleges szépségû, természeti
értékekben, néprajzi hagyományokban
gazdag vidék, a világörökség részét képe-

zõ Hollókõ szomszédságában. A rövid be-
mutatkozások, köszöntõk után a helyi
hagyományõrzõk színvonalas mûsorral
kápráztattak el minket. A végén pedig le-
pényt kóstolhattunk. 

Nógrád megyei utunk következõ állo-
mása Szécsény volt, ahol Stayer László
polgármester fogadta a Világklub csapatát
a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A

rendezvény kezdetén Lovas Ilona klubel-
nök felolvasta Skuczi Nándor, a Nógrád
Megyei Közgyûlés elnökének a Magyar
Világtalálkozó résztvevõinek szóló üd-
vözletét.

A Panoráma Világklub munkájához és
a Magyar Világtalálkozókon nyújtott tá-
mogatásáért Stayer László, Szécsény pol-
gármestere ÖSSZEFOGÁS A MAGYARSÁ-

A VIII. Magyar Világtalálkozó 9. napján a magyarországi díszvendéghez, Nógrád megyébe látogatott egy külön busszal a
világtalálkozói csoport. Elsõ állomásunk Nagylóc volt, majd Szécsény városa és Hollókõ következett – valamennyi helyszí-
nen szeretettel vártak és fogadtak bennünket.

Nógrád megyébe látogatott a Világtalálkozó közönsége

Bemutatkozott Nagylóc, Szécsény, Hollókő
Néphagyományaink hûséges õrzõi GÉRT elismerést, valamint Józsa Judit

Életfa címû alkotását vehette át dr. Tanka
Lászlónétól. Gratulálunk!

A program során Szécsény városát és
közvetlen környékét bemutató elõadás-
ban volt részünk, megismerkedhettünk
Balassagyarmat történelmével és minden-
napjaival. Nagy élmény volt hallgatni a

Bátonyterenyérõl érkezett, Fölszállott a
páva népdalverseny gyõzteseit, a Haraszti
ikreket, csodás éneküket. Nem kevésbé

volt csodálatra méltó Berze Marianna, az
V. Palóc Világtalálkozó fõszervezõjének
lelkes, szeretetteli meghívója augusztus 3-

5-ére a Palóc Világtalálkozóra. Még ízes
palóc énekét is élvezhettük.

Köszönjük szépen a bemutatkozáso-
kat és a szíves vendéglátást. Remélhetõleg
a csapat szerte viszi a nagyvilágba a jó hí-
rét a településeknek, hogy milyen szépsé-
ges Nógrád megye, milyen kedvesek a
nógrádi emberek!

Természetesen sétáltunk Szécsény
belvárosában, majd buszra szállt a cso-
port és Hollókõre utazott, ahol bekapcso-

lódott a színes és színvonalas pünkösdölõ
programokba.

Várunk mindenkit szeretettel Nógrád
megyébe!

Lovas Ilona,
a Panoráma Világklub Nógrád 
Megyei Társklubjának elnöke

Fotók: Czuh János

Csoportkép a Rózsa Miklós emléktábla elõtt

Koszorúzás Nagylócon

Szécsény madártávlatból

Hollókõi utcakép

Hollókõi séta

Nagy sikert aratott a Haraszti-ikrek mûsora

A Panoráma Világklub vezetõi a nagylóci tánccsoport tagjaival

Dr. Tanka Lászlóné átadja a díszoklevelet Stayer Lászlónak, Szécsény város polgármesterének

Szécsényi csoportkép

Stayer László, Szécsény város 
polgármestere tartja beszédét
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A Király-hágón töltött pihenõ, majd Ady
Endre csúcsai emlékhelyének megtekintése
után elõbb Válaszúton, Wass Albert szülõ-
házánál, utána Bonchidán a Bánffy Kas-
télynál álltak meg a csoport tagjai. Szomorú-
an tapasztalták, hogy már szinte semmi nem
õrzi a régi szép idõk, Wass Albert emlékét:
omladoznak a falak, magasan áll a fû, az új
tulajdonosok nem értik a magyar nyelvet, s
nem tudnak arról, hogy a húszas-harmincas

esztendõkben milyen magyar élet folyt e vi-
déken. Aztán pár kilométerrel arrébb már jó-
kedvre derült a társaság, hiszen a zömében
magyarok lakta, a Sallai János polgármester
által irányított Széken, a Sóvirág panzió ele-
gáns éttermében egy remek vacsora után a
helyi népi zenekar, s a Szalmakalap együttes
táncos mûsora dalra fakasztotta a nótás ked-
vûeket.

Másnap Szamosújváron egy örmény
templom és Rózsa Sándor sírjának megtekin-

tésével kezdõdött a program, majd Wass Al-
bert számos írásának és ifjúkori életének
helyszíneit keresték föl a csoport tagjai.
Cegén az 1769-ben épített kastély egykoron
Wass Albert gyermekkorának helyszíne, s
tulajdona volt, majd – amikor az aljas vád
ürügyén elvették tõle – egy állami mezõgaz-
dasági vállalat székhelye lett... Néhány évvel
ezelõtt a visszaigénylési lehetõséggel élt a
mai tulajdonos, s azt mondják a helyiek, szé-
pítgeti az ódon házat és minden év augusztu-
sában itt tölt egy hónapot ezen a gyönyörû
vidéken. 

A festõi szépségû, tavakkal ölelt szomszé-
dos Szentgotthárdról azt írta az író, hogy
1142-tõl megszakítás nélkül éltek ott az õsei,
a jelenlévõk Wass Endréné naplójából olvas-
ták fel azokat a döbbenetes sorokat, amelyek
az 1944-es búcsú óráiról szóltak. Szép lehe-
tett valamikor a ház az udvarral és a mellék-
épületekkel, ma már lassan az enyészetté vá-
lik... 

Pusztakamaráson Sütõ András gyönyö-
rûen berendezett, a népi hagyományokat be-
mutató szülõháza következett, majd egy

szászrégeni városnézõ sétát követõen
Körtvélyfán, a Fehérló Panzióban szálltak
meg. Kiváló volt az ellátás, finom ételek-italok
kerültek terítékre, sõt, másnap este még ze-
nés-táncos est is várt a jelenlévõkre, a nógrá-
di Maconka néptánccsoport meglepetés fel-
lépésével.

Wass Albert kívánsága volt, hogy könyve-
inek forgalmazásából hozzanak létre Erdély-
ben egy árvaházat. Így jött létre nem sokkal
halála után Holtmaroson a Tulipán Árva-
ház, mely jelenleg 12 fiatalnak ad otthont. A

Wass Albert szülõföldjének, írásainak helyszíneit, Ady Endre, Sütõ András és más neves személyiségek emlékhelyeit ke-
resték föl Erdélyben a minap a Panoráma Világklub csoport tagjai, valamint találkoztak az ott élõ magyar közösségek kép-
viselõivel is. Ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Wass Albert Örökség Díjak: Holtmaroson Bartha József lel-
kész, Marosvécsen Nagy Kemény Géza kastélytulajdonos vehette át dr. Tanka László alapító elnöktõl az elismeréseket. A
Kárpáteurópa Utazási Iroda által szervezett úton, – amelyen többek között részt vettek Ausztráliából, Amerikából, Angliá-
ból, Németországból, a határon innen és túl számos településrõl –, Mezõ Tibor igazgató és Kovács Jenõ idegenvezetésével
jutott idõ a Mezõség magyarlakta városainak felkeresésére és Erdély más nevezetességeinek megtekintésére is.

„Percre se feledd, hogy testvéred, minden magyar, bárhol is éljen”

Wass Albert Emlékút Erdélyben
Magyar írók és költõk nyomában a mezõségi tájakon

csoportot Simon Béla és Bartha József re-
formátus tiszteletesek fogadták és köszöntöt-
ték a helyi, különösen szép és egyedi kis-
templomban, ahol éveken keresztül õrizték
Wass Albert hamvait, amíg engedélyt nem

kaptak a temetésére. Az Otthon gyermekei-
nek szívhez szóló, elérzékenyítõ kultúrmû-
sora után Pörneki András laudációjában
méltatta Bartha József kitüntetettet, az elis-
merést pedig dr. Tanka László és T. Fehér
Iréne adták át részére. Az Emlékút részvevõi
ezen alkalomból több mint 150 ezer forintot
gyûjtöttek össze és adományoztak az árvaott-
hon támogatására, amelyet a Panoráma Vi-
lágklub és társklubjai évek óta támogatnak. 

Nem sokkal késõbb ugyancsak hasonló
ceremónia zajlott le az erdélyi reneszánsz

építészet remekmûvénél, a Kelemen-hava-
sok lábánál, a Maros jobb partján található
marosvécsi Kemény-kastélyban. Itt Nagy
Kemény Géza tulajdonos, a magyar ügyek
példamutatóan elkötelezett képviselõje vette
át a Wass Albert Örökség Díjat, s kalauzolta
el a vendégeket az impozáns kastélyban.
Majd együtt koszorúzták meg a várkertben
lévõ Wass Albert sírhelyet, ahol a hamvainak
egy része nyugszik, végakaratának megfele-
lõen.

