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Svájc magyar
közösségeiben jártunk

Visiting Hungarian Communities in
Switzerland

Svájc három városának magyar közösségeiben
– Bázel, Genf, Zürich- rendeztek a Panoráma
Világklub tagjai Wass Albert Emlékesteket a
közelmúltban – errõl nyújtunk képes beszámolókat.
(6. oldal)

The members of Panorama World Club have
organised “Albert Wass Memorial” evenings for
Hungarian communities in three Swiss towns:
Basel, Geneva and Zurich. Our report is illustrated with pictures.
(page 6)

A hit és az üzleti élet harmóniája

Harmony of Faith and Business

Bodor Péter Pál floridai lelkész üzleti tevékenysége mellett évtizedek óta önzetlenül
és tiszteletdíj nélkül segíti a helyi egyházéletet, istentiszteleteket tart, közösséget
épít.
(8-9. oldal)

Péter Pál Bodor, a pastor in Florida not only performs his business activity, but has also been
giving a contribution to the local Christian life for
several decades, voluntarily, without any payment.
He delivers religious services and helps building
the community.
(pages 8-9)

Ausztráliától Farkaslakáig
vitték a „Hullámzó võlegényt”

A play Taken from Australia to
Farkaslaka

Egy álom valósult meg azzal, hogy az ausztráliai Brisbane-ben mûködõ magyar színtársulat
tagjai a Hullámzó võlegény címû darabbal egy
nagysikerû Kárpát-medencei elõadói körúton
vettek részt.
(10-11. oldal)

A dream has come true when the Hungarian
stage company in Brisbane, Australia, took part
in a really successful tour with the play
“Hullámzó võlegény” (Undecided Bridegroom) in
the Carpathian Basin.
(pages 10-11)

Wass Albert Emlékmûsorok

Albert Wass Memorial Events

A Wass Albert Emlékév alkalmából több mint
félszáz emlékmûsorra, megemlékezésre került
sor határon innen és túl a Panoráma Világklubok szervezésében – néhányról adunk képes
tudósítást.
(12-13., 31. oldal)

On account of the Albert Wass Memorial Year
more than fifty memorial events and presentations were held in Hungary and beyond the borders, as well, organised by the Panorama World
Clubs. This issue presents some of them with an
illustrated report.
(pages 12-13, 31)

Bemutatkozik a Panoráma Világklub

Panorama World Club is Introduced

Másfél évtizedes mûködése alkalmából bemutatjuk a Panoráma Világklub szervezetét, összeállítást közlünk arról, milyen elõadók, fellépõ mûvészek jártak a rendezvényeken, s hol, merre mûködnek a társklubok.
(17-20. oldal)

The organization of Panorama World Clubs has been active for fifteen years, and now we
are happy to publish a compilation showing which performers and artists have come to
our events, and where we have sister clubs.
(pages 17-20)

Nemzeti Összetartozás Napja Tarpán

The Day of National Togetherness
in Tarpa

Immár kilencedik alkalommal rendezték meg
Esze Tamás földjén, Tarpán nemrégiben a Nemzeti Összetartozás Napját, ahol a több mint száz
résztvevõ között a Panoráma Világklub tagjai is
ott voltak.
(21. oldal)

Recently the Day of National Togetherness was
held already for the nineteenth time in Tarpa, on
Tamás Esze’s land. The members of Panorama
World Club were also among the more than fifty
participants.
(page 21)

Húsz éve a viharos tengeren
Valahol Amerikából húsz éve indult útjára
egy hajó, benne négy ember. Panorámának nevezték el, s dagadó vitorlákkal vágtak neki az
óceánnak. Az volt a tervük, hogy körbehajózzák a földet, s megkeresik minden szegletében
a magyarokat, megtudakolva, merre mentek,
mire vitték, hogyan élnek, s hogy hazatérnének-e az Óhazába?
A második esztendõben hatalmas vihar tört
ki a tengeren, hetekig hánykódtak a hullámok
között, leszakadt a félárbóc, beömlött a víz. EkTanka László
kor hárman úgy döntöttek, hogy magára hagyfõszerkesztõ
ják a hajót, s egy csónakkal a közeli szigetre
menekültek. Szerencsésen partot értek, s azóta
is ott élnek boldogan.
A negyedik ember azonban a hajón maradt. Senki nem tudta,
miért, talán kalandvágyból, vagy csak egyszerûen a Jóistenben
bízott?

Megviaskodott a széllel, a hullámokkal, kilapátolta a befurakodott vizet, a lyukakat belécezte, kijavított mindent, s ezzel megmentette a Panorámát.
Folytatta az utat. Felkeresett országokat, városokat, kikötött a
szigeteken, nagyon sok magyarral találkozott, merthogy magyarok mindenütt vannak. Kérdezte tõlük, mi hiányzik az életükbõl?
„Látni újra a kisfalumat, édesapámékat, a barátokat, finomat enni, inni” – sorolták. És megkérték a hajóst, mivel úgy is hazatér,
vigye el õket is magával.
Így aztán egyre csak telt a hajó. Már olyan sokan felkéredzkedtek, hogy attól lehetett tartani, elsüllyed. De csak jöttek-jöttek az
emberek, mindenki vele akart menni.
Amikor már többen nem fértek, hazafelé vették az irányt. Szerencsésen meg is érkeztek. Volt ám nagy boldogság, amikor mindenki újra láthatta szeretteit.
A hajó azóta is járja a világot. Kicsit fáradtan, kicsit megtépázottan, de töretlen hittel.
Ha valahol meglátod, tudjad, hogy Te is felférsz rá!
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HATÁRTALAN ÖSSZEFOGÁS
Ötszázmilliós támogatás a diaszpóra szervezeteinek, iskoláinak

Megismertetni a magyar kultúrát, a nyelvet
Ötszáz millió forintra emelte a nemzetpolitikai államtitkárság azt a pályázati keretet, amelyet 2019-ben kifejezetten a diaszpórában mûködõ magyar szervezetek és hétvégi magyar iskolák között osztanak szét, mert ezek az intézmények az elmúlt idõszakban egyre erõsödtek, és nagyban hozzájárulnak a diaszpórában élõk identitásának megtartásához és megerõsítéséhez – mondta el a nemzetpolitikáért felelõs miniszteri biztos, Szilágyi Péter.
A hétvégi iskolák számára hirdetett pályázatra a tavalyi évinél jóval többen – 360an – jelentkeztek, a pályázatok kiértékelése
most zajlik. A magyar kormány gesztusértékû támogatást tud nyújtani a hétvégi magyar iskolák számára, amelyek önszervezõdõ alapon, szülõk kezdeményezésére
alakulnak meg, és a helyi magyar közösség anyagi hozzájárulásából mûködnek. A
nemzetpolitikai államtitkárság 2017-ben
kérdõívben fordult a világban mûködõ
több mint 200 hétvégi magyar iskolához,

hogy felmérje, milyen
támogatásra lenne leginkább szükségük. Ezt
követõen osztottak szét
2018-ban 100 millió forintot célzottan hétvégi
iskolák, 300 millió forintot pedig diaszpórában mûködõ magyar
szervezetek között.
2019-ben pedig összesen már 500 millió fo-

Ismét zsúfolásig megtelt a Stefánia Palota

Mongólia nagykövete, Farkas Bertalan, Varga Miklós a kitüntetettek között

A Magyar Kultúra Lovagjai

Cork-i Magyar Iskola és Óvoda

Hagyományõrzés, életmûvek, nemzeti összefogás, mûvészeti tevékenység
Egész napos rendezvény keretében rendezte meg a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapesten a Stefánia Palotában a XXI.
Magyar Kultúra Napját, s immár húsz éve gálamûsorral ünneplik a Himnusz születésének nevezetes dátumát. S ekkor adják át Nick Ferenc lovagrend alapító – a Bereg-vidéki Világklub elnöke – által a több mint két évtizede létre hozott Egyetemes Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Lovagja címeket.

Müncheni magyar iskola

rintot szánnak erre a célra.
A hétvégi iskolák a pénzt jellemzõen tantermek
bérlésére, taneszközök és könyvek
beszerzésére, va-

lamint az ott dolgozó pedagógusok bérkiegészítésére használják fel. Az a tapasztalat, hogy egyre több szülõ íratja be gyermekét hétvégi magyar iskolába, amelynek abban van fontos szerepe, hogy a diaszpórában élõ gyerekek megismerjék a
magyar nyelvet és a magyar kultúrát a
többségi társadalomban.

Összefogás a Magyarságért Díjat kaptak
a Hazajáró filmsorozat alkotói
A Hazajáró címû Duna Televíziós filmsorozat alkotói nemrégiben a Panoráma Világklub rendezvényén az Összefogás a Magyarságért Díjat vehették át a stáb nevében: Kenyeres Oszkár és
Jakab Sándor mûsorvezetõ-szerkesztõk. Az elismerést azok
kapják, akik az összmagyarság öszszefogásának és nemzettudatának erõsítéséért kiemelkedõ munkát végeznek. Megköszönve
ezzel Magyarország és a magyarság érdekében végzett önzetlen

Közönségtalálkozón a Világklubban

munkásságot. Az elismerést dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke és Vér János, a Tápió-régió Világklub-elnöke,
ajánló adta át. Az est során a közönség bepillantást kaphatott a
Hazajáró filmsorozat készítésének kulisszatitkaiba, a forgatások
izgalmas jeleneteibe – a képes beszámolót vastaps fogadta.

Balról jobbra Tanka László, Vér János, s a kitüntetettek,
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor
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Dr. Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövet
az Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést kapta
Mint Nick Ferenc beszédében hangsúlyozta, a rendezõ, a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány küldetésének tartja a kulturálisan hátrányos helyzetben lévõ települések és társadalmi csoportok életminõségének fejlesztését, a falvak kulturális
örökségének ápolását és lehetõleg gazdagítását is. 1998 óta az ünnepség kiemelkedõ eseménye a Kultúra Lovagja cím és kitüntetés átadása azok számára, akik kiemelkedõ munkát végeztek az alapítvány
céljainak szellemében.
Sem a lovagi cím odaítélése, sem a gála
programja nem ismer határokat – az Európai Unió eredeti célját, az együttmûködést képviselve – ezért nemcsak külhoni
magyarok, de más országok képviselõi is
mindig ott vannak a kitüntetettek között.
A hajdani történelmi vármegye szépséges
vidékeit, településeit, nevezetességeit a
Putnoki Városi TV kitûnõ, patrióta szeretettel
összeállított filmje idézte a mûsor bevezetõjeként. Ezután kezdõdött el az ünnepség a
Boldogasszony Anyánk kezdetû régi magyar
himnusszal, amit Tóth László, a Magyar Kultúra Lovagja intonált csak úgy, mint a Szent
Korona másolatával és a szertartás többi kül-

A kulturális mûsor elõadói

Meister Évi elõadómûvésznõ

Farkas Bertalan (középen állva)
a Világklubos csoport körében
sõségével történõ bevonulás után a Himnuszt. Köszöntõket mondtak: Nick Ferenc,
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi
elnöke, fõszervezõ, alapító, a Panoráma Világklub Bereg-térségi Társklubjának elnöke;
dr. Vezekényi Csaba a HM helyettes államtitkára, Krucsainé Herter Anikó az EMMI, valamint a díszvendég: dr. B. Kovács István a
Gömöri-Kishonti Múzeum Egyesület elnöke.
Négyen vehették át az Egyetemes Kultúra Lovagja kitüntetést: köztük a Panoráma
Világklub ajánlásával: dr. Batbayar
Zeneemyadar mongol nagykövet, a Mon2019/ 1. szám

Kesztyûs Ferencet,
a Magyar Kultúra Lovagjává választják
góliai Világklub elnöke, akit elkísért az eseményre dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke és Kiss Sándor, a
Mongólia Világklub társelnöke, valamint
számos Világklub-vezetõ. A Panoráma Világklub kapcsolatrendszerébõl a Magyar
Kultúra Lovagja lett Farkas Bertalan dandártábornok, az elsõ magyar ûrhajós, a tudományok ápolásáért, Varga Miklós énekes, színész, zeneszerzõ a nemzeti identitást erõsítõ mûvészeti tevékenységéért. (A
korábbi években mindketten átvették már
a Panoráma Világklub és a Magyar Világtalálkozó „A Világ Magyarságáért” elismeréseket.)
Ugyancsak kitüntették Kesztyûs Ferenc festõmûvészt és Meister Évi elõadómûvészt is, akik korábban a Világklub
vendégei voltak.
Természetesen a közönség vastapsa
kísérte lovaggá ütésüket. További nevek
felsorolása helyett inkább csak annak illusztrálására hogy hányféle értékes tevékenységre figyelnek az alapítók: a honvédség és a társadalom kapcsolatának fejlesztéséért, pedagógusi életmûért, népi
hagyományok ápolásáért, börtönszínházért, világháborús emlékmûvekért, íjkészítésért, mûemlék helyreállításáért, történelmi helyszíneken idegenvezetésért,
múzeumalapításért, honvédsírok felkutatásáért járt a lovagi kitüntetés.
Czuh János és Kiss Sándor felvételei
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AUSZTRÁLIA
Elismerés az önkénteseknek
A bázeli közönség soraiból

A zürichi közönség egy része

Bázel, Genf és Zürich magyar közösségeiben járt a Panoráma Világklub

Elismerések a magyarság összefogásáért
„Percre se feledd, testvér minden magyar, bárhol is éljen!”

