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Emlékév nyitány: díszünnepség
a Duna Palotában

Opening a Memorial Year:
Gala in Danube Palace

Zsúfolásig megtelt Budapesten, a Duna Palota színházterme január 7-én, a Wass Albert születésének 110.
évfordulójának tiszteletére rendezett gálamûsoron, amelyet a Panoráma Világklub rendezett.
(6-7. oldal)

The theatre room of Danube Palace was chock-full on 7
January, at the gala held to celebrate the 110th anniversary
of the birth of writer and poet Albert Wass. The event was
organised by Panorama World Club.
(pages 6-7)

India az ellentmondások országa

India, the Country of Contrasts

Indiában járt Niemetz Ágnes munkatársunk, aki a
turisztikai kiállítás és bemutató megtekintése mellett
bepillantott az ország mindennapi életébe is – képes
riportban számol be errõl.
(8-9. oldal)

Our colleague, Ágnes Niemetz has been to India where she not
only visited an exhibition and presentation of tourism, but could
get acquainted with the everyday life of the country, as well. In
this issue she has a report illustrated with pictures. (pages 8-9)

Partiumban ünnepeltek a Világklubosok

The Staff of World Club Had
Celebration in Partium

Aradon és Pécskán együtt ünnepelték az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulóját a Világklubosok. A három napos út
keretében számos rendezvényre sor került.
(10-11. oldal)

Many members of Panorama World Club celebrated the
170th anniversary of the 1848/49 revolution and war
of liberty together. Several events were held during the
trip of three days.
(pages 10-11)

Tíz éves
a Regélõ Fehér Táltos Dobcsapat

“Regélõ Fehér Táltos” Drum Team
is Ten Years Old

A népes és népszerû csapat nemrégiben ünnepelte
fennállásának tizedik évfordulóját. Kicsik és nagyok,
alapítók és a mai szereplõk egy nagyszabásu
gálamûsor keretében emlékeztek.
(12. oldal)

The popular team of many members has recently celebrated the tenth anniversary of its existence. Young and old,
founders and present members have remembered the history of the decade with a large-scale gala. (page 12)

Ópusztaszeren a 15 évrõl

In Ópusztaszer about the 15 Years

Ópusztaszer nemzetünk születésének bölcsõje, ahová minden
honfitársunknak el kell jönnie egyszer – a Panoráma
Világklub tagjai itt beszélték meg a Világklub alakulása 15
éves évfordulójának programjait.
(13. oldal)

Ópusztaszer is the birthplace of our nation, and all of our compatriots should visit the place at least once. Members of Panorama
World Club also got together in Ópusztaszer to discuss the programme for the 15th anniversary of founding World Club.
(page 13)

A sport mint exportcikk

Sports for Export

A Balogh Sándor által alapított Magyar Kereskedelmi és
Kulturális Központ (HTCC) immár globális hálózattá nõtt.
Sikerének titkairól, kapcsolat- és munkamódszereirõl
kérdeztük az alapítót.
(24-25. oldal)

Hungarian Trade and Cultural Centre (HTCC) established by Sándor
Balogh has already become a global network. We have asked the
founder about the secret of his success, his connections and methods of work.
(pages 24-25)

VIII. Magyar Világtalálkozó május 12-21. között

The 8th Hungarian World Meeting between 12 and 21 May

Május 12-21 között, mintegy tíz napon át zajlanak majd a VIII.
Magyar Világtalálkozó eseményei. Találkozók, kirándulások,
konferenciák, ünnepek és érdekes események sorozata vár az
érdeklõdõkre. Néhány programra hívjuk fel a figyelmet!
(2., 17., 20., 22., 36. oldal)

The events of the 8th Hungarian World Meeting will require almost 10
days between the 12th and 21st of May. Meetings, excursions, conferences, celebrations and a series of interesting events will wait for those
interested. In our magazine we call attention to some elements of the
programme.
(pages 2, 17, 20, 22, 36)

Születésnapi köszöntő helyett

Tanka László
fõszerkesztõ
zatára kerül sor.