Ezt követõen „A funtineli boszorkány” cí-
mû regény csodálatos helyszíneit – Déda,
Ratosnya, Palotailva, Gödemesterháza – ke-
resték föl a csoport tagjai, miközben elhalad-
tak az 1381 méter magas Isten széke hegy-
csúcs alatt. Felkeresték Szászrégen városá-
nak római katolikus templomát, ahol meg-
csodálták a gyönyörû templomkertet, benne
Márton Áron püspök életnagyságú szobrát,

Mikes Kelemen, Rákóczi, Petõfi mellszob-
rait, amelyek mellett üresen állt egy talapzat:
innen távolíttatta el a román hatóság Wass
Albert mellszobrát 2003-ban… Ám, odébb
néhány méterrel, egy rejtett helyszínen, egy
letakart lepellel bújtatva megnézhette a cso-
port az eltávolíttatott szobrot, amelyet egy
nemzeti szalaggal kötöttek át…

Majd az út során Borszék következett,
ahol a régi székely üdülõhely villasorán sétál-
tak, megcsodálva és megkóstolva a borvíz-
forrásokat.

Marosvásárhelyen a Bolyai emlékek
megtekintésével folytatódott másnap a prog-

ram: a Bolyai Farkas Líceum, a Bolyaiak
szobra, a Kultúrpalota, a Városháza, a refor-
mátus templomerõd és az egyedülálló értéke-
ket hordozó Teleki-könyvtár mind-mind gaz-
dag élményt nyújtott mindenkinek. Azután a
„Kincses” Kolozsvár következett, elsõként a
Farkas utcai református kollégium, ahol
Wass Albert érettségizett hajdanán, s ahol a
csoport hamar felfedezte az 1924-es tablót,
rajta a fiatal költõt. A Házsongárdi temetõben
az erdélyi irodalom és történelem nagyjainak
sírhelyeit keresték fel – Dsida Jenõ, Kós Kár-
oly, Reményik Sándor és sokan mások – s itt
elhelyezték nemzeti emlékszalagjaikat. Az-
tán egy belvárosi séta következett, közös fotó
a Mátyás király szobornál, majd egy finom
ital az Insomnia/Álmatlanság/Kávéházban. 

Este pedig már a közeli, mesés környezet-
ben elterülõ erdélyi kisfalucskában,
Magyarlónán, a helyi lakosok házaiban
szálltak meg a csoport tagjai, megtapasztalva
az ott élõk végtelen vendégszeretetét és étel-
ital finomságainak kiválóságát. Este a mûve-
lõdési házban a helyi magyarság képviselõi
fogadták õket, s nem csak finom erdélyi falu-

si ízekkel, hanem a népmûvészet kézmûves
remekeivel is találkozhattak. Egy fiatal nép-
táncospár még arra is vállalkozott, hogy meg-
tanítsa néhány tánclépésre a vállalkozó ked-
vûeket.

Aztán elérkezett a búcsúnap, amelynek
programjában Kalotaszentkirály szerepelt,
ahol Vincze István vendégház- és idegenfor-
galmi irodatulajdonos mutatta be a falu neve-
zetességeit, a régmúltat megidézõ reformá-

tus templomot, majd panziójában a kalota-
szegiek népviseletérõl, hagyományõrzésük-
rõl, népi kultúrájukról beszélt.

Záró programként a csodálatosan meg-
újult, megszépült nagyváradi terek, utcák fo-
gadták a csoport tagjait, akik ezúttal az Ady
Endre emlékhelyeket keresték, kiemelten
az Emlékmúzeumot – a Müllereiben – ahol
bõséges betekintést kaptak a nagy költõ ott
töltött éveibe, történeteibe. Estefelé járt már
az idõ, amikor a határt átlépve, pár órás bu-
szozás után kissé fáradtan, de rendkívül sok
élménnyel gazdagodva a csoport megérke-
zett Budapestre. Az út végén dr. Tanka Lász-
ló, az Emlékév kezdeményezõje bejelentette,
hogy minden év júliusában megrendezik
majd a Wass Albert Emlékutat!

Képek: Margó-fotó



táv, az MNB Monetáris Tanácsának tagja
stabil nemzeti valutánkról, a megfelelõ
pénzügyi helyzetrõl, a kihívások jó keze-
lésérõl beszélt. 

A tudománypolitika néhány aktuális
kérdésérõl tartott nagyon érdekes elõ-
adást Prof. Kroó Norbert akadémikus, az
EMMT elnöke. A tudománypolitika és
Európa jövõje, kooperáció és innováció, a
tudomány növekvõ szerepe, a gazdaság-
gal egyre szorosabb kapcsolata, a kreati-
vitás – ezek a 21. század gyorsan változó
világának jellemzõi. A vállalkozások fõ
hajtóerõi: globális verseny, kooperáció és
hálózatosodás, a kiválóság támogatása.
Európa legnagyobb kincse az együttmû-
ködés. 

A migráció aktuális problémái témájá-
ban Dr. Gallai Sándor, a Migrációkutató
Intézet tudományos igazgatója, a
Corvinus Egyetem docense kifejtette,
hogy Európában kritizálják azokat, akik
szembehelyezkednek az EU politikájával.
A V4 ezt sikerrel megtöri: az emberi-jogi

vonulat mellett érvényesül a biztonságpo-
litika szempontja. 

Az európai integráció néhány új kihí-
vását elemezte Prof. Schöpflin György az
Európai Parlament tekintélyes magyar
képviselõje. Alapkérdés a demokrácia. Az
integrálás, mint folyamat, eleve jó. Az EP
szerint Európában háború elképzelhetet-
len. Közép-Európa felzárkózása még nem
történt meg. 

Az elõadásokat követõen kérdéseket
tett fel a hallgatóság. Érdeklõdtek, pl.
hogy minek tudható be a nagy különbség
Ausztria és Magyarország között; az EU
tudja-e, hogy mennyibe kerülnek a

migránsok,
a kisebbsé-
gekkel kap-
c s o la t b a n
lesz-e dön-
tés. Többek
véleménye:
a V4 erõsíté-
se hathatós
lenne a mig-
r á c i ó v a l
szemben. A
j e le n lé v õ
elõadók a

lehetõség szerint minden kérdésre választ
adtak a jó légkörû tanácskozáson. Erre
utal, hogy ellenvetés nélkül került elfoga-
dásra és már május 18-án kiadásra a ren-
dezvényrõl a KEP záró közleménye, ame-
lyet a Fórum Szervezõ Bizottsága készí-
tett Dr. Czeglédi József KEP elnök vezeté-
sével. 

Figyelmükbe ajánljuk a rendezvényrõl
készült riport kisfilmet

https://www.youtube.com/
watch?v=EAY30z-

5ETw&list=PL0Hmvc8d6tTevCUF7L
0peLOGZM1J6-vAE&index=2 
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A köszöntések és
az ünnepélyes meg-
nyitó vezérgondola-
taiként elhangzott,
hogy napjainkban
fontos, hogy kreatív
párbeszédet folytas-

sunk olyan témák-
ról, mint a címben
foglalt idõszak ta-
nulságai. Európai

Unióra, együttmû-
ködésre mindenkép-
pen szükség van. 

A történelmi idõ-
szak átfogó értékelé-
se a közép-európai
együttmûködés tük-
rében – ezt mutatta
be a kitûnõ beveze-
tõ elõadás, melyet

Prof. Marinovich Endre, a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet fõigazgató-helyettese,

c. nagykövet tárt a mintegy 100 fõs hallga-
tóság elé „Integráció és dezintegráció
1918-2018” címmel. Kiemelte a legújabb
kor, a rendszerváltások idõszaka dezin-
tegrációs és integrációs mozgásait, a nagy
tömbök felbomlását és az európai integrá-
ció szakaszait. 

Magyarország és Ausztria ipari fejlõ-
dése a két világháború közötti idõszak-
ban – ezt a témakört bontotta ki nagy fi-
gyelemmel kísért elõadásában Dr. Do-
monkos Endre, a BGE tanszékvezetõje.
Kitért a megváltozott világgazdasági kö-
rülményekhez való igazodás nehézségei-
re és a megkésett iparosodásra Közép- és
Kelet-Európa térségében.