Balról jobbra: T. Fehér Iréne, Tanka László, Varga Péter atya
és B. Szabó Péter
Svájc három városának magyar közösségeiben – Bázel, Genf, Zürich – rendeztek a
Panoráma Világklub tagjai Wass Albert Emlékesteket a közelmúltban. A házigazda valamennyi helyszínen B. Szabó Péter, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kör
(SMIKK) egyik alapítója, a Svájci Világklub

elnöke – író, költõ
volt, s Magyarországról dr. Tanka
László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, a
Wass
Albert
örökségkönyv fõszerkesztõje vett Sokan dedikáltatták az Örökségkönyvet
dr. Tanka László fõszerkesztõvel
részt az eseményeken.
A programot színeA rendezvényeken elismerések átadásásítették a helyiek vers- ra is sor került: B. Szabó Péter a határokon
mondásai, a felolvasá- átívelõ, a népek és nemzetek közötti barátsok, a közönségbeszél- ságot ápoló példaértékû tevékenységéért a
getések az erdélyi írófe- Karitatív Békedíjat vehette át; Meszlényi
Ria, a Bázeli Kulturális Magyar Találkozó
(KulturUngarBasel) vezetõje, valamint
Mercz László, a Genfi Magyar Kulturális
Központ elnöke Díszoklevelet vehetett át a
magyarság összefogását erõsítõ tevékenységéért.

Gyimóthy Gábor
költõ felszólalása

Csipkés Attila

Birkner-Erdélyi Csilla

Kádár Ferenc

Meszlényi Ria átveszi a Díszoklevelet
Zürich mesés szépségû város

jedelem szellemi örökségérõl. Filmrészletek vetítésére is sor került az
íróról készült Szalay Róbert portréfilmbõl, s a
Duna Palotában rendezett Emlékév díszünnepségérõl.
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Ausztráliában járt az Egri Pinceszínház

Szeretetteljes fogadtatásban volt részük
Kellemes meglepetésben volt része a a
Panoráma Világklub Gold Coast-i Társklubja és a Magyar Nyugdíjas Klub tagságának szokásos keddi összejövetelén. Az
Óhazából érkezett Pinceszínház Eger Mûvészeti Közhasznú Egyesület tagjai ízelítõt adtak a helyi Magyar Egyesületben
bemutatásra kerülõ mûsorukból.
Az igazi színházi élményt a felnõttek
számára a Szõke Andrea által megálmodott: Susu Bolondság címû, zenés parfé
elõadás nyújtotta. A formabontóan megrendezett, ügyesen összeállított vidám jelenetek, operett betétek, slágerek a régi
szép idõket hozták vissza emlékeinkbe.
Köszönjük a Pinceszínháznak a kellemes
órákat!
A társulat tagjai Tatár Gabriella, Szõke
Andrea, Ivády Erika, Soós Diána, Szívós
Gyõzõ és Baráth Zoltán voltak.

Az elõadás követõ beszélgetés alkalmával
Tatár Gabriella elnök, mûvészeti vezetõ elmondta: – nagy izgalommal készültünk az
ausztrál turnénkra. Nemcsak az egzotikus
földrész miatt, hanem azért is, mert nem tudtuk, hogyan fogadják majd az elõadásainkat
és mi az elvárásuk az ottani honfitársainknak. Mindannyiunk nevében mondhatom,
kellemesen meglepetésben volt részünk,
mert hálás közönségnek bizonyultak és
ilyen szeretetteljes fogadtatásban még nem
volt részünk. A Gold Coast-i vendéglátóink
kitettek magukért, talán erõn felül is igyekeztek a kedvünkben járni, környékük nevezetes helyeit is megmutatták az ott töltött napokban. Az óceán partján lévõ szállásunk
ablakából élvezhettük a csodálatos napfelkeltét, sõt meg is mártózhattunk az óceán vizében! Kell ennél több?
Bozsik Tamás

önkéntes tevékenykedik és áldozza fel
szabadidejét és segít sport rendezvényeken, kórházakban, klubokban, idõs gondozásban és ott, ahol szükséges. Szívbõl
gratulálunk mi is a kitüntetetteknek példamutató munkájukért!
Bozsik Tamás
(Queensland)

Nemzetiségek találkozóján –
magyar műsor

B. Szabó Péter író a Karitatív
Békedíj elismeréssel
Dr. Dobszay János felszólalása

Vendéglátóikkal az Egri Pinceszínház mûvészei

Mint minden évben Steven Ciobo MP,
miniszter, Gold Coast parlamenti képviselõje, a térségében mûködõ önkéntes
munkát végzõket „Moncrieff Community
Award”-al jutalmazta. Örömmel fedeztük
fel a csaknem ötven kitüntetett között a
Nyugdíjas Klubunk, a Panoráma Világklub három szorgos tagját, Bugár Mónikát, Rumincik Zsuzsát, Dikasz Lászlót valamint G.C. Magyar Egyesület vezetõségi
tagját Filák Magdit. Üdvözlõ beszédében
Mr. Steve Ciobo kiemelte, hogy
Queenslandben megközelítõleg egymillió

Varga Péter atya,
Zürich római
katolikus magyar
plébánosa

Mercz László,
a genfi elnök

Hagyomány Ausztráliában, hogy évvégén összehívják a nemzetiségi csoportok
képviselõit egy nagyszabású
baráti találkozóra, ahol ki-ki
a saját kultúrájának gyöngyszemeit is bemutatja. Idén a
Panoráma
Világklub
Qeenslandi Társklubja képviselte Magyarországot, s
Bozsik Tamás elnök nagysikerû klarinétmûsort adott Lehár Ferenc népszerû dalaiból
válogatva.

Így ünnepelték az ausztráliai magyarok a Magyar Kultúra Napját

A Miami Magyar Ház épülete

Miami Magyar Temploma

A templom belülrõl

A hit és az üzleti élet különös találkozása Amerikában

„A szeretetet nem annak kell adni, aki
megérdemli,
hanem akinek szüksége van rá!”
Beszélgetés Bodor Péter Pál lelkésszel Miamiban
Párját ritkítja, ha egy lelkész, miközben gyakorolja hivatását, párhuzamosan világi foglalkozást is ûz. Pontosabban, rendes kenyérkeresõ munkája mellett önzetlenül segíti a helyi egyházéletet. Istentiszteletet tart, szervezi a gyülekezeti életet,
közösséget épít, családokat látogat, ahogyan azt hivatása megköveteli. Egészen Miamiig kell elmennünk, ha ilyen személlyel akarunk találkozni: Bodor Péter Pálnak hívják, s az Amerikai Magyar Református Egyház és a Kálvin Zsinat egyházkerületek lelkésze, a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház lelkésze és a Miami Elsõ Magyar Egyesült Keresztény Egyház ügyvezetõ/kisegítõ lelkésze.
Teológusi és mérnöki diplomával rendelkezik, ötödik esztendeje látja el ez
utóbbi feladatot Miamiban, s közel negyedszázada tartja Sarasotában a magyar
nyelvû istentiszteleteket. Közben, 1993
óta egy sikeres orvosi mûszerjavító vállalkozást visz testvérbátyjával, ahol a kemény üzleti élet szabályai és törvényei
uralkodnak.

Sarasota nagy magyar közössége egy adventi napon

Nt. Bodor Péter Pál lelkész a szószéken
Hitélet és üzleti élet? – hogyan is fér
meg együtt a kettõ – ezt kérdeztük tõle
Miami Református Templomában, amelyet az amerikai magyarság épített, s harmonikusan ötvözi az egyházi és a világi
élet programjait.
– Isten rendelte így a sorsomat, én csak
végrehajtója voltam az általa kijelölt úton!
– mondja az idén hatodik évtizedébe lépõ,
a floridai magyarság körében rendkívül
népszerû lelkész.
Aradon született, ahol édesapja, Bodor
László, feleségével, Lacy Albinkával és két
fiával (Zoltán és Péter), valamint lányukkal, Albinkával a közeli településeken lát8
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tak el lelkészi szolgálatot. A szülõk minden vágya az volt, hogy gyermekük is ezt
a hívatást válassza.
– Így is történt – folytatja Bodor Péter. –
Elkezdtem annak rendje-módja szerint a
teológiát, s harmadéves voltam, amikor
Édesapámék úgy döntöttek, hogy megelégelve a romániai Ceausescu rendszer nehézségeit, amelyekbõl sajnos, bõven kijutott nekünk is, elhagyjuk az országot. Menedékjogot kértünk az Egyesült Államokban, s 1983-ban érkeztünk Detroitba.
Nem sokkal késõbb megüresedett Miamiban a lelkészi állás, s szüleim leköltöztek
Floridába.

Péter felszentelésekor Édesapjával
és Édesanyjával

Péter maradt északon, munkát és iskolát keresett. Sokoldalú nevelése talpraesettséggel párosult, s így nem okozott

A Magyar Ház gyakran ad otthont
különféle rendezvényeknek

Böjte Csabával és gyülekezetének tagjaival Miamiban

dezte a konzulátust, hogy miként lehetséges ez.
– Miért akar maga hazamenni, kérdezték tõlem – meséli. – Azt válaszoltam,
mert Bodor Péternek hívnak és magyarul
beszélek… Kérem, szépen, az állampolgárság nem nosztalgia kérdése! Ez volt az

A reformáció 500 éves évfordulójának
ünnepén egyházi vezetõk társaságában
õ válaszuk. Ezt követõen határoztam el,
hogy folytatom Amerikában az egyetemi
tanulmányaimat, s ekkor kezdtem el a
mérnöki szakot Flintben, ahol 1993-ban
diplomát szereztem.
A sors újra beleszólt Bodor Péter Pál
életébe. Akkoriban indította el vállalkozását Zoltán bátyja Floridában. Mivel Édesapjuk megbetegedett és nyugdíjba ment,
szükség lett Péter jelenlétére, segítségére.
Nem habozott, leköltözött délre, Miamiba, átvette Sarasota lelkészi szolgálatát, s
betársult testvére mellé a cégbe, ahogyan
egy jó gyermekhez és egy testvérhez illik.
Mindkét tevékenység sikerre ítéltetett.
A vállalkozás – egészségügyi endoszkópok javítása – szárnyalni kezdett, évrõl
évre egyre eredményesebbek lettek, négyöt esztendõ múlva már közel félszáz embernek adtak munkát. 2000 elején társultak egy marketinges céggel, s 2014-re létszámuk elérte az 1200 fõt. Ekkor eladták

az amerikaiaknak a céget, ám úgy, hogy a
mai napig is ott dolgoznak vezetõ mérnöki munkakörben.
Ezzel párhuzamosan Sarasotában a
gyülekezeti élet beindítása várt rá, úgy,
hogy egy-egy útja során, oda-vissza több
mint 750 kilométert kellett autóznia Miamiból. Kitartó akarattal szervezte a közösséget, felállította a presbitériumot,
alapszabályt alkotott, a hívõkkel közvetlen, személyes kapcsolatokra törekedett.
Neki köszönhetõen ma is van magyar
nyelvû
ökumenikus
istentisztelet
Sarasotában, amit 25 éve szolgál.
Öt esztendõvel ezelõtt újabb fordulat
állt be az életében: megüresedett Miamiban a lelkészi állás, gyülekezeti szakadás
történt, s õt kérték fel az ügyvezetõ lelkészi hivatás betöltésére, az egyházi élet
rendbetételére. Erkölcsi kötelességének
érezte a vállalást, hiszen édesapja 1983-tól
évtizedeken át végzett itt szolgálatot. Bõ-

Édesapja temetésén a családjával

Bátyjával, Zoltánnal és Édesapjával
neki gondot, ha éppen benzinkútnál, autószerelõ mûhelyben, vagy az esztergagépnél kapott munkát. De nem mondott
le a lelkészi hivatásról, Ohióban hamar
felvették az egyetemre, s 1986-ban már
felszentelt papként tevékenykedett, s a
Detroit melletti Flint városkában közel tíz
évet szolgált a helyi gyülekezetben.
A nyolcvanas évek végén tervbe vette,
hogy hazatér Magyarországra. Megkér-

