A szolyvai megemlékezés mûsorából

A beregszászi megemlékezõk Világklubos csoportja

Színpadon a Kokas zenekar

Világklub-vezetők és gyermekvédelmi
szakemberek kárpátaljai látogatása
Emléktábla-avatás Szolyván – Világklub-est Nagyszõlõsön – Civiltalálkozó
Beregszászon – Népi hagyományok Nevetlenfaluban – Mangalica-farm Batáron
Szolyván táblát avattak a gyermekáldozatok emlékére, és részt vettek az ártatlanul elhurcoltak és meggyilkoltak tiszteletére rendezendõ nemzetközi megemlékezésen. Nagyszõlõsön a Világklub-est keretében bemutatkoztak a magyarországi és a
kárpátaljai társadalmi és kulturális élet képviselõi. Beregszászon megemlékezésre és civilfórumra, Nevetlenfaluban kulturális mûsorra, Batáron üzletember találkozóra került sor a Panoráma Világklub és a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi
Szövetség közös küldöttségének novemberi három napos kárpátaljai programja során.
Beregszász

Szolyva

Együttmûködés a gyermekek érdekében

„Halálotok a gyõzelem fája”

A mintegy 25 fõs csoport, – amelyet dr.
Tanka László, a Panoráma Világklub alapító
elnöke és dr. Orbán István, a MAGYISZ elnöke vezetett – érkezése után nem sokkal
részt vett Beregszászon a II. világháborúban elesett honvédek és a sztálini terror áldozatainak emlékmûvénél rendezendõ
megemlékezésen. Ezt megelõzõen az Európa Magyar Házában hagyományos emlékkonferenciával indult a program, amelyet
méltó módon követtek a koszorúzással egybekötött múltat idézõ megemlékezések. Az
emlékmûnél gyülekezõ tömeget Zubánics
László, a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési
Intézet elnöke köszöntötte, majd a helyi
méltóságok és elöljárók sorában elõbb
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere
mondott ünnepi beszédet. Ezután Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházak püspöke mondta el gondolatait, amelyet nagy meghatottsággal hallgattak a
résztvevõk, és sor került a kegyelet és a hála virágainak elhelyezésére.
Este a városban mûködõ helyi civil képviseletek, gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberek vezetõi találkoztak a magyarországi vendégekkel. Az est házigazdája
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, s
Kázmér Dávid, a Világklub beregszászi titkára volt. A jelenlévõk a mintegy három
órás tanácskozás során a gyermekvédelem,
a civilmozgalom aktuális magyarországi és
ukrajnai helyzetét, az együttmûködés lehetõségeit beszélték meg, majd közös vacsorával zárult a program. Dr. Orbán István, a
MAGYISZ és a Civil Összefogás Konföderációjának elnöke együttmûködésérõl biztosította a jelenlévõket, dr.Tanka László, a májusban rendezendõ Magyar Világtalálkozóra hívta meg a fórum résztvevõit.

Másnap a Szolyvai Emlékparkban, a kárpátaljai magyarság szomorú sorsának jelképévé vált helyszínén került sor az
Emlékparkbizottság, a kárpátaljai történelmi
egyházak, valamint a magyar és a német társadalmi szervezetek közös rendezésében az
ünnepélyes megemlékezésre. A résztvevõk
egy ökumenikus istentisztelet keretében az
ártatlanul elhurcoltak és meggyilkoltak, a
sztálinizmus áldozatai, a II. világháborúban
hõsi halált halt magyar katonák emléke elõtt
hajtottak fejet. Ünnepi beszédet mondott
Gajdos István, az Ukrán Parlament egyetlen
magyar származású képviselõje.
A magyar delegáció nevében dr. Orbán
István elmondta, hogy a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány és a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség közösen
adományozott márvány emléktáblát , amelyre ez a felirat került: „Halálotok a gyõzelem fája”. Majd egymást követték a szónokok,
mind az egyházak, mind a különbözõ szervezetek és intézmények képviseletében, a
magyar parlamenti pártokat csupán a Jobbik
képviselte, Szávay István országgyûlési képviselõ személyében.
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A hosszú falépítményen sorjáztak az
egyes trianoni társaságok beépített mementói, az áldozatok nevének vésetével, s
számos közösség képviselõi helyezték el
koszorúikat, köztük a Panoráma Világklub küldöttsége is, élén dr. Tanka Lász-