A Brexit kihatásáról, elsõsorban Auszt-
ria viszonylatában Radda István, az
Ausztriai Magyar Szervezetek
Kerekasztala elnöke úgy vélekedett, hogy
ez óriási probléma a britek és a maradék
EU számára is. Az EU keleti bõvítése tár-
gyában 

Dr. Fazakas Szabolcs az Eu-i Bizottság
tanácsnoka, volt miniszter, c. egyetemi
tanár kiemelte: Európa egy világ-sikertör-
ténet, egy békeprojekt. Magyarország bé-
kében nõhetett majdnem 70 éve, amióta
az összefogás Schumann-i gondolata
megszületett. Téveszme a bõvítés leállítá-
sa. Helyes, ha a nyugat – balkáni önálló-
sult országok is taggá válnak. 

A megújuló monetáris politikáról, az
új szemléletrõl a globális világban Ma-
gyarországról címmel Prof. Báger Gusz-

A Közép-Európai Club Pannonia (KEP) az MTA Könyvtárának Konferenciatermében tartott Társadalmi Párbeszéd Fórumot,
„Közép-Európa a Monarchia szétesésétõl az Európai Unió keleti kibõvítéséig és az új kihívásokig” címmel május 17-én, a
Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseményeként. 

A  Világtalálkozó kiemelt közéleti eseménye a Magyar Tudományos Akadémián

„Közép-Európa a Monarchia szétesésétől 
az Európai Unió keleti bővítéséig és az új kihívásokig”

A KEP Párbeszéd Fórum az elmúlt 100 évet vizsgálta

Közép-Európai Club Pannónia záró közleménye
a Magyar Tudományos Akadémián tartott 

Társadalmi Párbeszéd Fórumról
A Közép-Európai Club Pannonia Egyesület idén tizenegyedik alkalommal volt

szervezõje a Társadalmi Párbeszéd Fórumnak, melyet 2008 óta évente rendez
meg. Meggyõzõdésünk, hogy ez a fajta dialógus alkalmas módszerként szolgál-
ja a békés társadalmi együttmûködést, a baráti kapcsolatok létrejöttét. A KEP
TPF hagyományosan a Magyar Világtalálkozó hivatalosan is kiemelt eseménye,
amelyet neves közéleti személyiségek, saját szakmai területükön  elismert veze-
tõk részvételével és vitaindító elõadásait meghallgatva, idén ismét a Magyar Tu-
dományos Akadémián szerveztünk meg stratégiai partnerünkkel, az Európa
Mozgalom Magyar Tanácsával együttmûködve. Ezúttal az elmúlt 100 évet vizs-
gáltuk a „Közép-Európa a Monarchia szétesésétõl az Európai Unió keleti kibõví-
téséig és az új kihívásokig” címet viselõ konferenciánkon. Az elhangzott megál-
lapításokból nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az idõszakban a térség országaiban
váltakoztak a dezintegrációs és integrációs folyamatok.

A plenáris és szekció üléseken a történelmi témákkal és az aktualitásokkal, a
közép-európai társadalmi-gazdasági együttmûködés fõ szakaszaival, fontos mo-
mentumaival foglalkozó elõadások regionális szempontból világították meg az
Európai Unió létrejöttéhez vezetõ hosszú folyamat tanulságait, hatásait. A vitá-
ban részvevõk egyetértettek a vizsgált 100 év történelmi tapasztalatai hasznosí-
tásának szükségességével.  Ez azért is fontos, mert az Osztrák-Magyar Monar-
chia Európa második legnagyobb országa volt Oroszország után, mintegy 
670 000 km2 területével, és több, mint 50 milliós lakossága is a harmadik  legna-
gyobb volt Európában a németországi után. A tizenhárom nyelvi – etnikai cso-
portban egymás mellett élõ Monarchia lakossága 7 országhoz került, ugyanezen
a területen ma már 11 ország osztozik.  Ezen országok területének földrajzi in-
tegrálódása a jövõben elképzelhetetlen, ezért rendszeres fórumainkon és elem-
zõ igényû munkánk keretében a továbbiakban is képviseljük azon szándékun-
kat, amely a békés és tartalmas együttmûködés és összefogás további erõsítésé-
re irányul. 

A rendezvényrõl készült képeket, prezentációkat és az összefoglaló kisfilme-
ket megtekinthetik weboldalunkon: www.kepcp.hu

Radda István

Dr. Ceglédi József elnöki bevezetõje
Prof. Kroó Norbert elõadása

Dr. Fazakas Szabolcs beszéde

Nagyváradi-Kis Anna üdvözli a résztvevõket

Dr. Domonkos
Endre

Dr. Schöpflin
György



2018/ 2. számAMERICAN HUNGARIAN PANORAMA22 23

Nem csak Magyarországról, hanem a kör-
nyezõ országokból, sõt a tengeren túl élõ ma-
gyar lányok közül is kerestük a legszebbnek
tartott magyar lányt, éljen bármely földré-
szen. 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 szem-
pont, hogy a kiválasztott hölgy tudjon jól
kommunikálni, legyen naprakész a világ dol-
gairól és a konzervatív értékrendet képvisel-
je. 

Magyar gyökerekkel rendelkezõ, magyar
származású 18-28 év közötti hölgyeket ke-
restünk, ez volt a felhívásunkban szereplõ
legfontosabb kitétel. A Panoráma Világklub
klubrendszerén keresztül Felvidékrõl, Kár-
pátaljáról, Erdélybõl is jelentkeztek magyar
származású lányok, sõt az ausztrál társklub
is delegált indulót a versenyre. 

2018. május 19-én került megválasztásra a
VIII. Magyar Világtalálkozó Szépe király-
nõje. A szépségverseny a VIII. Magyar Világ-
találkozó 10 napos rendezvény sorozat egyik
legillusztrisabb eseményeként, önálló ren-
dezvényként exkluzív helyszínen kerül meg-
rendezésre: Budapesten, a belváros szívében,
a Millennium Centerben (1052 Budapest,
Váci utca 19-21.). A gálaesten nemzetközi és
hazai divattervezõk bemutatóival, és neves
sztárfellépõk színvonalas mûsoraival szóra-
kozhatott a népes, közel 400 fõs közönség. 

Ezen szépségverseny több szempontból
is rendhagyó volt. 

Idén a Magyar Világtalálkozó eseményso-
rozat díszvendége Ázsia volt. Nagy megtisz-
teltetés, hogy a zsûriben három ázsiai ország
nagykövete is helyet foglalt. 

Történetesen öexcell. Wening

Esthyprobo, Indonézia nagykövete, öexcell.
Rahul Chhabra, India nagykövete, és öex-
cell. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia
nagykövete. Tagja volt még többek között a
zsûrinek számos elõadómûvész és üzletem-
ber, közéleti személyiség is. Sasvári Sándor,
Marcellina, Fábián Éva, Sütõ Enikõ, Ke-
resztes Ildikó, Bokor Balázs, Gyõrfi Pál. 

Az új vándorkoronát – amely évrõl évre a
legszebb lány fejére kerülhet – idén is Dr.
Horváth Gyula ékszerész készítette el. 

Az este házigazdája Joó Géza zenei pro-
ducer és a Magyar Világtalálkozó alelnöke
volt. 

Az este során több divatbemutatót is lát-
hatott a nagyközönség. Így a Forrai Gimná-

2018. május 12.-21. között a Panoráma Világklub és az öt kontinens közel 240 társklubja, számos civil társrendezõ és
együttmûködõ partner közremûködésével került megrendezésre a VIII. Magyar Világtalálkozó 10 napos rendezvénysoroza-
ta. E sorozat keretében önálló rendezvényként szervezte meg az Extra Délinfó Kft. a VIII. Világtalálkozó Szépe cím odaíté-
lését egy Szépség Divat Nap keretében. Ezen gálaesten, mint a Világtalálkozó kiemelkedõ rendezvényén idén is a polgári,
mértéktartó külsõségek és a szellemiség volt a fõ szempont. 

Egy felejthetetlen este – két királynõ – három nagykövet

Fehérvári Dóra és Steiger Nikoletta lettek 
a VIII. Magyar Világtalálkozó Szépei

Indonézia, Mongólia és India nagykövetei a zsûriben

zium és Mûvészeti Szakgimnázium Divat
és Stílustervezõinek végzõs vizsgamunkái-
ból, a Metime Showroom, valamint két kár-
pátaljai tervezõjét is Krivanics Ágnes és Da-
na Orinchay-Streltsova. Az Indonézia Buda-

pesti Nagykövetsége közremûködésével 6
nemzetközi hírû tervezõ több mint 20 ruhá-
ja mutatkozott be a kifutón Artina, Batik
Chic, Handy Hartono, Itang Yunasz, Poppy
Karim és Warnatasku munkáiból. Ezen be-
mutatón megismerhettük a színes indonéz
kultúrát a divaton keresztül. A bemutató ér-
dekessége volt, hogy a modellek közt Ras
Muhamad indonéz reggae énekes is feltûnt. 

Az indonéz divatbemutatót öexcell.
Wening Esthyprobo Indonézia Nagykövet-
asszonya zárta, ami önmagában is világritka-
ságnak számít. Õ egy fantasztikus Batik
Chic ruhában vonult végig a kifutón ha-
talmas tapsvihar közepette. 