Úrvacsorán a Caracasi Magyar Házban

vítették az építményeket, Petõfi-termet
építettek a fiataloknak, három kölcsönt is
visszafizettek, virágzott a magyar élet, az
Istenhit és a szeretet összekötötte az embereket. Ezt az áldásos lelkipásztori munkát folytatta a Lukácsi-házaspár, Éva és a
férj, László tiszteletes úr váratlan elhunytáig.
Ekkor kérték fel Bodor Pétert egy évre…
aztán már az ötödiknél tart. Igaz, volt egy
közel másfél éves kihagyás, de Kállay László lelkész hirtelen halála ismét szolgálatba
állította – és most dr. Lukácsi Évával közösen látja el ezt a tevékenységet – mind
Sarasota mind Miami vonatkozásában szolgálatait honorárium mentesen végzi...
– Egy kicsit a menedzseri tapasztalatomat is tudtam hasznosítani, a közösség-ér2019/ 1. szám

35 éves évfolyamtalálkozó a Kolozsvári Teológián
dekû szemléletet erõsítve – mondja. – A
presbitérium átalakítása békességben megtörtént, gazdaságilag is helyreállítottuk a
szervezetet, a vasárnapi iskolát, az ifjúsági
csoportokat újra szerveztük, így egymás

1986-os felvétel, a felszentelési
ünnepség résztvevõivel
mellett 3-4 generáció jelenik meg nálunk.
Mindenki azt teszi, amit szívesen csinál.
De tudja, mire vagyok a legbüszkébb? – teszi fel a kérdést önmagának. – Arra, hogy
megtanultak az emberek megbocsájtani
egymásnak. Friss példám is van. Tegnap
este odajött hozzám az egyik hívõ, s kérte,
hogy bocsássak meg neki az egyik rosszul
sikerült tettéért… Boldogan megbocsájtottam, s az ember szemében olyan örömet és
csillogást ritkán látni, amit akkor tapasztaltam! Nem olyan régen volt, amikor akaratlanul én is megbántottam néhány aszszonyt az ünnepre való lelkes készülõdésünk során. Odaálltam eléjük és azt mondtam: holnap húsvét van, és én nem tudok
felmenni a szószékre prédikációt mondani,
ha nem bocsájtanak meg nekem… egy másodpercig megfagyott a légkör, aztán vibrált
a levegõ, olyan jólesõ érzés töltötte be a lelkünket. A lelkész is sokat tanul a gyülekezettõl! Fõként alázatot, szolgálatot, Isten és
ember elõtt. Böjte Csabával vallom, hogy a
szeretetet nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem akinek szüksége van rá!
Aztán arról beszélgetünk, hogyan tudja felvenni az egyház a küzdelmet a globalizált világ támadásaival szemben, s
hogy a modernkori, mai kivándorlók, milyen gyakran jelennek meg a templomban.
Nt. Bodor Péter Pál református esperes
egy történettel zárja beszélgetésünket.
– Nemrégiben egy kivándorolt, harminc év körüli hölgy jött oda hozzám, s
azt mondta, hogy „nem akarom úgy nevelni a gyermekemet, mint ahogyan engem a szüleim neveltek. Nem jártunk
templomba, nem kereszteltek meg. Nem
akarok istenhit nélkül élni…” Az egész
gyülekezet elõtt kérte, hogy keresztelõt
tarthassanak és egyházi esküvõt. Így történt, s keresztnevet is kapott. Hát, ilyen is
van. Reményre ad okot, hogy egyre többen
gondolkodnak így.
Tanka László
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Ausztráliától Farkaslakáig elõadói körúton a Brisbane-i Színtársulat

A Hullámzó vőlegény a Kárpát-medencében

tak-e? El sem akartak engedni. Az erõltetett
tempó ellenére, amit muszáj volt tartani,
Pakson azért jutott egy kis idõ a csónakázásra is. Felpakoltunk és már száguldott is

Fergeteges siker: telt házak, vastapsok és igazi vendégszeretet
Nagy elõkészületek elõzték meg a Brisbane-i Színtársulat múlt évi elõadássorozatát a Hullámzó võlegény címû Tamási Áron
darabbal. Még egy Ausztrálián belül történõ utazás is nagy szervezést igényel, hát még, amit a mi csoportunk bevállalt!
Igaz, hogy mindannyiunk álma valósult meg, amikor a pályázatunk sikerérõl értesültünk, mégis egy darabig nem állt öszsze minden, ami az utazásunkhoz kellett és elengedhetetlen volt. De ennek ellenére mi terveztünk, megbeszéltünk, próbálkoztunk, próbáltunk és egyszer csak minden a helyére került! Elindulhattunk Európába!
A tizenegyéves társulat, melyet Kovács
Lõrinc hívott életre és azóta is mint rendezõ
egyengeti útjainkat, készen állt, hogy legnagyobb bevállalását teljesítse. Az út megszervezését Kovács Lõrinc (a darabban Köteles
Úr) vállalta magára és hatalmas segítség volt
ebben a munkában lánya, Kovács Krisztina
(Bogyó).
Természetesen mindenki kivette a maga
részét, ki miben tudott, intézkedett. Nem
egyszerre indultunk útnak. Voltak, akik az

a busz velünk vissza Budapestre, hogy a
Gödöllõi Kastély Barokk Színháztermében
állítsuk fel nagy izgalommal a díszleteket.
Ez a helyszín Szigeti Balázs /Kósa Úrhoz
és Vincze Zsolthoz/ Gumics sofõrhöz állt a
legközelebb. A lélegzetelállítóan szép kör-

Queensland-i színtársulat

elõadássorozat elõtt igyekeztek a családjukhoz. Szeptember 7.-én találkoztunk és 9.-én
átestünk az elsõ szereplésen, Bonyhádon.
Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikáért Felelõs Államtitkár Úr meghívására érkeztünk.
Túlzás nélkül mondhatom, hogy a 360 fõs
színházterem megtelt nézõkkel! Kaptunk mi
már tapsot, játszottunk telt ház elõtt, de ilyen
élményben még nem volt részünk! És ez
még csak a kezdet volt.

nyezetben azt gondolom, hogy egy kicsit
meghatódva léptünk a színpadra. A nézõtér zsúfolásig megtelt. Kormányképviselõk, tv, újság, Panoráma magazin, Világklubosok, barátok, családtagok, mindmind idejöttek, hogy ebben a különleges,
gyönyörû környezetben, mondhatni fõúri
milliõben láthassanak minket! Amint arról
dr. Tanka László, a Panoráma Világklub
alaptõ Elnök, régi ismerõsünk és barátunk
elmondta: „történelmi pillanatnak voltunk
tanúi, hiszen eddig soha nem fordult elõ,
hogy az ausztráliai magyarság színjátszói
fellépjenek Magyarországon, s ezzel példát
és bátorítást adnak a külhoni mûvészetkedvelõknek, hogy bátran kezdeményezzenek õk is, hiszen az Óhazát érdekli, hogyan õrzik, ápolják és viszik tovább a ma-

Másnap már Kerekes Samu /Bagi uram/
szülõfalujában, a délvidéki Hertelendyfalván
gyülekezett a közönség, hogy vastappsal köszönje meg az elõadást. Szinte a buszból
mentünk a színpadra feltenni a díszleteket,
öltöztünk és már kezdtünk is. Micsoda vendégszeretet és szeretet vett mindnyájunkat
körül! Másnap kora reggel elindultunk Budapestre, mert a távolságok, ha nem is olyan
nagyok kilométerben, de idõben próbára tettek bennünket.
Este már az én híres falum, a Komárom
megyei Kocs várt minket. Azt tudni kell,
hogy a fellépések színhelyeit úgy választottuk ki, hogy érzelmi szálak fûzzék valamelyikünket a helyszínhez. Így többen közülünk

Ebbõl a festõi szépségû városból, Brisbene-bõl érkeztek

megtapasztalhattuk, milyen érzés visszamenni gyermekkorunk helyszínére.
A többi között között ráébredtünk arra is
(bár azt hiszem mindig is tudtuk!) mindegy
milyen régen és miért hagytuk el szülõhelye-

inket, a szeretet mely odaköt bennünket, soha nem halványul, akár beismerjük, akár
nem. Amikor ennyi év után az alsó tagozatos
tanító nénid eljön, hogy megnézzen téged az
elõadáson, ez mindent elmond! Nem gondolnám, hogy Ausztráliában bárkinek ilyen
meglepetésben lehetne része. Minden alkalommal így történt, bármelyikünk szülõfalujában léptünk is föl.
A negyedik helyszínre, Paksra az Örökségünk Dal juttatott el minket. Sipos Ika
/Cirmos néni/ volt a dal ausztráliai nagykövete és szoros barátság alakult ki a paksi szervezõk és Ika között. Természetes
volt hát, hogy Paks fogad minket. Fogad-

gyar kultúrát, a magyar nyelvet a távoli országban.”
Másnap már a felvidéki Rimaszombat
magyarságának játszottunk. Itt sírtam elõször, de persze nem utoljára. Állva tapsoltak
az emberek, szûnni nem akaró lelkesedéssel! A következõ napon már Erdély irányába
vitt minket a busz, melyet Laci, a szûkszavú,
jó humorú székely sofõr vezetett.

Együttműködés a Panoráma Világklubbal
Tíz elõadással, a Hullámzó võlegény címû Tamás Áron darabbal vendégszerepelt a múlt esztendõ õszén Magyarországon, Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján a Brisbanei Magyar Színtársulat, amelynek vezetõi, Horváth Gyöngyi
és Kerekes Samu itt jártakor felkeresték a Panoráma Világklub budapesti irodáját is. Sõt, az egyik alkalommal a Panoráma Világklub próbahelyiség bérlésével
is segítette honfitársainkat. Az ausztráliai magyar vendégek megbeszélést folytattak az együttmûködésrõl a Világklub vezetõivel, dr. Tanka Lászlóval, Joó Gézával és T. Fehér Irénével. A Világklub tagjai népszerûsítették és részt is vettek
a Brisbanei Magyar Színtársulat elõadásain,
2007-ben Kovács Lõrinc református lelkész alapította és hozta létre a
Brisbanei Magyar Színtársulatot. Õ rendezte színpadra Móricz Zsigmond: Sári
bíró, Gárdonyi Géza: Annuska, Tamási Áron: Csalóka szivárvány, Szigligeti Ede:
Liliomfi címû darabjait.
Az említett színdarabokat a csoport Ausztrália nagyvárosaiban is bemutatta:
Sydney-ben, Melbourne-ben, Canberrá-ban, Brisbane-ben és a Gold Coast-on,
mindenütt nagy sikert aratva. Európába Tamási Áron: Hullámzó võlegény címû
darabjával jöttek, amely népi komédia, érdekes, humoros fordulatokkal a székely furfang és konokság kiváló példája. A fõhõs Bodrogi Antal félrecsúszott életének jobbrafordulását kísérhetjük végig. A meg nem alkuvás, az igaz út választása végül is meghozza a várt eredményt, és új lehetõség nyílik fiatalkori álma
valóra váltására is.
2019/ 1. szám

Az elõadások elõtt volt négy szabad napunk, és így eljutottunk Erdély legszebb
részeire is. Rengeteg élményben volt ré-

szünk, még inkább összekovácsolódott kis
csapatunk. Székelykeresztúron, Ika szülõvárosában folytatódott az elõadássorozat
befejezõ szakasza, ahol olyan hamar elkapkodták a jegyeket, hogy be kellett tegyünk egy extra délutáni elõadást a 300 fõs
színházterembe.
Aztán Marosvásárhely következett, ahonnét Lõrinc érkezett családjával Ausztráliába
és Kershaw Zita /Teréz vénlány/ – tanulmányainak helyszíne, szintén teltházas, pótszékes közönség várt minket. Azután pedig
Nyárádszereda, Kovács Lõrinc szülõvárosa.
Majd elérkeztünk az utolsó állomásunkhoz, Farkaslakára az író, Tamási Áron szülõfalujába. Nem szeretnék szerénytelennek tûnni, de az már meg sem lepett bennünket, hogy teljesen megtelt a hatalmas
nézõtér! Úgy érzem itt megkoronáztuk az
elõadásainkat. Méltó darabhoz, méltó közönség, méltó elõadás! Dohi Ádám / Bodrogi Antal, mûvész, falusi fazekas egyik
helyszínt sem mondhatta szülõvárosának,
de egész Erdélyt ismerte és szinte mindenhová kötötte valamilyen emlék. A sikeréhez nagyban hozzájárultak az erdélyi zenészek Péter Ernõ prímás, Máyer Róbert
kontrás, Ferencz János nagybõgõ és nem
utolsó sorban az ottani, helyi táncsoportok

bevonása. Fergeteges lakodalmat kanyarítottak a darab végén és Kerekes Samuval
énekelt mindenhol a közönség! Spinda Józsefet, a súgónkat egyáltalán nem bántuk
meg, hogy magunkkal vittük és nem csak
a humora miatt... Vladucz Zoltán operatõr
végigkísért bennünket és készül a dokumentumfilm errõl a fantasztikus álomszerû utazásról.
Horváth Gyöngyi Brisbane
(Zelma, Bagi felesége)
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Balassagyarmaton megalakult a Panoráma Világklub 243. társklubja

