A megnyitó ünnepség

A közönség soraiból

Hajókiránduláson a Világklub csoportja

Bemutatkozott Svájcban is a Panoráma Világklub

Magyar Fesztivál Zürichben

A Panoráma Világklub svájci társklubja közel három esztendeje jött létre, huszonegyedikként a közösségek sorában, B.
Szabó Péter, a svájci magyar közélet kimagasló személyiségének vezetésével, s azóta több ízben tartottak kisebb-nagyobb
rendezvényeket. Legutóbb szeptember közepén, a VII. alkalommal, Zürichben megrendezett Magyar Ház Napra volt hivatalos a Világklub küldöttsége, akik részt vettek az egész napos programon, s egy fergeteges mûsoros est keretében tették
emlékezetessé az ott élõ magyarsággal való találkozást. Útjuk során felkeresték Zürich nevezetességeit, majd néhány napos kirándulást tettek Bázelban.
A nagyszínpad közönsége találkozhatott a toborzó úton járó Kû Lajos
sokszoros válogatott labdarúgóval, az Aranycsapat Alapítvány elnökével
és Wichmann Tamás kilencszeres kenuvilágbajnokkal.
A szabadban nagy sikerû harcmûvészeti bemutatót tartott Vukics Ferenc vezetésével a Zrínyi
Dr. Nyisztor Tinka és Kû Lajos a Vendégfórumban
Baranta csoport Budapestrõl. Mit esznek a
A svájci programok összeállítása már csángók? ezzel a címmel dr. Nyisztor Tinka
hónapokkal korábban elkezdõdött egy lelkes tartott kóstolóval egybekötött elõadást, s deés fáradhatatlan szervezõi csapat
dikálta a könyvét.
közremûködésével, élén Szennyessy
Majd következett a nagyteremLászlóval, a Magyar Ház elnökével,
ben a Panoráma Világklub mûsora.
Szántó-Molnár Tecával, s férjével,
Az Ott, ahol zúg az a négy folyó cíSzántó Gáborral, s kivette részét a temû videoklippel indult a mûsor,
endõkbõl, B. Szabó Péter is. Kiváló
majd házigazdaként B. Szabó Péter
helyszínre akadtak a
GZ
köszöntötte a szép számú egybeHirzenbach (Helen-Keller Strasse
gyûlteket, s Nagyváradi-Kis Anna
55.) szabadidõs központjában, ahomûsorvezetésével zajlott az est. A
vá több százan érkeztek vendégek.
jelenlévõk meghallgatták a svájciKisiskolások játékaival, meséik Sidler Katharina magyar költõ, Gyimóth Gábor egyik
megidézésével kezdõdött a nap a
versét a szerzõ elõadásában, majd
Zürichi Magyar Iskola tanárainak közremû- megtekintettek egy rövidfilmet a Magyar Viködésével, majd dr. Csiszár Rita elõadása lágtalálkozók történetérõl.
után (Többnyelvûség a családban címmel)
került sor a megnyitóra. Szennyessy László,
a Ház elnöke beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a svájci magyarság
összefogása minden korosztály számára létkérdés – ennek ékes bizonyítékaként három
gyermeke türelmesen ott téblábolt a színpadon édesapjuk beszéde közben.
Majd a Golarits kórus (Zürich) dalai után
népzenei koncert következett a Kolozs megyei Magyarpalatkai zenekarral, a berni Figurás Néptáncegyüttessel és Turai Lidia népdalénekessel. Közben zajlottak a különféle kiállítás megnyitók (Jancsó-Miskolczi Zsuzsa,
Csáti Angéla, Csere Ilona, Kehl Adele, AdorjáDr. Tanka László átadja ajándékát
ni Márta és Bekes Csilla mûveibõl), cserkészSzennyessy Lászlónak
programok, s a teremben elõadás hangzott el
a bukovinai székelység történetérõl, tárgyi
hagyatékáról Lõrincz Etel (Bonyhád) iparEzután dr. Tanka László, a Panoráma Vimûvész, tanár tolmácsolásában.
lágklub alapító elnöke mutatta be az immár
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öt kontinens mintegy nyolcvan országát átölelõ másfél száz társklubból álló közösséget,
megköszönve a svájci magyarság aktív részvételét a mozgalomban, majd B. Szabó Péternek elismerõ oklevelet nyújtott át. Beszéde
végén ajándékot adott át, s megköszönte a
meghívást, Szennyesi Lászlónak, a Svájci
Magyar Ház elnökének.

A Vigadó Duó

Ezt követõen a Vendégfórum rovatban érdekes embereket interjúvolt meg
Nagyváradi-Kis Anna, így többek között dr.
Nyisztor Tinkát, a Moldvai Csángó Világklub
elnökét, Kû Lajost és Wichmann Tamást, a
Németországból érkezett Kalenics Magdolnát, majd szûnni nem akaró taps fogadta a
Vigadó Duó (Ernszt Katalin és Nemere László) Magyar dalvarázs mûsorát, amelynek emlékezetes színfoltja volt, Sidler Katharina zürichi énekmûvész közremûködése az Ave
Maria dal közös megszólaltatásában.
A nap a Mogyorock zenekar koncertjével, késõ estébe nyúlóan ért véget.
Másnap a Világklub-csapat Zürich történeti és természeti nevezetességeit kereste
fel, a többi között jártak a zürichi székesegyházban, ahol néhány nappal korábban a
Szentegyházi Gyermek Filharmonia adott
koncertet, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt. Másnap a csoport egyik
része Bázelba látogatott, ahol egy ott élõ
svájci-magyarok, Banu Katalin és párja, István meghívására a város nevezetességeivel
ismerkedtek.
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