A divatbemutatók után következett
az est fénypontja a királynõ megválasz-
tása. A 15 döntõbe jutott lány
ONE&ONLY márka ruháiban vonult
elõször a színpadra, majd az estélyi ru-

hás felvonulás ADRYPROJEKT ruháiban
történt. 

Az este során a közönség tovább szóra-
kozhatott a fellépõ elõadómûvészeknek kö-
szönhetõen. A szárfellépõ Sasvári Sándor

Jászai Mari-díjas színmûvész volt. A nõi
sztárfellépõ Szabó Magdi elõadó, dalszerzõ
és crossover zongoramûvész – csak erre az
alkalomra írt egy dalt, amivel most stúdióba
vonul – és áthangszerelve jelenik
meg hamarosan a közönség szá-
mára is. Továbbá fellépõ volt
Koroknai Árpád – Ómen,
Abaházi Nagy Lívia énekes, akit
az X-Faktorban is hallhattak,
Proksa Zoltán crossover tenor. 

A 2018. május 19.-i döntõben
egyenes ágon résztvevõk a kül-
földi elõdöntõk és delegálások
folytán: Felvidék: Steiger Niko-
letta, Kárpátalja: Mitro Gabriel-
la Barbara, Erdélybõl: Kovács
Krisztina, Ausztrália: Gyurácz
Anna voltak

A szépségverseny helyezett-
jei idén is igen komoly ajándékokat, értékes
utazásokat kaptak a szponzorok felajánlásá-
nak köszönhetõen. Rendhagyó módon az
idén nem egy, hanem két királynõt választott
a zsûri. Az egyik a határon túli magyarokat
képviseli majd, a másik királynõ a magyaror-
szági eseményeken lesz látható. 

A koronákat a három ázsiai nagykövet
(indonéz, indiai, mongol), – akik egyben
zsûri tiszteletbeli elnökei voltak – adták át a
helyezettek részére. 

Az alábbi helyezések születtek: 
I. helyezett Fehérvári Dóra (Cegléd) ma-

gyarországi királynõ,
I. helyezett Steiger Nikoletta

(Dunaszerdahely) a határon túli király-
nõ,

II. helyezett Gyurácz Anna Budapestrõl,
aki az (ausztráliai Panoráma Világklub
delegáltja) 

III. helyezett Szick Petra Dóra
(Biatorbágy)

Közönségdíjas Kovács Krisztina (erdélyi
delegált) – a legtöbb facebook szavazást kap-
ta.

A VIII. Magyar Világtalálkozó Szépe dön-
tõsei: Balla Adrienn, Fehérvári Dóra,
Gyurácz Anna, Járóka Fanni, Kovács Kriszti-
na, Ludman Fruzsina, Marosi Zita, Mitro
Gabriella Barbara, Steiger Nikoletta, Szabó
Judit, Szalay Violetta, Szick Petra, Vonák Ale-
xandra, Záhorszki Dominika, Zolyomi Ing-
rid Xénia 

A rendezvény sikerét mutatja, hogy
már Balitól – Budapestig cikkeznek a

rendezvényrõl, ugyanis több indonéz lap-
ban is megjelentek az eseményrõl szóló
cikkek. 

A napokban igen megtisztelõ felkérés
kaptak a VIII. Magyar Világtalálkozó Szépe
királynõi és udvarhölgyei. Ez év augusztus
31.-én a Vár a kifutó! – II. felvonás – közel

2 órás – jótékonysági rendezvényen,
aminek a budavári Hilton Budapest ad
helyet immáron 2. alkalommal – az
Ablity Fashion modelljeit fogják kísér-
ni a kifutón – számos közszereplõ
mellett. Az est szlogenje „Nincs Vár
Királynõ és udvarhölgyek nélkül”.

Õk lettek a legszebbek

Döntõs lányok a kifutón

Indonéz divatbemutató

Krivanics Ágners 
Kárpátaljáról 

a divatbemutatón

Szabó Magdi

Sasvári Sándor



A VIII. Magyar Világtalálkozó alkalmából
2018. május 21-én a Panoráma Világklub, és
a Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ
Egyesület a Wass Albert év alkalmából egész
alakos szobrot avatott az író születésének
110, és halálának 20. évfordulója emlékére. A
Világtalálkozó utolsó napján közel 110 fõ vett
részt a Szegedi Honvéd téri református temp-
lomban a hálaadó istentiszteleten, amelynek
igehirdetését dr.
Kereskényi Sándor vé-
gezte. A hálaadó isten-
tiszteletet a gyülekezet
énekkara tette ünnepé-
lyessé. A gyülekezet
imádkozott dr. Tanka
László egészségéért, és
mielõbbi felgyógyulá-
sáért.

Az istentisztelet
után a Nemzeti Emlék-
kertben folytatódott a

Világtalálkozó programja. Pontban 12 órakor
vitéz Szilágyi Árpád és unokája megszólal-
tatta a Világ Magyarságának Harangját, s ez-
zel az ünnepség kezdetét vette. A harangszó
után a jelenlévõk elénekelték a magyar, a szé-
kely valamint az amerikai himnuszt. Ezután

Dobrotka Pál, az egyesület titkára üdvözölte
a jelenlévõket, és a világ minden részén szét-
szóródott magyarságot.

Az üdvözlõ szavak után Kakas Béla – a
rendezvény fõvédnöke – a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnöke tartotta meg ünnepi beszé-
dét, amelyben az írófejedelem életútját be-

„Körbe faragtam a vastag rönköt, és kiesett belõle Wass Albert” – mondta a szobrász

Hálaadó istentisztelettel, szoboravatással,
emlékparki sétával ért véget a világtalálkozó

Kirándulás Szegedre és Ópusztaszerre
mutatva helyezte be munkásságát a XX. és
XXI. század magyar irodalmába. Köszönettel
adózott a Világtalálkozó szervezõinek, hogy
megalkotásra került a szobor, s ezzel bõvült
a Nemzeti Emlékkert nevezetessége. 

Beszéde után Nagyváradi-Kiss Anna fel-
olvasta dr. Tanka László mkl. elnök levelét,
amelyben üdvözli a megjelenteket, valamint
megköszöni vitéz Szilágyi Árpádnak a kitar-
tó és elkötelezett munkáját, amellyel megva-

lósította a szobor létrehozását, és az Emlék-
kertben történõ elhelyezését. Külön köszön-
te Farczádi Sándor Levente erdélyi fafaragó
mûvésznek, hogy felvállalta, és elkészítette
Wass Albert életnagyságú szobrát.

Joó Géza, a Világtalálkozó szóvivõje rövi-
den ismertette a Világtalálkozó eseményeit,
nagyra értékelve minden mozzanatát. Dr.
Tanka Lászlóné – Iréne asszony – férje és a
maga nevében is köszönettel adózott a részt-
vevõknek, hogy a világ minden részébõl
részt vettek a szegedi programon.

Ezután került sor a szobor leleplezésére,

amit Kakas Béla fõvédnök és Szilágyi Ár-
pád elnök valósított meg. A szobrot Dr.

Tanka Lászlóné koszorúzta meg a Szilágyi-
unokák – Árpád és Endre – segítségével.

A koszorúzás után Mándi Kitti reformá-
tus lelkész mondott
avató beszédet a
bibliából idézve,
majd felemelve ke-
zét az alábbiakat
mondta: „…az Úr
nevében megál-
dom a jelen levõket,
megáldom azokat,
akik fáradoztak e
szobor felállításán, valamint megáldom an-
nak kezét, aki megalkotta e szobrot…”.

Az áldás után Farkas Major Annamária
szavalata következett, majd a Szögedi Tisza-
virág Citerazene-
kar, Erdélyi József
vezetésével az al-
kalomhoz illõ dalo-
kat adtak elõ.
Vincze B. András
Wass Albert örök-
ség díjas gitáros
mûsora követke-
zett. Publik Antal
szavalatával ért véget a kulturális mûsor.

A mûsor után Kovács Lászlóné saját ké-
szítésû nagyméretû magyar címert ajándéko-
zott a Nemzeti Emlékkert részére.

Az ünnepség záróbeszédét vitéz Szilágyi
Árpád elnök tartotta
meg, megköszönve
munkatársainak, ba-
rátainak, családjának
az önzetlen segítséget,
amellyel megteremt-
hették a szoboravatási
ünnepség sikeres le-
bonyolítását. Külön
köszönte Árendás

Csillának, és kertészetének, valamint a Sze-
gedi Közéleti Kávéháznak, dr. Szondi Ildikó-

nak a segítségét. Be-
széde végén meg-
kérte a Világklub
szervezõit, hogy a
IX. Világtalálkozó
zárónapját is Szege-
den rendezzék, ez-
zel hagyományt te-
remtve. 