A palóc hagyományok jegyében
együttmûködésÓnodi Krisztián
rõl.
Az est Wass
Albert mûvek elõadásával folytatódott,
Wincze B. András, Wass Albert Örökség
Díjas elõadómûvész, majd a balassagyarmati Marics Andrea szerepelt nagy sikerrel. Az est végén pedig a jelenlévõk kivonultak a fõtérre, a Városháza elé, ahol
Ónodi Krisztofer tartott fényjátékkal kísért, nagy tetszéssel fogadott tüzes ostoros bemutatót

A herencsényi asszonyok a Világklubosokkal
Balassagyarmaton az Éden Rendezvényterem adott otthont a Panoráma Világklub 243. zászlóbontásának, itt alakult
meg a társklub, kicsik és nagyok, fiatalok
és idõsek részvételével, a palóc néphagyományok ápolásának és a Wass Albert Emlékévnek a jegyében. Az egybegyûlteket

Joó Géza a Haraszti-ikrekkel

Joó Géza mûsorvezetõ, a Panoráma Világklub alelnöke és Lovas Ilona, a Nógrád
Megyei Világklub elnöke köszöntötték,
majd a Maconkáról érkezett, gyönyörû
helyi népviseletbe öltözött Haraszti-ikrek
kápráztatták el énekükkel a hallgatóságot.
Ezután a Balassagyarmati Színjátszók,
majd a Tormay Cecilia Társulat tagjai adták elõ színvonalas mûsorukat.
Köszöntötte az egybegyûlteket a helyi
civiltársadalom nevében dr. Czimbalmos
István, a Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány elnöke, ezt követõen pedig dr.
Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke adta át a Balassagyarmati Világklub elnöki felkérõ levelét Ónodi Krisztiánnak, aki a város civil életének egyik
fontos szereplõje. Krisztián megtisztelõnek tartotta felkérést, s felvázolta elképzeléseit a jövõbeni programokról, a városban mûködõ civilszervezetekkel történõ

Népviseletes öltözékben
Az est közös vacsorával ért véget, s mi
más lehetett volna a menü, mint az ízletes
palóc pecsenye, amelyhez a herencsényi
népdalkör jelenlévõ tagjai hoztak finom
túrós lepényt, élvezetes elõadásukkal kiegészítve. Az est végén még többen táncra is perdültek, s remek hangulatban ért
véget a Panoráma Világklub Balassagyarmati Társklubjának alakuló rendezvénye.
Czuh János felvételei

2019/ 1. szám

Papp Bertalan átveszi az ellismerést

Zsúfolásig megtelt az ünnepség helyszíne

Fejlesztésekért államtitkára és Seszták OszEzt követõen Papp Bertalan polgármester
kár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz- és dr. Bodnár Zsuzsanna jegyzõ a város érdegyûlés elnöke.
kében végzett munkásságáért 10 személyA rendezvényen Papp Bertalan polgár- nek adott át elismerést, majd a polgármester
mester, a Panoráma Világklub nemzetközi ci- részletesen is bemutatta a város 25 éves fejlõvilszervezet legmagasabb elismerését, az Ös- dését, fontosabb beruházásait, eredményeit.
szefogás a Magyarságért Díjat vette át dr. Kihirdették a városi fotópályázat eredményeTanka Lászlótól, a
it, majd Tamás László
Polgármesterek a Wass Albert Örökségkönyv
Panoráma Világa város életét méltafõszerkesztõjével
klub alapító elnötó verse után a Dukétõl „az összdás
Miklós
magyarság összeGörögkatolikus Álfogásának
és
talános Iskola diáknemzettudatának
jai és a Kis Rózsafa
erõsítése érdekéciterazenekar adott
ben végzett kimanagysikerû mûgasló munkássásort, amelyet fogagáért”.
dás követett.

Versek, köszöntők, táncok

ta, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte. Ezután
Wass Albert munkásságáról és az Emlékév
alkalmából megjelent
Örökségkönyvrõl beszélt dr. Tanka László,
fõszerkesztõ, az Emlékév fõszervezõje, a
Panoráma Világklub

nagy számban megjelenteket és a város
vezetõit, dr. Hanusi Péter polgármestert
és Torma Tamás alpolgármestert.

alapító elnöke.A kulturális mûsor
keretében fellépett a DemecserRétközi Hagyományõrzõ Pendelyes
Néptánc csoport, s a jelenlévõk
részleteket tekintettek meg Szalay
Róbert Wass Albert filmjébõl. Ezt
követõen a közönség soraiból többen elmondták élményeiket, véleményüket az írófejedelem mûveirõl,
a rájuk gyakorolt hatásról, idéztek a
mûvekbõl.
Czuh János felvételei
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Bensõséges hangulatban, méltó módon
ünnepelte várossá alakulásának negyedszázados évfordulóját nemrégiben Máriapócs,
ahol az egybegyûlteket Pitti Katalin operaénekes csodálatos elõadása után dr. Simon
Miklós országgyûlési képviselõ köszöntötte.
A város kimagasló fejlõdését méltatta ünnepi
beszédében Vitályos Eszter, az Emberi Erõforrások Minisztériumának Európai Uniós

Mátészalka, Kulturális Központ

Versek, dalok filmek
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Papp Bertalan polgármester,
Világklub-elnök kitüntetése

Köszönet a városért végzett munkáért

Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár adott otthont a
Panoráma Világklub által rendezett Wass Albert
Emlékestnek,
amelyre
zsúfolásig
megtelt a kamaraterem.
Az egybegyûlteket Joó
Géza
mûsorvezetõ,
majd Tomasovszki Ani-

Ünnepség Máriapócs várossá alakulásának negyedszázados évfordulóján

Balról jobbra Joó Géza, dr. Hanusi Péter
és dr. Tanka László
A Panoráma Világklubot bemutató kisfilm vetítésével kezdõdött a minap a mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Dienes Galériájában a Világklub-est, amelyet Joó Géza
mûsorvezetõ nyitott meg, s köszöntötte a

A város vezetõi a közönség soraiban

A résztvevõ Világklubosok egy csoportja
Elõször a Szatmár Alapfokú Mûvészeti
Iskola néptánc szakos növendékei:
Kiss Anna, Somogyi Dániel, Bodó
Krisztina, Kun Fruzsina Jóni Richárd Szabó József és Szilágyi Gyula adták elõ nagy tetszéssel fogadott
mûsorukat (felkészítõ tanáraik:
Garaj Ágnes és Kurinszky Márk),
2019/ 1. szám

Többen megszólaltak a közönség soraiból is
majd Dr. Hanusi Péter Mátészalka város
polgármestere, utána Székely Lászlóné, a
Mátészalkai Világklub elnöke köszöntötte
az egybegyûlteket.
Ezt követõen Szoó Anikó adta elõ
Reményik Sándor Mindhalálig címû versét, majd dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub alapító elnöke, fõszerkesztõ beszélt Wass Albert munkásságáról, a nemrég megjelent Örökségkönyvrõl, majd az
író mûveibõl Józsa Csaba, Szabó Zsombor, Doszpoth Lara –
(õk ketten a Mátészalkai Képes
Géza Általános Iskola diákjai)
adott elõ. Végül Bugja Hanna
énekelte el a Magyarok Világhimnuszát.

Nagy sikert
arattak a fiatal
táncosok
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Nagy érdeklõdés kísérte Tiszaújvárosban a 244. Társklub-alakulást

A Sziget Csárda adott otthont a rendezvénynek
Tiszaújvárosban a Tisza parti hungarikumnak is beillõ Sziget Csárdában tartotta bemutatkozó rendezvényét nemrégiben a
Panoráma Világklub legújabb, 244. Társklubja, amelynek elnöki tisztére Tógyer Gyula étteremtulajdonost kérte fel a Panoráma Világklub alapító elnöke, dr. Tanka László.

Molnár Dóra lett a III. Kisvárdai Anna-bál szépe

Táncok, dalok, divatbemutató, vacsora
és jótékonykodás
A Bagolyvár színpadán vette kezdetét a III. Kisvárdai Anna-bál, s a rangos társasági eseményt több százan köszöntötték a
nézõtéren, valamint a felvonulás során a város fõterén. A szépségverseny résztvevõit Joó Géza, a Magyar Világtalálkozó alelnöke és szóvivõje szólította a színpadra, s kérte fel a lányokat egy rövid bemutatkozásra. Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere külön köszöntötte Wening Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövet asszonyt, aki örömmel fogadta el a Kisvárdai
Jótékony Nõegylet meghívását.

ben és az összetartozásban rejlõ lehetõségeket. A rendezvényt kulturális és szórakoztató mûsor gazdagította, majd a Sziget
Csárda konyhája finomabbnál finomabb
ételekkel, italokkal, süteményekkel vendégelték meg a jelenlévõket. Tógyer Gyula

A mintegy 180 fõs közönséget köszöntötte Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, s jelen volt a város társadalmi,
gazdasági és közéleti vezetõi mellett a Panoráma Világklub több mint harminc vezetõje is határon innen és határon túlról
egyaránt. Tógyer Gyula munkásságát Vér
János, a Tápió-régió Világklub-elnöke és
László Gábor felvidéki polgármester méltatta, hangsúlyozva az együttmûködés-

Ezt követõen hosszú menetben, a Citrom Band fúvószenekar és a mazsorettek
kíséretében vonultak át a konferenciaközpontba, ahol folytatódott a fergeteges szórakoztató mûsor. Elsõként a Jótékony Nõ-

és Bráz György bejelentették, hogy augusztus 3-án, szombaton egy egész napos
rendezvénysorozat keretében rendezik
meg.
Czuh János felvételei
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egylet elnöke, Lénárt Andrásné és Seszták
Miklós kormánybiztos köszöntötte a vendégeket. Az est háziasszonya elmondta,
hogy a fõ cél – a szórakozás mellett – a bál
bevételét nemes célokra fordítani. Ez évben a Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat
munkáját kívánják segíteni az adományokból. A támogatást a pedagógiai szakszolgálat vezetõje, Himicsné Papik Gabriella köszönte meg.
Ezt követõen a Délibáb táncosainak
modern Bécsi-keringõjében, majd Gyura
Fanni népi énekmûvész csodás hangjá-

ban gyönyörködhetett a közönség. Szûcs
Krisztina színmûvésznõ élete jelentõs
szerepeibõl adott ízelítõt.
A négyfogásos vacsora közben a „Szigetköz Hangjai” dalfesztivál nyertesei,

Varga Kitti Gabriella és Kovács Martin
énekeltek. A szépségversenyt igazán
egyedivé tette, hogy az Anna-bál szépei
az Adry Divatház tulajdonosának, Balogh
Adry divattervezõnek köszönhetõen egységes ruha-kollekcióban mutatkoztak be.
A III. Kisvárdai Anna-bál királynõje a
kisvárdai Molnár Dóra lett, az I. udvarhölgy címet Balogh Fanni, a II. udvarhölgyét Harkály Dóra kapta meg. A közönség legtöbb szavazatát a dögei Balogh
Panna érdemelte ki. A legszebb mosolyért
járó díjat – a nagylelkû zsûri tagok – Kocsi
Ágnes, szabolcsveresmarti hölgynek ítélték oda.
A nyerteseket a sok-sok jutalom és
ajándék mellett az a megtiszteltetés érte,
hogy a IX. Magyar Világtalkozó (május
12-19.) Szépe döntõjében is képviselhetik
a várost. Vasárnap délután, a gyõztes lányok sétakocsikázáson is részt vettek a
város utcáin.
Fotó: Móricz Csaba/FrissMédia

Csíksomlyó

Magyar mise Moldvában

A Pápa látogatás elõszele: magyar nyelvû mise a moldvai csángóknál

Világklub-fakereszt a csíksomlyói nyeregben
Közelegnek a Pünkösdi Ünnepek, melyre Ferenc pápát is várják Erdélybe. Történelmi esemény, hiszen Pápa még nem járt
Csíksomlyón, a magyarok, székelyek és csángók nagy Pünkösdi Búcsújának ünnepén. Hosszú út vezetett idáig, hogy a búcsút szervezõk el tudják érni, hogy Ferenc pápa ne csak Románia vezetõivel, hanem a magyar, székely és csángó híveivel
is találkozzon – erre lesz most lehetõség június 1.-én, a Hármas-halom oltárnál, a csíksomlyói nyeregben.
Az erdélyi emberek nagyon bíznak abban, hogy látogatása során, Ferenc pápa
említést tesz a fennálló súlyos, megoldatlan problémákról, mint a magyar egyházi
iskolák helyzete, a moldvai csángók magyar nyelvû miséje és sok más olyan
problémáról is, ami az erdélyi emberek
mindennapjait érinti, egyházi vonatkozásban.
Nem csak szûkebb környezetében, a
Moldvai Pusztinán, ha nem már a Vatikánban is ismerik Dr. Nyisztor Tinka nevét.