Amikor tizenöt esztendõvel ezelõtt elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Panoráma
Világklubot, legmerészebb álmainkban
sem gondoltuk volna, hogy mostanra öt
kontinens kilencvenöt országát, államát
behálózza majd a mintegy 240 társklub…
Igaz: kevesen voltunk, de sokan lettünk.
Azt sem gondoltuk volna a Panoráma
magazin elsõ éve után, hogy most a XX. évfolyamot lapozgatja a Kedves Olvasó. És
2011-ben, a I. Magyar Világtalálkozó viharos eseményei után sem gondoltuk volna,
hogy a jövõ hónapban immár a VIII. Magyar Világtalálkozó tíznapos eseménysoro-

Több százezren olvasták már cikkeinket, vettek részt rendezvényeinken. Köszönet az érdeklõdésért!
A Sors és a Jóisten lépésrõl lépésre úgy rendezte a dolgainkat, hogy mindig elõbbre haladtunk. Miközben maradtunk barátok, civilek, – Wass Alberttel szólván – töretlen hitû emberek és magyarok, soha nem feledve, hogy testvérünk
minden magyar bárhol is éljen a világban.
Helyünket és szerepünket nem tévesztettük el.
Lehetõségeinket néha túlbecsültük, de mindig visszatértünk a valóság talajára. És mindig sikerült kiiktatni köreinkbõl az aktuálpolitikát, a kalmárszellemet és a fertõzõ ideológiát.
Egyszerûen szólva, tesszük, amit tudunk, azzal, amink
van, s ott, ahol vagyunk. Legalább még tizenöt évig. Vagy talán még tovább?
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NEMZETKÖZI KÖRKÉP
Kárpát Expo a Várkert Bazárban

2018 a külhoni magyar családok éve

Családbarát települések kerestetnek!

„Nem csak országuk, hanem nemzetük is lett a magyaroknak”

A családokat segítõ pályázatok mellett tudományos kutatások, képzések, táborok szerepelnek a „2018 a külhoni magyar
családok éve” programban. Egymilliárdos keret áll rendelkezésre a külhoni magyar családok éve programjaira, és 500 millió forint a korábbi tematikus évek folytatására. Tudományos kutatásokat, képzéseket, táborokat szerveznek. Szilágyi Péter helyettes nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a kutatás a külhoni házasságkötéseket, párválasztási szokásokat, gyermekvállalási kedvet, családokat érintõ problémákat, kérdéseket érinti majd.

A Magyar Nemzeti Kereskedõház szervezésében került sor a második Kárpát-medencei Gazdasági Kiállításra és Konferenciára Budapesten, a Várkert Bazárban. A mostani kétnapos konferencia a valaha volt legnagyobb gazdasági esemény, amely
az egész Kárpát-medencét felöleli.

Szilágyi Péter hozzátette: a külhoni magyar vállalkozások számára pályázatot hirdetnek, a cél, hogy családbarát vállalkozásokat hozzanak létre, illetve a meglévõk fejleszszék szolgáltatásaikat. Támogatják többek
között családbarát helységek kialakítását –
említett egy példát. Emellett a szakmai gyakorlatokat, a betanítást is szeretnék segíteni –
közölte a helyettes államtitkár, kiemelve: jövõ év február végéig több száz diáknak kívánnak ilyen lehetõséget biztosítani.
Jelezte: 3-6 millió forint közötti összegre
pályázhatnak a nem mezõgazdasági vállalkozók, és 3-4,5 millió forintos összegre a mezõgazdasági vállalkozók. A teljes keret 500
millió forint. Külhoni magyar kisközössége-

ket – települési önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyházi közösségeket – is támogatnak majd 200 millió forinttal, a cél családbarát tevékenységek elindítása – közölte. Az
egészségügyi intézményeket is segítenék,
Kárpát-medencei védõnõi hálózatot hoznának létre – tette hozzá.
Továbbviszik a korábbi tematikus évek
programjait is: a szakképzõ intézmények fejlesztésére több mint 300 millió forint áll rendelkezésre – ismertette Szilágyi Péter, aki jelezte: június 11-14. között, Mezõkövesden
tartják a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját. Folytatódik az óvodafejlesztési program is, s a tematikus év is kapcsolódik hozzá.

Illés Boglárka, az Emmi ifjúságpolitikáért
és esélyteremtésért felelõs helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a magyar családoknak még több megbecsülést, figyelmet,
újabb támogatásokat, kedvezményeket szeretnének adni a Családok éve programsorozat keretében. Hozzátette: a kormány úgy
gondolja, hogy a saját erõforrásból kell megoldani a népesség gyarapodását. Kitért arra is,
hogy 2010 óta egyre többen kötnek házasságot és egyre kevesebben válnak el. A fiatalok
egyértelmûen családban gondolkoznak, így
képzelik el jövõjüket – tette hozzá. Több
mint két gyermeket szeretnének átlagosan,
ugyanakkor a termékenységi ráta egyelõre
1,5.