Ezt követõen a
Világtalálkozó külön
busza Ópusztasz-
erre látogatott, az Er-

dei Vendégházakhoz, ahol Deli Zoltán és
Pitó Enikõ tulajdonosok, az ópusztaszeri
társklub vezetõi fogadták õket, s bemutatták

az elegáns szállót, szolgáltatásait, megemlít-
ve, hogy nyáron itt kerül sor elsõ ízben a Ma-
gyarságismereti Tábor megrendezésére. Utá-
na a Nemzeti Történeti Emlékparkba látogat-

tak el a jelenlévõk, megtekintették a Feszty
körképet, majd rövid, szabadidõs program-
mal ért véget  a csongrádi nap, s egyben a
VIII. Magyar Világtalálkozó tíz napos rendez-
vénysorozata.

Fotók és szöveg: 
Erdélyi Józsefné, Czuh János
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Bánkuty Géza 1926-ban, Budapesten
született; a Toldy gimnáziumban érettsé-
gizett 1944-ben, majd 1946-47-ben a Páz-
mány Péter Tudományegyetem hallgatója
volt. A fiatalember eköz-
ben nagyszerû sportered-
ményeivel hívta fel magá-
ra a figyelmet: 1948-56 kö-
zött a Budapesti Honvéd
Sportszázad tagjaként
nyolcszor nyert magyar
motorkerékpáros bajnok-
ságot. Nyugati versenyek-
re azonban nem enged-
ték, mert az akkori kom-
munista rezsim politikai-
lag megbízhatatlannak
tartotta; jellemzõ az akko-
ri helyzetre, hogy szüleit,
mint „osztályidegeneket”,
1952-ben kitelepítették
Gyöngyöshalászra.

Mindezek tükrében
nem csoda, hogy az 1956-
os magyar forradalom Bánkuty Gézát is a
barikádokon találta. Budán a vezetése
alatt álló szabadságharcos csapattal elfog-
lalta a Mechwalt téri Statisztikai Hivatalt
az ÁVH egységeitõl. A küzdelmek idején

a II. Kerületi Forradalmi Tanács tagja és a
budai szabadságharcosok katonai pa-
rancsnoka volt. A november 4-ei orosz tá-
madás után Bánkuty Géza elõkészítõként

és szervezõként vett
részt a budapesti déli
néma tüntetésen, majd
a MUK-mozgalom szer-
vezõje és fõvárosi veze-
tõje lett. 1957 márciusá-
ban Ausztriába mene-
kült. Távollétében, 1958
májusában a haditör-
vényszék elítélte és lefo-
kozta.

Idõközben az Ameri-
kai Egyesült Államokba
került, ahol új életet
kezdett. Elvégezte a
Bridgeport Engineering
Institute-ot, ahol gé-
pészmérnöki oklevelet
szerzett. Tíz évig a Bris-
tol Meyers (Clariol) osz-

tályvezetõje volt, majd 1974-ben önállósí-
totta magát, megalapította a New England
Machinery Inc. nevû csomagológépgyá-
rát. Szakmai téren is maradandót alkotott,
nevéhez több tucat találmány fûzõdik,

cége gyártmányait a világ minden részén
megtalálhatjuk.

A sikeres üzletembernek mindezek el-
lenére csak több mint harmincévi kény-
szerû távollét után, 1988-ban nyílott lehe-
tõsége arra, hogy újra hazája földjére lép-
jen. 

Bánkuty Géza, feleségével, Ilonával év-
tizedeket élt boldog házasságban, együtt
tevékenykedtek a magyar ügyek elkötele-
zett képviselõiként. Öt gyermekük, szá-
mos unokájuk van. 

Bánkuty Géza korábban vezetõje volt
az Amerikai Magyar Szövetségnek, a Ma-
gyar Harcosok Bajtársi Közösségének,
tagja volt vitézi és lovagrendeknek, szá-
mos rendezvény szervezõje és támogató-
ja volt, így például a 2006-ban a Panoráma
Világklubbal együtt Magyarországon
megrendezett „Az emigráció hazatér” ren-
dezvénysorozatnak.

Kitüntetései között megtalálható a Ma-
gyar Köztársaság ‘56-os Emlékérem, a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje és a Magyar Harcosok Baj-
társi Közössége Koronás Érdemkereszt. 

Bánkuty Géza hamvai a bradentoni te-
metõben vannak elhelyezve. Emlékét ke-
gyelettel õrizzük! Nyugodjék békében!

2018. május 25-én a floridai Bradentonban 92 éves korában elhunyt vitéz Bánkuty Géza, nyolcszoros magyar motorkerék-
páros bajnok, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc barikádhõse, a MUK (Márciusban Újra Kezdjük) budapes-
ti vezetõje. Késõbb Amerikába emigrál, ahol elõbb esztergályos szakmát tanul, majd az egyetemen gépészmérnöki diplo-
mát szerez, több tucat találmányt tervez és kivitelez, végül saját gyárat alapít. Az 56-os Magyarok Világtanácsának elnö-
ke, az Amerikai Magyar Szövetség vezetõje, részt vesz az American Hungarian Panoráma magazin alapításában. Több non
profit szervezet – így a Czegei Wass Albert Alapítvány és a Magyarságszolgálati Alapítvány – alapítója, elnöke volt. Számos
kitüntetés, elismerés, díj birtokosa.

In Memoriam – Bánkuty Géza

Elhunyt az egykori barikádhős, 
feltaláló, közéleti vezető

Várdy Béla a Nógrád me-
gyei Bercel községben szü-
letett 1936. július 3-án. Szü-
leivel a második világhábo-
rú alatt, az elõretörõ szovjet
csapatok elõl menekült Né-
metországba, ahonnan hat
nehéz év után 1951-ben az
Egyesült Államokba költöz-
tek tovább, s végül
Clevelandben telepedtek le.
Tanulmányait a clevelandi
Western Reserve Egyete-
men, majd a John Carroll
Egyetemen, ezt követõen
pedig a Bécsi Egyetem és az
Indiana Egyetemen  végez-
te. A diploma megszerzése
után Várdy Béla történészi
pályára lépett. 

Várdy professzor kutatá-
si területe a magyar és kelet-
európai történetírás, a XIX.
századi magyar mûvelõdés,
valamint az amerikai ma-
gyarság története. Tizenhat könyv és
mintegy négyszázötven tanulmány, cikk
szerzõje. Tudományos munkái fõleg his-
toriográfiai kérdésekkel, a magyar libera-
lizmus kifejlõdésével, a Habsburg biroda-
lom szellemiségével, a magyar középkor
egyes epizódjaival, valamint az amerikai
magyarság múltjával és jelenével foglal-
koznak.

Szintén tudományos munkája része-
ként a Duquesne University History Fo-
rum igazgatója, az Amerikai Magyar Tör-
ténelmi Társulat többszörös volt elnöke, a
Magyar Történészek Nemzetközi Társu-
lata és a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága választmányi tagja, a
Nemzetközi PEN és a Magyar Írószövet-
ség tagja. 

Feleségével, Várdy Huszár Ágnessel, –
aki szintén történész, író, egyetemi tanár
– a számos társadalmi és karitatív tevé-
kenységük mellett a Panoráma Világklub
Pennsylvaniai Társklubjának elnöki teen-
dõit is ellátták.  Három gyermekük van.

Dr. Várdy Béla hamvait Budapesten, a
Szent István Bazilikában helyezték el
2018. augusztus 27-én.

2018. július 23-án elhunyt dr. Várdy Béla, amerikai magyar történész, egyetemi tanár (Steven Béla Várdy) a Panoráma Vi-
lágklub Pennsylvaniai Társklubjának elnöke, a pittsburghi Duquesne Egyetem oktatója, az MTA külsõ tagja.

In Memoriam

Dr. Várdy Béla – amerikai magyar történész
(1935-2018)

„Amikor még csak két-há-
rom éve éltem Ausztráliában,
sokan megkérdezték, mit
adott számomra az ötödik
kontinens. Akkoriban még
nem tudtam hová tenni a sor-
somat, amiért ilyen játékot
ûzött velem. Ötvenéves koro-
mig éltem az otthoni szoká-
sos, de igen megterhelõ életet:
igyekeztem jól ellátni az édes-
anya, a dolgozó nõ, a gyer-
mek, a testvér, a barát, s ké-
sõbb az üzletasszony szere-
pét. Olykor ki sem látszottam

a gondokból és a munkából, de
az a típus vagyok, aki a megol-
dásokat keresi, és nem a prob-
lémákon siránkozom” – emlé-
kezett vissza egyik újságcikk-
ében Harmat Ilona.