Világklub-kereszt a csíksomlyói
nyeregben – a búcsún járt
Világklubosokkal
Õ volt az, aki mint a
Pusztinai Szent István Egyesület vezetõjeként, néhány hasonlóan bátor csángó asszonnyal, vették a fáradtságot és – szép, csángó népviseletbe öltözve
–, elmentek a Vatikánba, ahol személyesen adták elõ a moldvai katolikus csángók kérését, igényét – kérve a magyar
nyelvû mise engedélyezését templomaikban. Ki tudja, hogy az akkori személyes
kérésük mely íróasztal fiókjába került –
de mint ismeretes „Isten malmai, ha lassan is, de õrölnek”!
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Most, a közelgõ csíksomlyói Pápa-láto- Moldvai csángók legfõbb szerve, a MCSMgatás kapcsán került ismételten elõtérbe a SZ (Moldvai Csángó-magyarok Szövetséneve – hiszen sok csángó ember, fõleg neki, ge) vallási felelõse is egyben!
az õ rendszeres utánajárásának tulajdonítja,
Ezen kívül meg kell említeni, hogy
hogy a jászvásári püspök, Petru
2015-ben, a Csíksomlyói BúcsúGherghel, „beadta a derekát” (lehet,
kor, a Panoráma Világklub tagjaihogy Szentszéki útmutatás alapval (244 Világklub mûködik szerte
ján?) és havonta egy alkalommal –
a világon, a nagyvilág éppen azon
minden hónap utolsó vasárnapján
szegletében élõ – szétszóródott maengedélyezett egy magyar nyelvû
gyarok között) – Dr. Nyisztor
misét, a Bákói Szent Miklós tempTinka, mint a Panoráma Világklub
lomban. (Vannak olyan hangok is,
Moldvai csángó társklubjának elhogy ez az engedmény, már a Pápa
nöke, több más, moldvai és a világ
látogatás elõszele – és kellett valamivalamely szegletébõl ott lévõ világlyen engedményt tenni!)
Dr. Nyisztor Tinka klub-taggal egyetemben, hatalmas
A moldvai katolikus csángók
fakeresztet állítottak a „csíksomszerint ez is eredmény, de ez akkor telje- lyói nyeregben”. Ott minden Pünkösdi Búsedne be, ha a Bákótól jóval távolabb, szét- csú alkalmából találkoznak a Világklub taszórtan lévõ csángó falvak lakosainak, gok – elmondani egy imát Nemzetünkért
nem kellene a távoli megyeközpontba mi- és a békéért.
sére bejárni (autóbusz közlekedés szinte
Az Idén pünkösdkor ugyancsak így
alig, gépkocsi nincs) így, a jó szándék, em- lesz!
beri akarat mellett is, ez csak egy fél meg
Visszatérve a fentebb már jelzett, Bákói
oldás. A csángók szerint helyben, a min- templomba történõ utazási nehézségekkel
den faluban lévõ templomban kellene biz- kapcsolatban, az American Hungarian Patosítani a mindenkori magyar nyelvû noráma Magazin lehetõséget biztosít arra,
Szentmisét – akkor válna valóra a katolikus hogy teret ad az alábbi felhívásnak:
csángó-magyarok évszázados álma – hogy
A sok jó szándékú magyar, aki olvasõseik nyelvén imádkozhassanak az Úrhoz! sa a Panoráma Magazint, bárhol is éljen
Az is „idõszerû” lenne, a világban – és talán még személyesen is
hogy az 1957-ben felépített ott lesz az idei Pápa-látogatáson
Pusztinai Katolikus templo- (2019.06.01. Csíksomlyón) vagy az eremot felszentelnék már, a hí- deti Pünkösdi Búcsún (2019.06.09.
vek által kért Szent István Csíksomlyón) – és segíteni szeretne abnévre. Mindez azért húzód- ban, hogy e távoli csángó falvak csángóhat még ennyi év után is, magyar lakosai eljussanak Bákóba mamert a jászvásári püspökség gyarul imádkozni, segítsék ebben a
nem szeretné, ha egy államalapító magyar Pusztinai Szent István Egyesületet – aki
királyról, Szent Istvánról neveznék el a az utazásokat megszervezi! – vegye fel
pusztinai templomot…
velük a kapcsolatot!
Ismeretes a jelenlegi „csángó helyzet”,
ezért ebben csak reménykedni lehet –
Elérhetõségük:
hogy ezek eljutnak-e vajon Õszentsége füPusztinai Szent István Egyesület
leihez – és ebben is változás lesz!
Dr. Nyisztor Tinka elnök
Dr. Nyisztor Tinka, aki azon kívül, hogy
Mail: nyisztortinka@yahoo.com
„motorja” a Moldvai csángó katolikusok
Telefon: +40 234 384550
életének, irányítja, szervezi a Pusztinai
Mobil: +40 787 893 060
Szent István Egyesület munkáját, egyben a
Fûrész L. Ferenc
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Nemzeti Összetartozás Napja Tarpán

Esze Tamás földjén megvitatták
a nagyvilág és az ország dolgait
Dr. Papcsák Ferenc Karitatív Békedíja
Immár kilencedik alkalommal rendezték meg Esze Tamás földjén, Tarpán nemrégiben a Nemzeti Összetartozás Napját, ahol
a több mint száz résztvevõ, – közöttük számos polgármester, határon innen és határon túlról, Székelyföldrõl, Délvidékrõl,
Kárpátaljáról, valamint a megye állami és társadalmi szervezeteinek vezetõi – az ország, a régió dolgairól folytattak eszmecserét.
A rendezvény kezdetén a jelenlévõk
megkoszorúzták a település fõterén álló
II. Rákóczi Ferenc szobrot, majd a Mûvelõdési Ház dísztermében dr. Papcsák Ferenc, korábbi országgyûlési képviselõ, a
Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottságának elnöke, a rendezvény egyik fõszervezõje köszöntötte az egybegyûlteket, hangsúlyozva az összefogásban rejlõ
erõt és a lehetõségeket.
Majd dr. Tilki Attila, Szabolcs-SzatmárBereg megye országgyûlési képviselõje, –
aki épp egy strasbourgi ülésrõl érkezett
friss információkkal – számolt be a parlament és a kormány fontosabb intézkedé-

Nagy sikert aratott Sasvári Sándor éneke

és az Amerikai Egyesült Államok képviseletében is voltak jelen Világklub-vezetõk.
A rendezvényen elismerések, ajándékok átadására is sor került. Tarpa Nagy-

Dr. Papcsák Ferenc átveszi az elismerést

Dr. Papcsák Ferenc köszöntõje
seirõl. A házigazda Szécsi Szabolcs, Tarpa
Nagyközség Polgármestere egy sajnálatos
baleset miatt csak lélekben és a Skypevonal segítségével tudott részt venni a
konferencián, de kiváló munkatársaival
így is méltó módon szervezték és bonyolították le az eseményt.
A rendezvényen bemutatkozott dr.
Tanka László alapító elnök tolmácsolásában a Panoráma Világklub civilszervezet,
amelynek jelmondata a „Határtalan öszszefogás értékeinkért”, s a 15 éves mûködése alatt 95 ország 244 társklubjában
építette a magyar-magyar kapcsolatokat,
együttmûködést, s nemrégiben Tarpán is
megalakult a helyi társklub Szécsi Szabolcs elnökletével. Az eseményen Ausztráliából, Dél-Amerikából, Mauritániából

szú évek óta történõ, értékes megsegítésével, a népek és nemzetek közötti barát-

Dr. Tilki Attila és Sasvári Sándor
község és a Panoráma Világklub közös elismerését, a Karitatív Békedíjat dr.
Papcsák Ferenc érdemelte ki a határon átívelõ önzetlen jótékony kezdeményezésével, a rászoruló gyermekek, fiatalok hosz-

ságot ápoló példaértékû tevékenységéért.
A továbbiakban többen kaptak elismerést
a Nemzeti Összetartozás Napja szervezésében végzett munkájukért, majd Sasvári
Sándor elõadómûvész kiváló mûsorát követõen egy közös vacsorával zárult a
program.

Érkeztek határon innen és határon túlról is
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ORVOSPORTRÉ

ORVOSPORTRÉ

A túlélés esélyei
Beszélgetés dr. Hartyánszky István szívsebésszel

Szívátültetés a mûtõben
A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
épületének bejárata

A szív a legdrágább kincs. Ugye, ezzel mindannyian egyetértünk? Ez az ökölnyi kis motor átlagosan több mint két és félmilliárdot ver egy ember életében. Ha megáll, véget ér földi pályafutásunk. Érthetõ, hát arra törekszünk, hogy legalább az
átlagot hozzuk…Mégis, a halálokok mintegy fele a szív- és érrendszeri problémából adódik. S mint Murphytõl tudjuk, a
probléma pedig mindig menetrendszerûen érkezik. Nos, ekkor fordulunk orvoshoz. Dr. Hartyánszky István profilvezetõ szívsebésszel beszélgetünk munkájáról, életérõl, a szívbetegségrõl. Több mint két és félévtizede dolgozik a Városmajori Szív-,
és Érgyógyászati Klinikán. Kezdte, mint rezidens, aztán szívsebész szakorvos, mára docens, és a Szívsebészeti Profil vezetõje. Eddig mintegy 130 transzplantációt, s több száz egyéb szívmûtétet végzett.
jutnak az orvoshoz. Ez elsõsorban katéteres
beavatkozást jelent. Ha ez nem lehetséges,
mert súlyosabb az eset, akkor kerül sorra a
sebészi beavatkozás. Itt, a Városmajori Szívkórházban tavaly 750 szívmûtétet végeztünk,
s több mint ötven transzplantációt.

Életmentõ mûtéten a csapat

Névjegy

Javíthatók az életkilátások
– Nem csak Magyarországon, hanem a világon is a vezetõ halálok a szív- és érrendszeri betegség, de ami ennél fontosabb, hogy a
számos halálokok közül ez a legjobban megelõzhetõ, és ha idejében felismerjük, akkor jó
eséllyel kezelhetõ – mondja Dr. Hartyánszky
István. – Össze sem hasonlítható az eredményesség más súlyos betegségekkel, s olyan terápiáink vannak, akár katéteres, akár mûtéti, amelynek eredményeképp a legtöbb minõségben megnyert életévet tudjuk biztosítani.

A mûtõben
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– Felgyorsult életünk, egyre szennyezõdõ
környezetünk, stresszes világunk bizonyára
termeli a betegségeket is… Régebben volt ennyi szívbeteg?
– Volt! Természetesen változott a környezet, sok szempontból nehezebb, streszszesebb lett az életünk, de sok szempontból kényelmesebb is. Sok ember jut jobb életminõséghez, s az átlagéletkor is jócskán megnõtt.
Így ezeknek a civilizációs betegségeknek több
idejük van arra, hogy kialakulhassanak, kifejlõdhessenek.
– Épp egy szirénázó mentõ érkezik, talán
infarktusos beteggel… Amikor itt, a kórházban megjelenünk, akkor már bekövetkezett
a baj. Megelõzhetõ lenne ez?
– A magyar szemlélet, intézményi háttér
sajnos eltér a fejlett nyugatitól, ahol nagyon
erõs a szûrõvizsgálati rendszer. A szûrésekkel, bármilyen betegség is jelentkezik, ha idejében tudjuk kezelni, akkor sokkal jobbak a
gyógyulási esélyek. S természetesen a helyes
életmóddal, az aktivitással, a mozgással, a
sporttal, a stresszhelyzetek kezelésével is javíthatók az életkilátások.
– Ha már bekövetkezett a baj, például egy
infarktus, milyen túlélési esélyekkel érkeznek ide a betegek? Mik az életkilátásaik?
– Szerencsére jól kialakult az infarktus kezelése, akut ellátása, ha gyorsan, hamar el2019/ 1. szám

Dr. Hartyánszky István profilvezetõ szívsebész, egyetemi docens.
1973. június 18.-án született Budapesten. Szülei orvosok, így „adta
magát” a pályaválasztás, kisgyermekkorától vonzódott az orvosi hívatás iránt („már az iskolai jelmezbálon is orvosnak öltöztem fel….” – jegyzi
meg.). 1997-ben szerzett általános orvosi
diplomát, 2005-ben tette le szívsebészeti
szakvizsgáját. 1991 óta a SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinikáján dolgozik, elõször
mint rezidens, majd szívsebész szakorvos
és 2015 májusától docens. 2009-ben nevezték ki a Szívsebészeti Klinika igazgatóhelyettesévé, 2017 óta vezeti a Szívsebészeti Profilt
Kiemelt szakmai területei: szívtranszplantáció; verõszíves koronária mûtét; billentyû megtartó mûtétek;mechanikus keringéstámogatás.
Igen aktív a szakmai élete, gyakran tart
szívsebészetrõl itthon és külföldön magyar és angol nyelven elõadásokat. Számos szakmai szövetségnek tagja, néhánynak a vezetõségi munkájában is részt
vesz. Az amerikai Houston városban járt
nemrég, ahol amerikai magyar orvosokkal
is találkozott, örömmel tart kapcsolatot velük, hiszen az anyanyelvi és kulturális azonosság miatt könnyebb a szakmai tapasztalatcsere is.
Több szakmai díj, elismerés tulajdonosa. Hazai és nemzetközi tudományos
szakmai folyóiratokban számos publikációja jelent meg. Oktatói tevékenysége is jelentõs: a medikusoknak, a tudományos diákköri tagoknak, a posztgraduális képzésen résztvevõ orvosoknak sebészeti és
szívsebészeti elõadásokat, gyakorlatokat
tart. Medikus szakdolgozatok témavezetõje, bírálója. Szívsebész szakorvos jelöltek
mentora.

