IRÁN
Varga Sinai Gizella kitüntetése Teheránban

Parlamenti delegáció járt Iránban
Különleges nemzeti ünnepi fogadásra, állampolgársági eskütételre, s kitüntetés átadására is sor került sor Teheránban
nemrégiben, ahol nem túl gyakran történik a magyar kolónia életében ilyen jellegû fontos esemény. Az ünnepség fényét
emelte, hogy dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke egy parlamenti delegáció élén részt vett az eseményen.
A meghívott külföldi diplomaták és
vendégek, illetve a
magyar
kolónia
elõtt Pethõ Gyula
nagykövet mondott
rövid köszöntõt,
majd átadta a szót
dr. Latorcai János
alelnöknek,
aki
Sinai Varga Gizella
felé fordulva megtiszteltetésként értékelte, hogy iráni útja során ilyen jelentõs, határon túli magyar vonatkozású
A kitüntetett
esemény részese is
lehet, hogy átadhassa az Iránban több évtizede élõ és alkotó
festõmûvésznõ, Sinai Varga Gizella részére hazánk egyik magas kitüntetését, a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét.
Beszédében hangsúlyozta: a hazai illetékesek a kitüntetéssel azt a töretlen erõfeszítést kívánták elismerni, amellyel Gizella munkássága során igyekezett ötvözni a magyar és iráni hagyományokat. Festészetében vissza-vissza térnek és keverednek a két ország hagyományos motívumai. Kiemelte, hogy külön elismerésre
méltó az a törekvés, ahogyan Gizella

így a még nyomdaillatú könyv egy húsz éve ismeri, s sok évig dolgozott az
dedikált példányát nagy tisztelettel iráni magyar követségen. A Himnusz elajánlotta fel az alelnöknek. A parla- hangzása után a nagykövet felolvasta, az
menti delegáció vezetõje köszönettel esküt tevõk pedig elismételték az eskü
átvette a szép kivitelezésû könyvet, s szövegét. A honosítási okiratok átadása
bejelentette, hogy a mûnek nem le- után dr. Latorcai János gratulált Magyarhetne jobb helye, mint az Országgyû- ország új állampolgárainak, sok sikert kílés Könyvtára.
vánt további munkájukhoz. Rövid, meleg
A hivatalos fogadást követõen, hangú beszédében szólt a családi háttér
immár csak a magyar kolónia és né- fontosságáról, majd kifejezte reményét,
hány külön meghívott vendég elõtt, hogy az új állampolgárok töretlenül fogismét Pethõ Gyula nagykövet úr kért ják ápolni a két nép személyes kapcsolaszót. Nagy örömmel jelentette be, tait, hozzájárulva ezzel az ország közi
hogy a nemzeti ünnepi fogadás egy kapcsolatok fejlõdéséhez is.
újabb hivatalos eseménnyel folytatóSzabó Attila
dik. Az illetékesek javaslatára Ma(Teherán)
gyarország Ors z á g g y û lé sének elnöke
hozzájárult ahhoz,
hogy az egybegyûltek elõtt újabb
két iráni állampolgár tehesse le a
magyar állampolgársági esküt. Kiemelte, hogy ez az
alkalom számára
személyes jellegû
is, mivel az egyik
Dr. Latorcai János gratulál az új magyar állampolgároknak
esküt tevõt közel

A Panoráma Világklub alapító elnökének levele

Az ünnepség résztvevõi Sinai Varga Gizella
köszönõ beszédét hallgatják

mindvégig igyekezett megõrizni magyarságát, ápolni a két ország kulturális kapcsolatait, soha nem feledve magyarsága
gyökereit.
Varga Sinai Gizella mûvésznõ, – aki
évek óta a Panoráma Világklub Iráni Társklubjának az elnöki teendõit is ellátjameghatódottan, elõször magyarul, majd
perzsául köszönte meg az elismerést,
megemlékezve a család, illetve az Iránban
élõ kicsiny magyar közösség segítõ erejérõl. Életérõl, munkásságáról szóló könyve
csak röviddel a fogadás elõtt készült el,
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Kedves Varga Sinai Gizella! Tisztelt Alelnök Úr, Nagykövet Úr! Kedves Vendégek!
A Panoráma Világklub öt kontinens mintegy nyolcvan országát átölelõ társklubjainak nevében kifejezem elismerésemet Varga Sinai Gizella kitüntetéséhez, gratulálok és nagyon boldog születésnapot kívánok!
Üzenem, hogy Lélekben ott vagyunk Önökkel, honfitársainkkal, iráni barátainkkal, és büszkék vagyunk arra, hogy a Mûvésznõ munkásságának révén a két
nép barátsága, együttmûködése az egymás iránti tisztelet jegyében szorosabbá
válhatott, s államunk részérõl ilyen elismerésre méltatott.
Számunkra Gizella nem csak kiváló festõmûvész, nagyszerû ember, hanem
önzetlen hazafi és fáradhatatlan közösségszervezõ is! Évek óta vezeti az Iráni
Világklub kis közösségét és építi azt a szellemi hidat, amely összeköt nemzeteket,
kultúrákat.
Kedves Gizella! Haladj azon az úton tovább, amelyet magadnak választottál, s
mûveid összefoglalójaként Útleírás címen meg is neveztél! Családod, az iráni és
a magyar barátaid mellett a világ magyarságát és Magyarország barátait átölelõ közösségünkre is számíthatsz! Mindig szeretettel várunk és látjuk mûveidet nem
csak Magyarországon, hanem a Panoráma Világklub számos, határon túli közösségeiben is.
Isten éltessen sokáig, s viseld büszkén szülõhazád elismerését!
Sok szeretettel
Dr. Tanka László,
a Panoráma Világklub és Magyar Világtalálkozó alapító elnöke
2014/ 4. szám