Török Edit (jobbról) kiválóan vezette az estét

Fergeteges tánc Nevetlenfaluban

mond Középiskola tanulója adta elõ. A Világklubok vezetõi közül többen is jelen
voltak a rendezvényen Magyarországról,
és a világ más részeirõl egyaránt, s egy rövid bemutatkozás keretében személyesen
is meg ismerkedhettek velük az est résztvevõi. A Nagyszõlõsi Társklub nyitó rendezvényét megtisztelte jelenlétével dr
Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, valamint felesége Iréne, dr
Mezei László, a Kárpátaljai Világklubok
magyarországi társelnöke, Pörneki András, a Jász- Nagykun- Szolnok megyei
Társklub elnöke, továbbá dr. Szalay Attila, a Szlovéniai Társklub magyarországi
társelnöke, illetve Székely Lászlóné, a
Mátészalkai Társklub elnöke. De jelen
voltak a külföldi Társklubok képviselõi is:
Molnár Helena, a Floridai Világklub elnöke, Kalenics Magdolna, a Németországi

sikeres rendezvénnyel zárult jó hangulatban,
élményekben gazdagon, és kötetlen beszélgetéssel ért véget. A Világklub elnökeinek
csapata „Ide vissza kell jönnünk jövõre! –
Hajrá Nagyszõlõs!” mottóval búcsúzott.

ló elnökkel és Lovas Ilonával, Kárpátalja
magyarországi társelnökével. A rendezvény vége felé kéttucatnyi zászlós biciklista kerekezett be az emlékparkba, Takár
János vezetésével, majd az ünnepség baráti beszélgetésekkel, a szomorú múlt tanúinak emlékidézésével ért véget.

Nagyszõlõs

Minden, ami kultúra
Szombat este a nagyszõlõsi Perényi
Zsigmond Középiskola díszterme – az
egykori Vármegyeháza – adott otthont a
Nagyszõlõsi Világklub bemutatkozó estjének, Török Edit és Grigora Éva Világklub-vezetõk szervezésében, a mûsorvezetésbe besegített a Világklub jelen lévõ
szóvivõje, Joó Géza.
A program a Világklub szokásos nyitó
videóklipjével kezdõdött, (az „Ott, ahol
zúg a négy folyó” címû dal, a Rajkó Zenekar és Ernszt Katalin elõadásában). Ezt
követõen Ábrányi Emil „Él a magyar” címû versét Szántó Györgyi, a Perényi Zsig-

ráma Világklub, Ifjúsági Társklubja” vezetõjének, Máté Jánosnak, valamint
Pörneki Andrásnak, a magyarországi társelnöknek a vezetõi megbízásra szóló felkérést. Az ünnepi beszédek és köszöntõk

Nevetlenfalu

Fogadás: népviseletben, borral, dallal,
zenével, pogácsával,
A kárpátaljai utazás harmadik napján
reggel még egy emlékezetes városnézõ
programon vett részt a csoport – Grigora
Éva alelnök kiváló kalauzolásában –, majd
Nevetlenfaluba látogatott a „Panoráma Világklub” csapata. Útközben megálltak a
Tiszaújlaknál lévõ Turulszobornál (a Rákóczi-szabadságharc elsõ gyõztes csatájának emlékoszlopa), megnézték a munkácsi várat, majd Nevetlenfalu Polgármeste-

Ebéd a mangalica-farmon
után hatalmas vastaps fogadta az Aranykalász néptánc és népzenei csoport, s az
Arany alkony nyugdíjas klub mûsorát.