Óriási szenzáció volt, amikor 1967-ben
Barnard professzor a világon, majd 1992-ben
Szabó Zoltán professzor Magyarországon is
elvégezte az elsõ szívátültetést. Az elsõ sikeres gyermek szívátültetést itthon, a
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben 2008. október 8-án idõsebb
Hartyánszky István professzor végezte. S a
sors úgy hozta,- a Szívkórházzal történõ
szakmai együttmûködés kapcsán – hogy éppen a fia, István volt ügyeletben, õ vette ki a
szívet, s vitte el a beültetéshez. Ez volt az elsõ
eset életemben, amikor láttam Édesapámat a
mûtõben dolgozni… – jegyzi meg.
Azóta már Magyarországon a szívátültetések száma meghaladta jócskán a fél ezret, s
a magyar orvostudomány etekintetben is
nemzetközi hírnevet vívott ki magának. A
dr. Merkely Béla szívsebész professzor által
irányított Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika az európai centrumok rangsorában a
második, és világviszonylatban is ott van az
elsõ tízben.
Munkájuk eredményeként a szívátültetés
a magyar egészségügy sikerágazata lett. S ebben dr. Hartyánszky Istvánnak is tekintélyes
része van. Eddig több mint 130 szívátültetést
végzett.
– Hogyan történik egy ilyen mûtét? Egyáltalán, hogyan zajlik egy munkanapja?
– Általában hat-fél hét körül kezdek, hét
órakor vizitelünk, fél nyolckor indulnak a
mûtõk, a két mûtõben általában négy mûtét

Családi körben
történik egy napon, ezek eltartanak négy-öt
óráig. Ha transzplantációnk van, az mindent
borít! 12 órával elõtte kapunk értesítést, hogy
lesz egy donor, meg kell szervezni a kimenõ
csapatot, aki elmegy a szívért, be kell hívnunk a recipienst, a mûtõket, a csapatot elõkészíteni, az esetek nagy része éjjel történik.

A focista fiút megmentõ mûtét
utáni sajtótájékoztatón

Ilyenkor semmit nem lehet tudni elõre, minden ott dõl el a mûtõben, s mindent az eredményességnek rendelünk alá. A szerv kivételétõl a beültetéséig legfeljebb öt óra telhet el.
A transzplantációnál, az idõkorlátok miatt, nagy a jelentõsége, hogy a sebész mindig
jó döntést hozzon, mert ha hibázik, utólag
nem biztos, hogy helyre tudja hozni. Ahhoz,
hogy a donorszív mûködõképes legyen, a sebésznek összesen öt eret kell összevarrnia. A
szív csak akkor jut vérellátáshoz, ha az utolsót is bevarrják. Ugyanakkor a szívsejtek szerencsére nem gondolkodnak, a biológiai
programjuk az, hogy összehúzódjanak, így
amint tápanyaghoz jutnak, a szív dobogni
kezd.

Tizenegy újjáélesztés után
Országos szenzációt jelentett a majdnem
tragédiába torkolló kakucsi futballmérkõzés,
amelyen a helyi futballcsapat mérkõzött a
dabasiakkal, s a csapat 16 éves játékosa lõtt
egy gólt, majd nem sokkal késõbb cserét
kért. A pálya szélén összeesett, és leállt a légzése, pulzusa, többször újra kellett éleszteni,
majd mentõvel szállították a Semmelweis
Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinikájára. A fiú meccs közben szenvedett
hirtelen szívhalált, majd tizenegy újjáélesztést követõen, csak a mûtõben derült ki, mi a
baja, és hogyan lehetne rajta segíteni.
– A probléma összetett volt, a szívet ellátó
koszorúér nem a normális helyrõl eredt, és
nem a normális úton futott – nyilatkozta. –
Másrészt – veleszületett betegségként – tizenhat év alatt degenerálódást is okozott a koszorúérben. Ez vezethetett egy olyan pillanathoz,
amikor hirtelen nem ment rajta keresztül elég
vér a szívhez, és az megállt. Amikor viszont
megállt, megszûnt a nyomás, újra jutott vér a
szívhez, és elindult. Majd megint megállt – ezt
az ördögi kört kellett megszakítani, az úgyne-

Magánélet, szabadidő
Dr. Hartyánszky István nõs, felesége, Annamária, matematika-számítástechnikai tanár. Négy gyermekük van: Annamária, 22 éves, jogot tanul, István 21 éves,
orvosi egyetemre jár, Bence 15, Luca 11 éves – õk gimnazisták. „A család egy zseniális dolog, – fûzi hozzá, – amennyire lehetséges, igyekszem velük tölteni a szabadidõm nagy részét. És sok barátom is van, akikkel szívesen vagyok együtt, amikor csak lehetséges.”
Szabadidejében sportol, fut, váltómaraton futásokat szervez operált betegekkel, transzplantáltakkal, a Magyar Szervátültetettek Szövetségével közösen. S ha
még marad egy kis szabadideje, akkor hobbijának, a horgászatnak hódol, valamint a családdal színházba mennek.
Mi hiányzik az életébõl? – kérdeztük. „Egyetlen dolog – hangzott a válasz – ez
pedig az idõ.”

A londoni tapasztalatokról
1994-ben egy nyári gyakorlaton
járt Angliában, ott találkozott elõször
a szívsebészettel. Lehetõsége adódott
a mûtõbe bejárni, sõt asszisztálhatott is a különféle beavatkozásokhoz.
Amikor Londonból hazajött, már célirányosan érdeklõdött a Városmajori
Szívkórházban e tudományág iránt.
Aztán 2004-ben, a szívsebészeti
szakvizsga elõtt egy évre – ahogyan
ez szokás ennél a munkakörnél –
egy éves külföldi, londoni tanulmányúton vett részt. Ez az út döntõen hatott szakmai pályafutására. Sokat tanult kint, amit aztán késõbb itthon kiválóan hasznosíthatott.
– Milyen különbséget tapasztalt a
két ország feltételei között? – kérdeztük.
– Nem tudásbeli a különbség, hanem elsõsorban technikai feltételekben, s másodsorban a hozzáállásban, a mentális feltételek között van
különbség – mondta. – Ez utóbbi alatt
azt értem, hogy nálunk általában az
a helyzet, hogy ha a feltételek adottak, akkor bárhogyan is, de meg kell
oldanunk a feladatot, el kell végeznünk a gyakran életmentõ mûtétet.
Kint azt tapasztaltam, hogy amenynyiben nincs meg maximálisan minden feltétel, még a legapróbb is, akkor nem végzik el az adott feladatot.
Hogy aztán ez olykor a beteg biztonságát vagy a kórház biztonságát,
vagy a biztosító cég biztonságát jelenti, hát ezt nehéz mindig eldönteni…
Dr. Hartyánszky Istvánt többször
hívták, maradjon kint, fizetése, lehetõségei a többszörösek lesznek a magyarországinál. Mindig nemet mondott.
vezett eszközös keringéstámogatással, amit a
közbeszédben mûszívnek is neveznek. Ezzel
nem állítjuk meg a szívet, csak helyettesítjük:
géppel pumpáljuk a vért, ugyanúgy, ahogy
azt a szív tenné. Idõt nyerünk: stabilizáljuk a
beteg állapotát, és diagnosztizálni tudunk.
Négy év munkája van abban, hogy ez az eszköz azonnal a rendelkezésünkre áll a klinikánkon. Miután kiderült, hogy a fiúnak
rendkívül ritka betegsége volt (12 millió esetbõl egy, vagyis ilyet még soha nem láttunk),
improvizálni kellett a mûtõben. Ebben az
esetben az, hogy a fiú túlélte, annak köszönhetõ, hogy élsportolóként erõs szervezettel
bírt, másrészt, hogy jelen volt a segítség, rögtön nekiláttak az újjáélesztésnek. Ez is tanulság: az újjáélesztést laikusként is azonnal el
kell kezdenünk, mert hibázni nem tudunk,
viszont megmenthetünk egy életet. Lehetnek
bármilyen szuper gépeink a klinikán, ha
nem jut el hozzánk a beteg, semmit nem tehetünk. Ezeket a betegségeket pedig nem lehet szûrni.
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HIRDETÉS
Sikertörténet a Krisztina-körúton!

A KABIRI® Szőnyegáruház ismét bizonyított
Villáminterjú a Kabiri Szõnyegáruház tulajdonosával, Jamal Abdul Naserral.
– Igazgató Úr! A sajtóból értesülhettünk a 2018-as év áruházi forgalmának
több mint tíz százalékos növekedésérõl.
Ön szerint minek köszönhetõ ez az eredmény?
Jamal Abdul Naser: Valóban jól sikerült a tavalyi év. Az eredmény több tényezõnek is köszönhetõ, néhányat megemlítek:
– „Az ár zuhan, az érték marad!” realitását megtapasztalták a vásárlók, olcsón
értékhez jutottak;
– radikális kiárusítást valósítottunk
meg készletcsere okán;
– a csodás keleti szõnyegekbõl bõvítettük a választékot;
– audio-vizuális (sajtó-TV-rádió, IT)
eszközökkel ismertettük kedvezményeinket, készlet-struktúránkat,
– szélesítettük szolgáltatásaink palettáját (szõnyegtisztítás-rojtozás, restaurálás,

kölcsönzés, ingyenes házhozszállítás, tanácsadás, szakértés);
– a Szõnyegáruház három sajátos kerület (XII,II,I) találkozásánál (Széll Kálmán térnél) található, könnyen elérhetõ;

Szőnyegáruház Buda szívében

– elnyertük a KABIRI® Védjegy oltalom
alá helyezését.
Szerintem Vásárlóink fenti elõnyöket
honorálták a KABIRI-nél!

KABIRI® SZÕNYEGÁRUHÁZ
Budapest, 1122. Krisztina krt.11.
www.kabiriszonyeghaz.hu
061-212-4143,
Email: info@kabiriszonyeghaz.hu

kûvé vált vonzalmunk a szebbnél szebb
remekmûvek iránt, hogy kereskedelmi tevékenységgel egészítettük ki hobbinkat.
A legkedvezõbb, vásárlóbarát árfekvést a
KABIRI Kft. közvetlen beszerzési forrásai
alapozták meg és biztosítják azóta is, immár 21 éve. Folyamatos beruházásokkal
vendégként fogadjuk az érdeklõdõket, vásárlókat. A Kabiri szõnyegáruház várja
Önt! Lepje meg magát és szeretteit egyedi
és értékálló ajándékokkal, a garanciával
és szaktanácsadással értékesített termékekbõl! A kézi csomózású szõnyegek
nagy részét magunk választjuk ki és importáljuk Afganisztánból, Pakisztánból.
A KABIRI Kft. 1995-tõl –
Buda fõ vérkeringésében, a
XII. ker. Krisztina krt. 11.
szám alatt mûködik. Kabiri
Szõnyegház néven 250 m2
alapterületen várja Önt is a
szõnyegáruház, melyben széles választékkal állunk vásárlóink rendelkezésére. Több
évtizedes családi szõnyegkészítési tradíciók alapján a ‘80as évek közepétõl – kezdetben hobbiként – foglalkoztunk kézi csomózású keleti
szõnyegek gyûjtésével. A kilencvenes évekre oly mérté24
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Folyamatosan megújuló, immár több
ezer szõnyegbõl álló árukészletünk –
amelybõl nem hiányoznak az iráni,
türkmén mestermunkák sem – biztosítja, hogy a szõnyegáruház látogatói
a kívánt minõségben és méretben találják meg az ízlésüknek megfelelõ
szín-, és motívumvilágot. A Kabiri
Szõnyegház kis- és nagykereskedés
belsõ építészek, lakberendezõk, kisés nagykereskedõk egyedi igényeit is
maximálisan figyelembe veszi és
mindent megtesz azok kielégítésére.
A siker és a harmónia ott rejlik az Ön
környezetében is!
2019/ 1. szám
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Csapó Endre és Szakács Árpád kapták az Eötvös József Sajtódíjat