Ilona aztán több mint két
évtizedet élt Ausztráliában fér-
jével, Bõsze Ferenccel, egykori
56-os szabadságharcossal. Ak-
tívan kivette részét az ausztrá-
liai magyar közösségek mun-
kájából,

Színjátszó csoportot szer-
vezett, létrehozta a Polgári

Közéleti Kávéházat, segédkezett az
egyházi élet fellendítésében, az egyik
magyar nyelvû rádió szerkesztõi teen-
dõit végezte, cikkeket írt az Ausztráliai
Magyar Élet hetilapba, dokumentum-
filmet készített. Majd Magyarországra
hazatérve férjével együtt bekapcsolód-
tak az itteni magyar közösségek életé-
be, évrõl évre õk szervezték a Magyar
Világtalálkozókon az ausztráliai ma-
gyarság életét bemutató programokat,
kiállításokat, Szegeden és Budapesten
számos esemény házigazdái voltak.
Harmat Ilona emlékét õrizzük, nyu-
godjék békében!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 73 éves korában elhunyt szeretett barátunk, Harmat Ilona, újságíró, közéleti vezetõ az
ausztráliai Világklub egyik alapítója, a Szegedi Társklub elnöke – a Szegedi Református Temetõben nyugszik.

Harmat Ilona újságíró, közéleti vezető
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A moldvai Kóstelekrõl, a
családi kötõdéssel onnan
származó – de Csíkszeredán
élõ és versenyzõ – Icsángó-
magyar fiatalembert, az ösz-
szetartó családi háttere, a
természet- és sport szeretete
vitte arra az útra, amin
igyekszik legjobb tudása
szerint végigmenni.

Elõször erdõtechnikusi és
vadgazdálkodási végzettsé-
get szerzett, majd sportja, a
gyorskorcsolya mellett, be-
iratkozott a moldvai Bákó
(Bacau) városában mûködõ,
„Vasile Alecsandri” Fõiskola
és Egyetemre, (University of
Bacãu ) – sportszakra, jelen-
leg is ezt végzi.

Amikor az erdélyi, illetve
csángó magyarok részére
megadatott, hogy az Anyaor-
szág nemzeti kormányától

megkapják a magyar állampolgárságot, õ
és természetesen a családja is élt ezzel a
lehetõséggel. Ez is megkönnyítette részé-
re, hogy magyarországi versenyeken is
induljon és jó eredményeket érjen el.

Klubja, a Csíkszeredai ISK SC vezetõi, va-
lamint kiváló edzõje, Bogyó Mária, kvalifikál-
ták több nagyobb sporteseményre, ahol szép
eredményeket ért el –
így járt már versenye-
ken Oroszországban,
Norvégiában, Kínában,

Lengyelország-
ban, Olaszor-
szágban és még
Ausztráliában,
Melbourneben
is.

És még
csak 22

éves –
így 

nagy jövõ elõtt áll! Szurkoljunk neki, hogy
sikerrel elvégezze az egyetemet és további
szép sportsikereket érjen el. Abban bízva,
hogy egy sport-befektetõ, – ha e fiatal spor-
tolót támogatná, – akkor Imre Emil sikerei-
nek vélhetõen a világ, vagy olimpiai baj-
nokság lehetne a határa!?

Fûrész L. Ferenc

Imre Emil 1996-ban, Csíkszeredában született, gyorskorcsolyás sikerlistája, fiatalkora ellenére igen hosszú, így csak a fon-
tosabbak: 2011-ben, az országos rövid-pályás gyorskorcsolya-bajnokságon az elsõ helyen végzett mind egyéniben, mind
pedig a felnõtt váltó tagjaként. A Téli Olimpiai Fesztiválon kiharcolt ezüst- és aranyérme az elsõ arany meg ezüstérem volt,
amelyet romániai sportoló szerzett az 1993 óta megszervezett játékokon. Eredményei elismeréseként õt jelölték ki, mint
„Fiatal Nagykövet” elnevezésû tisztség betöltésére, amikor a 10 millió lakosú Nanjingban járt, ahol részt vett a kínaiak
által szervezett egyhetes szemináriumon. Edzõjével, Bogyó Máriával együtt megkapta a Hargita megyei tanács elismerõ
oklevelét is, a – Keresztes Lajos – Pro Civitate-díjat: „kiemelkedõ sportteljesítményért, mellyel hozzájárult Hargita megye
és a székely közösség jó hírnevének öregbítéséhez”.

Moldvai csángóként a gyorskorcsolya sikereinek útján

Fiatal magyar nagykövetként 
képviselte nemzetünket

Imre Emil a dobogó legmagasabb fokán

Edzõjével, Bogyó Máriával

Szent István király 1038. augusztus 14-én
az országot és a Szent Koronát Szûz Máriá-
nak ajánlotta fel. Azóta Magyarország Mária
országa, Regnum Marianum, mi magyarok
pedig Mária népe vagyunk, oltalma alatt ál-
lunk. Tehát a Mária-tisztelet a kezdetektõl ré-
sze az apostoli hitnek, a keresztény életnek.
Ez a tisztelet nyilvánult meg akkor is, amikor
a századfordulón kivándorló magyarok vallá-
sos, egyházi egyleteiket és templomaikat
Szûz Máriáról, Nagyboldogasszonyról, Ma-
gyarok Patrónájáról nevezték el.

A „Mária, a magyarok Boldogasszonya”
c. kiállítás korunkban, amikor Európában a
keresztény értékrendet háttérbe szorítják,
éppen a keresztény értékrend megerõsíté-
sét szeretné szolgálni és hangsúlyozni úgy,
ahogy a leghathatósabb védelmezõnket, a
Boldogságos Szûz Máriát, a Katolikus Egy-
ház a Krisztus misztérium összefüggései-
ben ünnepli, a liturgikus év során. Ily mó-
don, ebben a tematikus formában eddig
még e téma a kortárs magyar szobrászat-
ban, a kerámiamûvészetben, nem került
feldolgozásra. 

Józsa Judit korondi származású kerá-
miaszobrász a tárlatban tizennégy Mária

ünnepet jelenít meg. „Azt a hét
Boldogasszonyt választottam ki,
amelyek köthetõk az õsvallásunk
Istenanyjához, aki átöröklõdik a
keresztény hitünkbe. Tehát a Szûz-
anya alakjában az õsvallásunk Is-
tenanyját látjuk különbözõ Bol-
dogasszonyként: Földtiltó vagy
Eketiltó Boldogasszony,
Kisboldogasszony, Boldogasszony
bemutatása, Boldogasszony eljegy-
zése, Gyümölcsoltó, Sarlós, Gyer-
tyaszentelõ, Fájdalmas Boldogasz-
szony, Nagyboldogasszony. Azon-
kívül kiválasztottam a keresztény
ember számára hét különösen fon-
tos Boldogasszonyt. Többnyire Má-
ria „utóéletéhez”, kultu-
szához tartozó, a Segítõ
Máriák sorozatába le-
hetne sorolni õket. Ilyen
a Havasboldogasszony,
a Fogolyszabadító, az
Olvasós, az Istenszülõ, a
Skapulárés Boldog-
asszony.” – avat be min-
ket a részletekbe a mû-
vésznõ. 

Különlegesen idõ-
szerû most ez a kiállítás.
Ez a tárlat, amely nem-
csak a kereszténységrõl

szól, nemcsak vallásról és hitrõl,
hanem szól a gyökerekrõl, a ha-
gyományokról, az örökségrõl, a
nemzeti identitásról, az érték-
rendrõl és a megmaradásról. Mû-
vészettörténészi ismereteire tá-
maszkodva, az ikonográfia tuda-
tos használatával, az egyetemes
Isten-tudatot, a keresztény erköl-
csi rendet, a magyar népi hagyo-
mányt, a magyar örökséget ma-
gyarság-tudattal ötvözve alkot. 

Jókai Anna Kossuth-
Nagydíjas írót, a Nemzet Mûvé-
szét idézem: „Az igaz mûvész
megpróbál valamit, ami õsi, ami
romolhatatlan és múlhatatlan,
megpróbál védeni. Ma pedig egy
olyan világban élünk, ahol ez a
védelem nem mindenkinek fon-
tos. Apokaliptikus képeknek a
sorozatát éljük végig naponta, a
televíziót nézve… Nem a védõ-
korlátokat kell lebontani. A védõ-
korlát arra való, hogy védje azt,
ami értékes. Igenis tartó cölöpö-
ket kell levernünk a földbe, ame-

lyekbe kapaszkodhat az ember, ha sátáni
tudatok szabadulnak el a földön. Az igazi
mûvész: cölöpverõ. Legyen olyan, mint a le-
vert cölöp, amelyik a sivatagban is mutatja,
merre van az oázis…” 2015 augusztusában,
Judit „Magyar örökség II.” kiállításának
megnyitó ünnepségén hangzott el.

Józsa Judit most is, ezzel a kiállításával
is egy tartó cölöpöt vert le. Józsa Judit a
magyar kortárs képzõmûvészet megkerül-
hetetlen alakja, a magyar nemzeti mûvé-
szet képviselõje. Igazi mûvész: végzete
van és cölöpverõ. Ezek a szobrok cölöp-
ként mutatják óperencián innen és túl,
hogy Magyarország szerint merre van a
megmaradás útja.