Batár

Mangalica-farm, lekvár múzeum

Nagyszõlõsi belváros

A Verbõci Mûvészeti Iskola Kamarakórusa

Itallal, pogácsával fogadták
a vendégeket Nevetlenfaluban

Világklub elnöke, Menyhárt Ágnes, a
Belgrádi Társklub magyarországi társelnöke, Dupka Nándor, az Ungvári Tárklub
elnöke, továbbá jelen volt Bartha József,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Nagyszõlõsi Középszintû Szervezetének
elnöke.
Jelen volt a rendezvényen – feleségével –
Gajdos István, az Ukrán Parlament képviselõje -, és beszédet is mondott, hangsúlyozva a magyarság megmaradásának fontosságát Kárpátalján, s kapcsolatainak építését a
határon túlra. Ezt követõen dr. Mezei László
számolt be négy további kárpátaljai társklub
megalakulásáról és mûködésérõl, majd a rendezvény második részében bemutatkoztak
a kárpátaljai kulturális élet reprezentánsai.
Többek között fellépett a Kokas Zenekar,
akik az autentikus magyar népzene mûvelõi
és õrzõi, s itthon és külföldön egyaránt népszerûek, valamint a Verbõci Mûvészeti Iskola Kamarakórusa, illetve elõadták a Világklub dalát, a Határtalan dalt a Perényi Zsigmond Középiskola tanulóinak elõadásában.
Közben elhangzott sok-sok érdekes történet,
kiselõadás, zene, film, valamint bemutatkoztak érdekes emberek is. A jelenlévõk láthatták a Szatmár vidéki motívumokon alapuló
Leánytáncot, és Nagyszõlõs környékével is
megismerkedhettek. A Nagyszõlõsi Társklub

ri Hivatala elé érve meglepõ fogadtatásban volt része a küldöttségnek. A bejáratánál a polgármester és népviseletbe öltözött hölgyek mangalica tepertõbõl sütött
tepertõspogácsával és pálinkával, borral,
dallal, zenével fogadták az érkezõket. Az
ajtón belépve, népviseletbe öltözött fiatalok sorfala között az „Arany alkony nyugdíjas klub” a „Magyarok Világhimnusza”
éneklésével köszöntötte a vendégeket!
A rendezvényteremben a helyfoglalást
követõen a község polgármestere dr.
Oroszi József köszöntötte a megjelenteket,
bemutatva a település felépítését és eredményeit. Beszéde után, dr. Tanka László a
Panoráma Világklub alapító elnöke tájékoztatást tartott a szervezetrõl és annak
eredményeirõl. Beszéde után ünnepélyes
körülmények között átadta a helyi „PanoAz Aranykalász néptánc és népzenei csoport
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Ezután a polgármester irodájában kötetlen beszélgetés zajlott a községben lévõ
oktatási intézményekrõl, a lakosság öszszetételérõl, határon túli együttmûködés
lehetõségeirõl. Jelen volt a beszélgetésen
és elkísérte a vendégeket programjaira Seres János, a KRE Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéjének esperes-lelkésze is. Ezt
követõen a Batár településre utazott a csoport, ahol Ukrajna elsõ és egyetlen bioüzeme, lekvár múzeuma és mangalica
farmja található. A házigazdák Tüzes Angéla és Tüzes Pál nagy szeretettel fogadták a megjelenteket. A kiállított termékek
megtekintése után finom ebéd következett, majd Joó Géza, a Világklub Üzleti
Fórumának vezetõje az együttmûködés
lehetõségirõl tájékoztatta a megjelent üzletembereket. A csoportnak a házigazdák
bemutatták a birtokot. A megtekintett állatok (mangalicák, malacok, és a Panoráma Világklub kabalafiguráját adó puli)
nagy sikert és tetszést aratott. A látogatás
végén megállapítottuk, hogy a nagyon jól
sikerült kirándulást tettünk a településen.
„Az emberek közvetlensége, magyarságtudata, szívélyes vendégfogadása megerõsítette bennünk azt az elhatározást, hogy a
jövõ évben hasonló szervezésû kirándulás
keretében egy ötven fõs csoporttal visszatérünk!” – mondotta elutazáskor dr.
Tanka László, a Világklub elnöke.
A tudósításokat készítették:
Török Edit
Pörneki András
Dr.Szalay Attila
Fotók: Simon László
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