„A tárgyilagos és magas színvonalú
tájékoztatás érdekében végzett munkásságért”
A Magyar Páneurópa Unió Eötvös József
Sajtódíjjal tüntette ki a Szent Imre Gimnáziumban a közelmúltban megtartott rendezvényén Csapó Endrét, az Ausztráliai Magyar
Élet fõszerkesztõjét, kinek az „Ilyen a világ”
címû életmûsorozatát a Panoráma Világklub
kiadója jelenteti meg. Csapó Endre munkásságát Molnár Pál újságíró méltatta, az elismerést (Melocco Miklós bronzplakett alkotása), a kitüntetett nevében, távolléte miatt,

Pilhál György
az elismeréssel

Csapó Endre
a díjjal

Balról jobbra Molnár Pál, Pilhál György,
dr. Tanka László
Pilhál György, a Magyar Idõk napilap fõmunkatársa vette át. (Az elismeréseket dr.
Tanka László kiadó juttatta ki Csapó Endréhez Ausztráliába.)
Ugyancsak átvette az Eötvös József Sajtódíjat Szakács Árpád újságíró, kinek a napokban jelent meg – Bayer Zsolttal közösen
jegyzett – népszerû új könyve, „A kultúra
diktatúrája” címmel. A laudációt Megyeri
Dávid, a Magyar Idõk fõmunkatársa mondta

el, Szakács Árpád pedig a témakörhöz kapcsolódó legújabb írását olvasta fel.
Kondor Katalin, az est háziasszonya elmondta, hogy az Eötvös József-sajtódíj a
Nemzetközi Páneurópa Unió magyar szervezetének elismerése. Azok
kaphatják, akik „európai szellemiségû, a régi magyar értékeket felmutató és újakat létrehozó munkásságot fejtenek ki a
tárgyilagos és magas színvonalú tájékoztatás érdekében”. Köszöntötte a kitüntetetteket, többek között, az elismerés alapítója W-Nemessuri Zoltán, a
MPUE alelnöke, dr. Andrássy
Gábor, a kuratórium tiszteletbeli elnöke, s Aba Béla elnök. Csapó Endre májusban
Az est során fellépett Kálloy megjelenõ új könyvének
Molnár Péter színész, énecímlapja
kes, majd a rendezvény fogadással, baráti beszélgetéssel ért véget.

„Magyarságunk megtartása a magunk részére
fontos,
nemzetünk
részére
kötelező”
Részlet Molnár Pálnak a Sajtódíj átadásakor elhangzott laudációjából
„…Az országos terjesztésû hetilap, a Magyar Élet 1977-tõl eredményesen támogatta a
nemzeti emigráció fontos intézményévé vált
Ausztráliai Magyar Szövetség angol nyelvû
tájékoztató szolgálatát, amivel az ausztrál politikai szerveket és médiát célozta meg, míg
heti rendszerességgel tájékoztatta olvasóit a
magyarországi és világeseményekrõl… Az
elszakított országrészek, Trianon következményeinek emigrációs szemléletû idõszerû
követése külön politikatörténeti érdekesség
lenne, ha valaki a hetilap számaiból összegyûjtené.
Csapó Endre évtizedeken át a magyarságért dolgozott. „Magyarságunk megtartása
a magunk részére fontos, nemzetünk részére kötelezõ” – ezt a bölcseletet hirdette a
Sydney-i Ausztráliai Magyarságban, majd a
Melbourne-i Magyar Életben is. 43 emigrációban töltött év után térhetett haza a rendszerváltozás kezdetén…
2015-ben az elsõk között ismerte föl a terrormigrációt… „Európa elárasztása – lehet
szándékos” – ezzel a címmel írt vezércikket

2015. február 26-ai dátummal. Pár hónappal
késõbb már kijelentette: a „lehet” szót ki kell
hagyni. Történelmi meglátása szerint 100
éve ítélték az áldozati bárány szerepére a
kontinenst. Az európai egyesült államok kierõszakolásának rögeszméjével mérhetetlen
szenvedést zúdít a földrész társadalmaira a
pénzügyi oligarchia, a médiaoligarchia. A valódi tetteseket és a valódi szándékot õ maga,
Csapó Endre sem nevezi meg, nem foglalja
szavakba – erre jó oka van –, ám körvonalazza a „megfejtést.” Egy ponton a mai Európai
Unióban szalonképesnek besorolt, ám a legvisszataszítóbb rasszizmust, a hungarofóbiát gyakorló Benes szállóigévé vált
mondata tûnik fel sejtetésként: „Csak egy
zsebkendõt hagyjanak a magyaroknak,
hogy telesírhassák.”
…A hazánk elõtti alternatíva innen is, onnan is küzdelmes. Mint fogalmaz: „Magyarországon két élesen elválasztható lehetõség
van: vagy a nemzetközi baloldal kiszolgálása, vagy a nemzeti védekezés felvállalása.”
Ezt még jóval a terrormigráció kezdete elõtt
írta.
…Csapó Endre nincs elragadtatva a rendszerváltoztatástól. Szerinte ugyanis „A sza2019/ 1. szám

Molnár Pál laudációját tartja

mizdatos liberálbolsevisták és reformkommunisták nyugati elvbarátok szolidaritásával
végtelenül nagy befolyásra tettek szert a magyar politikai életben a rendszerváltásnak nevezett fordulat idején.”
Friss észrevétel Csapó Endrétõl az immár a világhálón megjelenõ lapjának új
számából. Az optimizmus és a feladatkiszabás is benne foglaltatik. Íme: „Minthogy az ausztráliai emigráció tevékenysége fontos része volt az egész nyugati magyarság tevékenységének, az itt kialakuló
kép viszonyítható az emigráció összességére. A nemzeti kormány végre eredményesen foglalkozik a határon túli magyar
települések és szórvány dolgaival a Nemzeti Összetartozás Rendszerében, de a
nyugati magyarság helyzeti elõnyeinek, ismerettárának, összeköttetéseinek az egész
nemzet javára való hasznosítási programjának még megfogalmazására sem akadtunk a nemzetpolitikával foglalkozó közleményekben.”
Talán erre a hallatlanul fontos és sürgõs
teendõre is ráirányítja a figyelmet Csapó
Endre új, magának az éremnek is rangját
emelõ elismerése: az Eötvös József Sajtódíj.

Negyedik kiadása a Mimi családregénynek

Embernek maradni,
mindig, minden helyzetben
A Mimi címû nagysikerû regény immár harmadik kiadására kerül sor ez év tavaszán,
ezúttal a Panoráma Világklub gondozásában. Szerzõje az amerikai és a hazai körökben
jól ismert, népszerû Várdy Huszár Ágnes, az Amerikai Egyesült Államokban élõ, magyar
származású írónõ, irodalomtörténész professzorasszony. Az elõször angol nyelven, s az
USA-ban megjelenõ mû osztatlan sikert aratott, angolul három kiadásban jelent meg eddig, s ennek magyar fordításában látott napvilágot itthon két újabb kiadásban is. A különleges tartalom és sajátos stílus tálcán kínálja a megfilmesítés és a színpadra állítás
lehetõségét is, remélhetõen e megjelenési formákban is viszontláthatjuk a Mimit.
Mi a siker titka?
dolunk, mai, globazilált és
Talán három tényezõ is szeremanipulált világunk felpet játszik ebben. A rendkívül iznövekvõ
nemzedékei
galmas, pergõ történet, amely noelõtt álló kihívásokra, biha a magyar történelem vészterhes
zony érthetõ, hogy sokan
idõszakában, zömmel a negyvevágyódnak a tiszta, a nenes esztendõkben játszódik, üzemes értékekre. E regénynete, mondanivalója mégis egyeteben megtalálják ezt az érmes érvényességû: bármi is történtékrendet.
jék velünk, mindig, minden helyÉs a harmadik sikertézetben embernek kell maradnyezõ: a Szerzõ személyinunk, emberséges módon kell viségének varázsa, amely a
selkednünk, élnünk. Csak így érregény minden során átdemes. Ehhez ad lelki erõt, biztaüt. Mély beleéléssel, katartást ez a mû.
zissal visz bennünket véFérjével, Várdy Bélával
A siker másik titka: a címadó
gig a történetek füzérén,
nõi fõszereplõ, a Mimi alakjának tökéletes szinte szereplõivé válunk egy-egy sztorinak,
megformálása. Az egyenes magatartása, bá- szurkolunk a pozitív személyiségekért, s
tor kiállása, szerelméhez való hûsége, az ül- szomorkodunk az igazságtalanságokon, a
dözöttekkel való szolidaritása, embertársai- tragédiákon.
val szembeni önzetlensége, s ugyanakkor a
E sorok írója személyesen is ismeri, több
nõi szépség, igézet megtestesítõje, sok olvasó mint másfél évtizede Várdy Huszár Ágnest és
számára már példaképül szolgál. Ha belegon- nemrég elhunyt férjét, a történészt, írót,

A recenziókból

Korszakos jelentőségű mű
Itt olyan könyvrõl van szó, amelyik
legalább olyan korszakos jelentõségû,
mint Szabó Dezsõ „Az elsodort falu”
vagy Sütõ András „Anyám könnyû álmot ígér” címû könyve… Ilyen beleérzéssel a magyar vidéki földesúri osztály elsodort világáról még senki nem
írt könyvet… A magyar irodalom
egyik elõremutató könyve lehet ez…
Áprily verseinek tiszta forrás csobogására emlékeztetõ fiatal élet üdeségével
ír.” (Rev. Dr. Komjáthy Aladár)
A regény jó elbeszélõre vall, aki élvezetesen tud történeteket elmondani, emberi sorsok alakulását érzékletesen bemutatni, helyzeteket és jellemeket meggyõzõen ábrázolni…A mû
nagy erénye az olvasmányossága…
(Borbándi Gyula)
„A Mimi tiszta szépirodalom. Aszszonyregény, de több is annál: izgalmasan vibráló vonalakkal rajzolódik
meg a társadalmi-történeti háttér.„
(Hajdu-Bihari Napló)
Várdy Bélát. Életük, munkásságuk, emberségük, magyarságuk, kultúránk értékeihez való kötõdésük: életmûvük, a közéletben betöltött szerepük adja e regény hitelességét.
Megtiszteltetés számomra, hogy a Panoráma Világklub lehet a kiadója a Mimi címû regénynek, s szervezetünk közremûködésével
számos közönségtalálkozón találkozhatunk
majd a mûvel és írójával!
Dr. Tanka László
a Kiadó

Várdy Huszár Ágnes pályafutása

Egyetemek kötelező olvasmánya lett a Mimi
Várdy Huszár Ágnes
professzor, irodalomtörténész és regényíró Debrecenben született, s a
második világháborút
követõen apró gyermekDr. Várdy
került NémetorHuszár Ágnes ként
szágba, és onnan pedig
az ötvenes évek elején Amerikába. Egyetemi tanulmányait az Ohio Állami Egyetemen, a Duquesne Egyetemen és a Pittsburghi Egyetemen végezte. Késõbb a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktorált.
1971 és 2001 között a pittsburghi
Robert Morris University keretein belül tanított, ahol 1989-ben az összehasonlító irodalom és kommunikáció professzora lett.
2001 óta viszont a szintén pittsburghi
Duquesne Egyetem tanára. 1990-ben, férjével együtt az S. S. Universe nevû egyetemi
hajón volt vendégtanár, amellyel körülha-

józta a világot. 2001-ben pedig, ugyancsak
férjével, együtt, Olaszországban tanított a
Duquesne Egyetem római campusán.
Az elmúlt négy évtized folyamán Várdy
Ágnes több európai tudományos intézetnek volt a vendégkutatója, ahol elsõsorban
a német és magyar romanticizmus kölcsönhatásáról folytatott kutatásokat. Munkásságáról rendszeresen beszámolt, nemcsak könyveiben és tanulmányaiban, de
több nemzetközi kongresszuson is.
A nyolcvanas évek folyamán mindinkább az amerikai magyar irodalom feldolgozására tért át, amely területen több összefoglaló tanulmánya jelentetett meg. Azt követõen viszont regényírásba fogott, elsõsorban a
huszadik század második felének társadalomtörténeti jelenségei foglalkoztatták.
Tervezett regény-trilógiájának elsõ kötete, Mimi címmel a második világháború
korát fogja át, megjelent angolul és magyarul is több kiadásban. Sikere következté-

ben ez a regény több pittsburghi egyetemen és fõiskolán kötelezõ olvasmány lett.
Második regénye, a My Italian
Summer, 2007 elején jelent meg angolul, és
2012-ben Nyár Itáliában címmel magyarul. Ez a regény az Amerikában született félig magyar, félig amerikai gyermekek identitással járó gondjait dolgozza fel.
Várdy Ágnes jelenleg a harmadik regényén dolgozik, mely a második világháborút követõ események egyes jelenségeit, a
Mimi utáni kor nemzedékének problémáit
dolgozza fel.
Tudományos és magyar társadalmi
munkássága elismeréseként számos kitüntetéssel jutalmazták: Berzsenyi-díj, Magyar Örökség-díj, Árpád Akadémia aranyérme, MTA köztestületi tagsága, „Pro Libertate” dísz-diploma, a Magyar Forradalmi Bizottság aranyérme,a Nagy Lajos Király Egyetem díszdoktorátusa – és még sorolhatnánk hosszasan.