Dr. Bába Szilvia Ph.D.

„Mária, a magyarok Boldogasszonya” c. kiállítása, amely Szûz Mária életét a Katolikus egyházi év ünnepeihez kötve mu-
tatja be, augusztus 16-án nyílt meg Budapesten.

Józsa Judit kerámiaszobrász, 
a keresztény „cölöpverő”

A JÓZSA JUDIT MŰVÉSZETI ALAPÍT-
VÁNY 

A JÓZSA JUDIT GALÉRIA 
ŐSZI PROGRAMJAIBÓL

2019. január 30-ig: Józsa Judit „Mária, 
a magyarok Boldogasszonya” c. kiállítása

Szept. 20., 18 óra: Nyelvõrzõ Szalon
Szept. 26., 18 óra: Dr. Váralljai Csocsány Jenõ

Ph.D. „Mátyás király arcmásai és a Thutróczy kró-
nika ábrázolásai” c. elõadása

Szept. 27., 18 óra: „Egy asszony, ki a Napba vala
felöltözve”? (Jel XII: 1.) Hitvita Szûz Mária
mennybevételérõl a római katolikus és a kálvinis-
ta teológia fényében (a Magyar Alapítvány a Ke-
resztény Civilizációért, a Kálvinista Apologetikai
Társaság és a Józsa Judit Mûvészeti Alapítvány kö-
zös szervezésében)

Vitázó felek: Szász Péter történész, római kato-
likus apologéta és Nagy Gergely református teoló-
gus, lelkész

A vendégeket köszönti: Balog Zoltán, a Polgári
Magyarországért Alapítvány elnöke, romaügyekért
felelõs miniszterelnöki biztos 

Józsa Judit tárlatvezetéseirõl, a további rendez-
vényekrõl a www.jozsajudit.hu honlapon tájéko-
zódhat.

A programokra a belépés ingyenes!

Józsa Judit Galéria
1053 Budapest, Városház u. 1.; 

jozsajudit@jozsajudit.hu
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Pontban 12 órakor
megszólalt a Szeged,
Mátyás téri 500 éves fe-
rences templom harang-
ja, hogy hirdesse a ma
emberének Hunyadi Já-
nos nándorfehérvári
gyõzelmét a törökök el-
len. Ezzel egyidõben az
Emlékkertben is meg-
szólalt a tavalyi Magyar
Világtalálkozón felállí-
tott „A Világ Magyarsá-
gának Harangja”, mely-
nek hangja összefogásra
szólítja fel a világ ma-
gyarságát.

Kohári Nándor, a Rá-
kóczi Szövetség elnöke
üdvözölte a résztvevõ-
ket, és örömét fejezte ki,
hogy a vándorkiállítás
anyaga idejében megér-
kezett Szegedre. 2012
óta minden évben a Szö-
vetség megemlékezik
Szegeden a nándorfe-
hérvári gyõzelemrõl, amelynek most ré-
sze a kiállítás is. 

Gaal Gergely elnök történelmi elõ-
adást tartott Mátyás király életérõl, a Hu-

nyadiak koráról, és a nándorfehérvári
gyõzelemrõl. Örömének adott hangot,
hogy a kiállítás anyagát a szervezõ egye-
sületek a Nemzeti Emlékkertben helyez-

ték el, s így az Emlékkert a többi történel-
mi anyaggal együtt értékes, és színvona-
las hellyé vált a látogatók számára.

Dr. Lomnici Zoltán elnök úr beszédé-
ben a magyarság fontos szerepét elemez-
te, hiszen az évszázadok során számta-
lanszor megvédte a keresztény Európát a
behatoló ellenséggel szemben. Hangsú-
lyozta, hogy az itt kiállított történelmi
anyagot célszerû lenne az általános és kö-
zépiskolák tanulóinak, valamint a törté-
nelmet oktató tanárainak megtekinteni.

V. Szilágyi Árpád házigazdaként sze-
retettel köszönte meg a vendégeknek,
hogy felvállalták a kiállítás megnyitóját,
lehetõvé tették, hogy a kiállítás anyaga
megérkezzen Szegedre. Külön megkö-
szönte Kohári Nándornak, hogy a kiállí-
tás helyéül a Nemzeti Emlékkertet válasz-
totta, s így lehetõség lesz arra, hogy a kö-
zeli iskolák tanulói, és tanáraik szeptem-
ber hónap folyamán megszemléljék, és
így a történelmi tudásuk gyarapodjon. A
kiállítás folyamán vendégszerepelt Erdé-
lyi József citerás is, akit korhû zenéjéért
elismerés illet. A szakértõ közönség hálás
szívvel hallgatta a beszédeket, és örömét
fejezte ki, hogy végre ilyen jellegû kiállí-
tást is megszemlélhettek.

Fotó, szöveg: Erdélyi Józsefné

A Mátyás Király emlékév alkalmából a Rákóczi Szövetség szegedi szervezete, a Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társ-
klubja, és a Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület rangos kiállítást szervezett, amelyet Gaal Gergely az Em-
lékév Tanácsadó Testület elnöke nyitott meg, majd az ünnepi beszédet Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsá-
nak elnöke tartotta meg.

Kiállítással emlékeztek Szegeden a nándorfehérvári gyõzelemre

Megkondult „A Világ Magyarságának Harangja”

MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSS
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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, ke-
ringési, idegrendszeri és testtartási problé-
mát okozhat. 

Ám van megoldás, van gyógymód: az
Atlasz-korrekció! Egyszerû teszttel ki le-
het mutatni, van-e rá szükség, és ha igen,
akkor a fél órás wellness-masszázs (kü-
lönleges technikával) után a javulás rög-
tön érezhetõ és végleges! Színészeknek,
mûsorvezetõknek, szépségversenyzõk-
nek, sofõröknek, gyógy-
ulni vágyóknak – az em-
berek 70%-ának nyu-
godtan ajánlható ez az
egyedülálló módszer.
Sem sebészeti, sem
csontkovácsolási mód-
szer nem képes az At-
laszt a helyére tenni,
csak a Schümperli-féle
Atlasprofilax. 

A svájci módszernek
csupán 9 magyar speci-
alistája van, közülük ki-
emelkedik dr. Szilvásy
István, akinek már több mint 700 gyógy-
ult páciense van. Részletek: www.atlasz-
profi.hu

Atlasz-korrekció különleges módszerrel

Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!

CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC  

225500  WWeesstt  5577tthh SSttrreeeett  SSuuiittee  773322..

NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk  1100110077--00773322

AACCCCOOUUNNTTAANNTT

TTEELL..::  ((221122))  554411--66114488;;  

FFAAXX::  ((221122))  224455--55112222

EE--mmaaiill::  gg..mmaaiimmaannccppaa@@vveerriizzoonn..nneett

LALACIKCIKONYHAONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL

A Hévízi tó északi
bejáratától 50 méterre
levõ Lacikonyhánkban
házias ételekkel (sok-
sok finomság, például
babgulyás, gulyásleves,
pontyhalászlé, egysége-
sen 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.
Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 06-30/957-9919

E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig: 

9.00 – 21.00-óráig

Joó Géza producer-rendezõ ismét nagy fá-
ba vágta a fejszéjét: Világvándor címmel új
pop-musicalt visz színpadra. A zenei anya-
got a most megjelent Tanka László – Fehér
Iréne szerzõpáros cd-lemeze szolgáltatja.
Ezen 16 dal szerepel, s köztük több nóta is
feleleveníti azt az életérzést, amikor valaki-
nek, valamilyen kényszerítõ körülmény mi-
att el kell hagynia a szülõföldjét. Az ezzel já-
ró izgalmas élethelyzetek, érdekes történetek
adják a keretet, a remek zene és a koreográ-
fia pedig élvezetessé teszi a produkciót. Jelen-
leg a szereplõk kiválasztása zajlik, a zömmel
fiatal elõadói gárda mellett megjelennek
majd neves sztárok is, így a Kossuth-díjas Ke-
resztes Ildikó, s a Neoton Família frontembe-
re, Csepregi Éva és mások is. A jövõ évi be-

mutató körút során
nem csak a fõváros
és a vidéki nagyvá-
rosokba jut el a mû-
sor, hanem a hatá-
ron túli magyarság-
hoz, sõt a tengeren-
túlra, az Amerikai
Egyesült Államokba
és Ausztráliába is.

– Miért épp a ki-
vándorlás témakörét
választották? – kér-
deztük Joó Géza pro-
ducer-rendezõt.

– Két oka van. Az
egyik, hogy mindig

és minden korban voltak, vannak és lesznek,
akik kényszerbõl vagy önszántukból elhagy-
ják a szülõföldjüket. Ez számukra egy sorfor-
dító döntés! Szinte nincs olyan ismerõsöm,
akinek ne lenne rokona, barátja távol a ha-
zától. 