PORTRÉ
Kovács Krisztina zenei vallomása második cd-lemezén

Erdélyország az én hazám!
szombaton már a második lemezének a
bemutatójára kerül sor.
Az éneklés és a gitározás mellett gyermekkora óta verseket is mond, kedvenc
költõi: Kányádi Sándor, Wass Albert és
József Attila. Itt is sziporkázott: megnyertem az országos Õze Lajos vers- és
prózamondó versenyt, a Pest megyei Rad-

Családi, baráti körben
egy Világklub-rendezvényen
nóti Miklós versenyt, „Az én Pannóniám”
címû Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyt – hogy csak néhány babért említsünk. Két Kányádi-vers hallható
is elsõ lemezén. Kovács Krisztina nagyon
fiatal: tavaly érettségizett a Szinyei Merse
Pál Gimnáziumban, és a Buda Környéki
Televízió munkatársaként dolgozik. Számos alkalommal fellépet a Panoráma Világklub rendezvényein, a Wass Albert
Emlékmûsorokon – mindenütt fergeteges
sikert aratva.
S hogy mi a vágya? „Szeretném átadni
az embereknek szívbõl jövõ dalaimat,
szolgálni a magyar kultúra értékeit.” –
mondja, s drukkoljunk neki, hogy sikeres
karriert fusson be!

Kovács Krisztina Székelyudvarhelyen
született, Korondon, majd késõbb Budakeszin nevelkedett. Zenei pályafutása
2004-tõl indult „Zenei Édesanyja” a Dévai
Nagy Kamilla által alapított Krónikás Zenedében, ez az Iskola jelentette számára
az elsõ igazi kapcsolatot az énekléssel, gitározással. A Krónikás Zenedében tizenhárom évig tanult, s érdeklõdése a népdalok világától egészen a könnyûzenéig terjed.
Számos fellépése volt külföldön és belföldön egyaránt. A családnak és a fellépéseknek köszönhetõen ez év április 6-án,

Kovács Krisztina üzenete

Jó magyarnak lenni!
(Az alábbi szöveg Kovács Krisztina Erdélyország az én hazám! címû lemezének
a borítóján szerepel)
Elbûvölõ hang, mûfaji sokszínûség,
szívbõl jövõ elõadásmód, figyelmes gondolatok, üzenetek, átszellemült gitárjáték,
és mindehhez mindig bûbájos mosoly –
ez Kovács Krisztina sikerének titka. Második lemeze ez a cd, s párját ritkítja,
hogy valaki a felnõttkor küszöbén már
ennyire gazdag karriert tudhat maga mögött. Számos verseny gyõztese, díjak, diplomák elismertje, több száz fellépésen túl,
itthon és külföldön. Fiatalon robbant be a
magyar zenei életbe: ismerik-elismerik,
szeretik, hívják. Ez ám a karrier.
Persze, hogy akadtak segítõi bõven.
Már kisgyermekkorában, hiszen a székelyudvarhelyi születésébõl adódóan a „kulturális háttér” adott volt. Szülei mellett ismerõsök, barátok egyengették útját a kezdetektõl. Pályafutásában meghatározó
szerepet jelentett, hogy 2004-tõl a Dévai
Nagy Kamilla által alapított Krónikás Zenedében sajátíthatta el a szakma csínját-

bínját. Az ott töltött közel másfél évtized
alatt „Zenei Édesanyjától” mindent megtanult, amire csak szüksége volt az éneklés, a gitározás, s a fellépések szakmai világában. Sõt, a versmondásban is jeleskedik kisgyermekkorától kezdve, számtalan
országos versenyen szerzett babérokat, s
mûsorában is helyet kapnak költõfejedelmeink mûvei.
Sokoldalú elõadómûvész ígéretét
nyújtja: érdeklõdése és tehetsége a népdalok világától a magyarság-dalokon át
egészen a könnyûzenéig repíti. Elhivatottsága, szakmai alázata, a közönség szeretete garancia arra, hogy megvalósul
minden vágya-álma, ahogyan õ fogalmaz:
„szeretném átadni az embereknek szívbõl
jövõ dalaimat, szolgálni a magyar kultúra
értékeit.”
Ez a lemez az „Erdélyország az én hazám” címet viseli, s benne Kovács Krisztina a magyarsághitérõl tesz vallomást.
Legszebb nemzeti dalaink, népdalaink,
himnuszaink hallhatóak elõadásában.
Mintahogyan gyakorta láthatjuk õt ün2019/ 1. szám

nepségeinken, rendezvényeinken is, sokszor tömegekkel együtt énekelve, dalolva
ezeket a strófákat.
Jó lesz újra átélni a lélekemelõ hangulatokat, hallgatni a magasztos eszméket,
nemzeti értékeinket, átérezve általa, hogy
jó magyarnak lenni!
Tanka László
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Pallag: ahol három esztendõt töltött Wass Albert

Emlékműsor, versek, dalok, koncert – és koszorúzás
Wass Albert a Debreceni (Pallagi) Gazdasági Akadémia hallgatója volt 1928-1931 között, itt töltött, a mai Magyarország
területét tekintve a legtöbb idõt, így érthetõ, hogy az Emlékév egyik kiemelt eseménye itt zajlott.

A több mint másfél száz fõs közönséget,
közöttük diákokat, tanárokat, érdeklõdõket

Filep
Miklós,
a
Balásházy János Mezõgazdasági Szakközépiskola igazgatója üdvözölte, megemlítve, hogy a
nagy múltú, patinás intézmény udvarán a Gróf
Wass Albert Társaság jóvoltából már 2003-ban
felavatták Gábor Emese
szobrászmûvész féldombormûvét.
Wass Albert munkásságáról, életérõl, debreceni kötõdéseirõl dr.
Tanka László, az Emlékév fõszervezõje beszélt, bemutatva az általa szerkesztett Örökségkönyvet. A hangula-

tos eseményt hozzászólások, versek, dalok,
énekek tették színesebbé: Tóth Máté,
Gyarmatiné Kiss Margit, Kerekes Eszter,
Mezei Anna, Csökmei Henrik és Andics
Árpád elõadásában. Végezetül a népszerû
tanárzenekar, a Lyukasóra adott rövid koncertet. A rendezvény után a résztvevõk megkoszorúzták az iskola parkjában található
Wass Albert emléktáblát.

Lélekemelő emlékest Salgótarjánban
Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár adott otthont a Wass Albert emlékestnek nemrégiben. A szép számban
megjelent érdeklõdõknek elõször a Zenthe Ferenc Színház két kiváló elõadómûvésze: Patakiné Kerner Edit és Sándor Zoltán adott elõ egy-egy mûvet, majd Joó Géza mûsorvezetõ, a Panoráma Világklub alelnöke elmondta, hogy a Panoráma Világklub 2018-ban Emlékévet kezdeményezett, amelyhez számtalan intézmény, csoport, szervezet társult.

Népszerû volt az Örökségkönyv

Errõl is beszélt
köszöntõjében
Lovas Ilona, a Panoráma Világklub
Nógrád megyei
elnöke,
majd
Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár
Kasza
igazgatója mutatta be az ország
Lovas Ilona
Molnár Éva
Sulyok László
Marton Lajos
egyik legjelentõsebb könyvtárának tevékenységét, prog- szélt a mûvek személyes hatásáról, élményeramjait. Ezután a Wass Albert Örökség- irõl, a Wass Alberttel történõ találkozás törtékönyv fõszerkesztõje, dr. Tanka László, a néseit is felelevenítve. A mintegy két órás renPanoráma Világklub alapító elnöke mutat- dezvény zárásaként Molnár Éva igazgatóaszta be a kiadványt s méltatta az író munkás- szony hangsúlyozta, hogy nagy szükség van
ságát, két filmrészlettel illusztrálva mon- ilyen lélekemelõ estékre, beszélgetésekre,
dandóját.
amelyeknek mindig jó szívvel ad otthont a
A továbbiakban Sulyok László író, újság- könyvtár.
író és Kasza Marton Lajos költõ, a Kanadai
Persikné Bakos Eszter és
Magyar Írószövetség tiszteletbeli elnöke beCzuh János képei

Tanka László elõadása
A salgótarjáni közönség egy része
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Minden érdeklődőt
szeretettel
hívunk és várunk!
Idõpont:
2019. augusztus 3. (szombat)
Helyszín:
Tiszaújváros – Tisza-sziget
Rendezõk:
Tiszaújváros Város Önkormányzata,
a Derkovits Mûvelõdési Központ,
valamint Tógyer Gyula
a Sziget Csárda tulajdonosa

Az elsõ nyakcsigolyánk
az Atlasz, ez tartja a koponyánkat. Ha a helyén van, az
jó. A születés során azonban
az emberek 70%-ának elfordul, torzul az Atlasz és a fej
kapcsolata, ami nagyon sok
vegetatív, keringési, idegrendszeri és testtartási problémát okozhat.
Ám van megoldás, van gyógymód: az
Atlasz-korrekció! Egyszerû teszttel ki lehet

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

Atlasz-korrekció különleges módszerrel

Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!

mutatni, van-e rá szükség, és ha igen, akkor
a fél órás wellness-masszázs (különleges
technikával) után a javulás rögtön érezhetõ
és végleges! Színészeknek, mûsorvezetõknek, szépségversenyzõknek, sofõröknek,
gyógyulni vágyóknak – az emberek 70%-

ának nyugodtan ajánlható ez az egyedülálló módszer. Sem sebészeti, sem csontkovácsolási módszer nem képes az Atlaszt a helyére tenni, csak a Schümperli-féle
Atlasprofilax.
A svájci módszernek csupán 9 magyar
specialistája van, közülük kiemelkedik dr.
Szilvásy István, akinek már több mint 700
gyógyult páciense van. Részletek: www.atlaszprofi.hu

Nem csak szabadtéri rendezvény, hanem gasztronómiai versengés is egyben, hiszen halászlé-, valamint halételek fõzõversenyét is tartalmazza a program. A versenyzõ
csapatok – melyek száma 80-100 közötti –
gasztronómiai tudását szakértõ zsûri bírálja
el és jutalmazza értékes ajándékokkal. Természetesen nemcsak fõzésre, hanem kóstolásra is van lehetõség. Az ebédrõl, illetve a
vendéglátásról professzionális szolgáltató
gondoskodik.
A szabadtéri programok több helyszínen
zajlanak. Az elmúlt években a nagyszínpadon – a helyi amatõr mûvészeti csoportok
mellett – a mai magyar könnyûzenei élet
sztárjai léptek fel (R-GO, Apostol, Irigy Hónaljmirigy, Demjén Ferenc, Fenyõ Miklós,
Hooligans, Pa-Dö-Dö). A másik helyszín a –
fõzõk utcájában elhelyezett – kisszínpad,
mely már több éve nagy sikerrel mûködik.
Mindezek mellett kiegészítõ programok is
szolgálják a kikapcsolódást: ugrálóvárak, népi játszótér, arcfestés, sárkányhajózás a Tiszán, játszópark, vásározók utcája.
Az alkalmanként kilátogató 4-5 ezer ember számára garantált a jó hangulat, a finom
ételek és a színvonalas kulturális programkínálat, mindez jelképes belépõdíjért.
A szigeten több száz parkolóhely került
kialakításra a személygépkocsik számára,
kerékpárral szintén biztonságosan meg lehet közelíteni a rendezvény helyszínét,
Tiszaújvárosból pedig óránként ingyenes
autóbuszjárat indul. A személy és vagyonvédelemrõl hivatásos szakemberek gondoskodnak.
A rendezõk a versenyzõ csapatok részére tûzifát, vizet és a fõzéshez szükséges területet biztosítják.

Az idei programra már lehet
nevezni Tógyer Gyulánál
a +36-30-240-2257-es
telefonszámon,
vagy személyesen a Sziget
Csárdában!
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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), Hajóka Miklós (fotó),
Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Molnár Helena (USA – Florida),
dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Fülemen Róza (Franciaország),
Török Judit (szervezés), Czuh János (fotók).
Szervezési igazgató: Joó Géza

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

Hirdetés:

Elõfiz etés:

1581 Budapest, Pf.100 E-mail: vilagklub@vilagklub.hu
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Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.

Magyarország: 3000 Ft/év

Európában: 30 EUR/év

Amerika: 40 USD/év

Ausztrália: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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