– Mirõl szól a történet?
– A mi történetünk hõsei '56 kapcsán

hagyják el Magyarországot, s keverednek iz-
galmasabbnál izgalmasabb helyzetekbe. Egy
szeretõ család két fia sorshúzással dönti el,
hogy ki az, aki megy, s ki az, aki marad a
szülõk mellett… Aki aztán útra kél, jegyes
szerelmét kénytelen itt hagyni, s a legjobb ba-
rátjával szöknek meg, s próbálnak gyökeret
verni New Yorkban. Hogy aztán miként ala-
kul az életük a kintieknek és az itthoniak-
nak…, ez maradjon egyelõre titok.

– Mi volt a másik indok, ami miatt felvál-
lalta ezt a munkát?

– Több mint egy évtizede vagyok a Pano-
ráma Világklub szóvivõje és egyik vezetõje, s
ezen idõ alatt barátság szövõdött köztem és
Tanka László alapító elnök között, akirõl
megtudtam, hogy fiatal korában zenélt, s a
mai napig szerez dalokat, amelyekhez a szö-
veget felesége, Fehér Iréne írja. László húsz
éve a világot járja, a külhoni magyarok pá-
lyafutásairól tucatnyi könyve jelent meg,

több mint 100 alkalom-
mal volt külföldön közöt-
tük, létrehozta a Világklu-
bot, amelynek 240 társklubja mintegy kilenc-
venöt országban van jelen, õ kezdeményezte
a Magyar Világtalálkozókat, s immár a kilen-
cedik ilyen nagy találkozóra készülünk…
Szóval, egy élõ kapcsolata van velük, s jóma-
gam is aktívan részt veszek ebben a szervezõ
munkában, a mûsorok lebonyolításában. 

– Végül is, hogyan jött az ötlet, hogy a da-
lokból színházi produkció legyen?

– Amikor betettem a cd-lejátszóba ezeket a
Tanka-dalokat, el voltam ragadtatva tõlük,
órákon hallgattam, tanultam a szövegét. S
azóta is mindig érdeklõdéssel vártam az
újabb és újabb nótákat, amelyekbõl aztán ki-
kerekedett több történet, a mondanivaló, s kí-
nálkozott az ötlet: fûzzük egy olyan történet-
té az egészet, amelyhez adott a zene! Már
csak jó hangú és megjelenésû fiatalokat, tán-
cosokat kell keresni. Én ezt örömmel teszem,

mert egyébként is köztük élek, többüknek
egyengetem a karrierjét, menedzselem, segí-
tem õket s a Világvándorban is kínálkozik
néhányuk számára egy újabb lehetõség.
Nagy örömömre szolgált, hogy barátaim, Ke-
resztes Ildikó és Csepregi Éva is igent mondott
a felkérésre, s szerepet vállalnak a darabban.

– Mi lesz a menetrend? Hol és mikor lesz-
nek a bemutatók?

– Most zajlanak a válogatások, a forgató-
könyv véglegesítése, a próba és bemutató
színhelyek egyeztetései, stb. Várhatóan a jövõ
évi május Magyar Világtalálkozón már látha-
tunk belõle részleteket, s majd õsszel kezdõd-
nek a bemutató körutak. Úgy tervezzük,
hogy a Duna Palotában lesz az elsõ elõadás,
majd Budapesten és több vidéki városban.
Valamint elmegyünk oda, ahová a legtöbb
'56-os távozott az országból, az Egyesült Álla-
mokba, s tárgyalunk New Yorkban a
Carnegie Hallban, valamint  Ausztráliában
történõ bemutatásáról is.

Jó munkát és sikeres felkészülést kívá-
nunk!

Czuh János

Joó Géza pop-musicalt készít a Tanka-dalokból

Útra kél a Világvándor
„Hazavárunk, indulj hát el hazafelé…”

Világvándor (Hazavárunk)
Tanka László – Fehér Iréne szerzeménye

Vándor, mire vársz, hosszú az út, rövid a lét - menned kell hazádból
Búcsúzni sincs idõd, kedvesed sír, barátod kér - örökre elhagyod õket
Bolyongsz vad tájakon, kevés a pénz, sok a meló - földönfutó lettél
Végre otthonra lelsz, de idegen a föld, idegen a szó -mi lesz itt a sorsod!
Már nincs hazád, nincs család, nincs barát…
Csak a remény él
// Hazavárunk, hazavárunk, indulj hát el hazafelé! //
Vándor, merre jársz, nagy a világ, egy örök dzsungel - sosem látni a végét
Megváltoztál-e már, vagy ugyanaz vagy, aki voltál  - embernek maradtál?
Álmodsz-e hazádról, a barátokról, jó anyádról  - látod-e újra õket?
Országra találtál, befogadtak, otthont adtak  - végtelen a birodalmad 
Egy új világ, sok új barát, de hív ez a dal…
És a remény él.
// Hazavárunk, hazavárunk, indulj hát el hazafelé! //

Joó Géza

A Tanka-dalok cd borítói

Keresztes Ildikó az idei Világtalálkozó
Erdély napi rendezvényén

Csepregi Éva a tavalyi Világtalálkozó
balatonlellei Joó-talkshowjában
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HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év

Amerika: 40 USD/év

Európában: 30 EUR/év

Ausztrália: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.
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MaMagygyararorországi szszági szerkesztõségerkesztõség

Kiadja a Panoráma Világklub Kft, H-1143 Budapest Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581 Pf.100.

Email: vilagklub@vilagklub.hu

Fõszerkesztõ: DR. TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)

Munkatársak: Bozsik Tamás (Ausztrália – Qeensland), Dr. Baloghné Kovács Éva (USA – Boston), B. Szabó Péter (Svájc), 

Fûrész L. Ferenc (Erdély), Jakab Vilmos (New York), Hajóka Miklós (fotó), Juhász Zsuzsanna (Kanada – Alberta), 

Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Kereki Kati (USA – Los Angeles), Iski Anita (Ausztrália), Molnár Helena (USA – Florida), 

dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Fülemen Róza (Franciaország), Török Judit (szervezés),

dr.Várdy Béla (USA – Pennsylvania), Czuh János (fotók).

Szervezési igazgató: Joó Géza

Számítógépes szerkesztés: Horváth Hajnalka.; e-mail: hzs@zpnet.hu

– A divattervezõhöz, Balogh Adryhoz
régi barátság fûz, mindkettõnk szerint
azok a népi motívumok, amelyeket a ru-
hák tervezé-
sekor fel-
használ, na-
gyon is idõt-
állóak és
gyönyörûek,
egy belsõ in-
díttatástu-
datot tük-
röznek a te-
kintetben,
hogy ezeket
a kincseket
nem csak
büszkén vi-
se lhe t jük,
hanem meg

kell õriznünk a jövõ nemzedékei számára
is! – mondta lapunknak Gyurácz Ottilia, a
bemutató szervezõje. – Ezért határoztam

el, hogy
Amerika és
Ausztrá l ia
számára is
e lé rh e t õ vé
tesszük a
kol lekciót.
Édesapám,
Bozsik Ta-
más a Világ-
klub auszt-
ráliai társel-
nöke és a Pa-
noráma ma-
gazin tudósí-
tója is büsz-
ke arra,hogy

unokái állnak modellt egy ilyen nemes
projecthez. Hiszen a világ ma átalakulá-
son megy keresztül, amelynek szerves ré-
sze múltunk, hagyományaink, öröksé-
günk feldolgozása, újraértékelése és a
mindennapokba való beépítése. Az ember
élete a múltjának darabjaival teljes. Elkö-
telezettek vagyunk a régi és az új közös,
egy platformon való bemutatása mellett.
Fontos, hogy gyermekeink is ismerjék meg
és használják õseink hasznos és szép
örökségét.

A magyar motívumvilág gazdagságát lenyûgözõ formában láthattuk a lányokon az idei Magyar Világtalálkozó Szépségverse-
nyén. Az „Adry kollekció” exkluzív menyasszonyi, báli és estélyi ruhái az egész világon népszerûek. A személyre szabott
hand made ruhák mellett farmerokra, pólókra, ingekre, gyermekruhákra, tornacipõkre is tesznek népies hímzéseket, ame-
lyek megtekinthetõk a www. Adryproject.com honlapon. A cél, hogy Európa után Amerika, Ausztrália és Ázsia magyar kö-
zönsége is hordhassa termékeiket. 

Világhódító útra indul az Adry kollekció

Néphagyományaink átörökítése 
a mindennapokba

„Az ember élete a múltjának darabjaival teljes”

Rendelés és elérhetõség: 
otti@adryproject.com
Tel: 36/70/ 6777562

Viszonteladók jelentkezését 
is szeretettel várjuk!