Egészségügyi szûrõvizsgálatok a Kárpátalján

Elősegítik a magyarok szülőföldön maradását
A Kárpátaljának nyújtott sokoldalú egészségügyi támogatás elõsegíti a magyar közösség szülõföldön maradását, és nem engedi, hogy szakadék alakuljon ki a különbözõ nemzetrészek egészségügyi ellátásában
– jelentette ki Grezsa István kormánybiztos a közelmúltban a Beregszászhoz közeli Makkosjánosiban.
Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány által Kárpátaljának nyújtott sokoldalú egészségügyi támogatásból nemzetiségi hovatartozástól függetlenül részesülnek az emberek. Így az utóbbi két évben
közel kétmilliárd forint értékû magyarországi egészségügyi támogatás érkezett
Kárpátaljára, és folyamatban van a korosztályos védõoltások elvégzéséhez szükséges vakcinák leszállítása – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország
az egészségügyi támogatásokkal a jelenlegi feszült magyar-ukrán viszony ellenére a jóindulatát fejezi ki Ukrajna
iránt. Másfelõl a kárpátaljai egészségügy támogatása Magyarország számára
is fontos, mert segít a járványok terjedésének megállításában, és ugyancsak
elõsegíti a kárpátaljai magyarok szülõföldön maradását, mert sokan éppen

egészségügyi okok miatt települnek át
az anyaországba.
Veres Márton, a HÖOK elnöki megbízottja, a Külhoni Program vezetõje elmondta: az öt alkalommal végzett szûrõvizsgálatok 22 települést érintettek, a vizsgált személyek száma meghaladta a 2500at, ami a kárpátaljai magyar közösség
mintegy két százaléka.
(MTI)

A Magyar Kultúra Lovagjai lettek
A Magyar Kultúra Lovagjainak avatása
a Magyar Kultúra Napjának hagyományos rendezvénye január 22-én. A Falvak
Kultúrájáért Alapítvány (FKA) a budapesti Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központjában egy ünnepi gála keretében adta
át a lovagi és az apródi elismeréseket
azoknak a jelölteknek, akik a kultúra kü-

lönbözõ területein lovagiasan, huzamos
ideje tevékenykednek.
Ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másának a bevonulása, valamint a Himnusz eléneklését követõen Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának
elnöke nyitotta meg a XXI. magyar kultúra
napja gálát. Az adományozók a lovaggá avatási ceremónián a kard, a pajzs, és a címer
hagyományos jelképeit viselik. Az ünnepélyes aktuson az immár lovagokat oklevéllel,
éremmel és nyaklánccal, valamint egy ezüst
kitûzõvel ajándékozták meg.
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A kitüntetettek között volt a Panoráma
Világklub ajánlásával Gyuricza Gábor, a
Panoráma Világklub Brazíliai Társklubjának elnöke, valamint Serdült Erika festõmûvész, a Panoráma Világklub tagja. Gratulálunk elismerésükhöz!

– A konferenciára idén 400 kiállító és 1500
résztvevõ fogadta el a meghívásunkat – mondta az esemény megnyitóján Oláh Zsanett, a
Nemzeti Kereskedõház vezérigazgatója.
A kormány célja, hogy a Kárpát-medencében olyan gazdasági tér alakuljon ki a befektetések és üzleti kapcsolatok erõsítése révén, amely belátható idõn belül eléri a nyugat-európai országok gazdasági integrációjának szintjét – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Kárpát-medencei Gazdasági Konferencián és Kiállításon. – A 2010
óta eltelt idõszak egyik legfontosabb eredménye a nemzeti összetartozás megerõsítése
volt: közjogi, társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt. Ezen területek közül is kiemelkedik a külhoni magyar közösségek körében indított gazdaságfejlesztési programok
sikeressége.
Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes egyebek mellett arról

szólt, hogy „az elmúlt kétszer négy év alatt
nemcsak országuk lett a magyaroknak, hanem nemzetük is. A nemzetpolitikában végbement változások elemi jelentõségûek. Sikerült összevarrnunk az elszakadt szálakat.
Ilyen például a kedvezményes honosítás” –
fogalmazott.
A magyar megmaradás fundamentuma,
hogy nemcsak az anyaországi magyarságot
kell megõrizni, hanem a Kárpát-medencei
magyarságot, a világ magyarságát is – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Azt is mondta, hogy ha bármely nemzetrész, például az erdélyi vagy a muraközi eltûnne, esetleg a diaszpóra magyarsága megroppanna, akkor az egyetemes magyarság
lenne csonkább, és a magyar nemzet léte is
veszélyeztetettebbé válna.
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere Határtalanul a Kárpát-medencében
címû elõadásában Szabó Dezsõ szellemében

kiemelte: minden magyar felelõs minden magyarért. A korábbi és a mostani idõszak határon túli magyarokra irányuló politikája közötti különbség az, hogy míg az elõzõ szemlélet
szerint a magyar állam minden magyarért felelõsséget érez, a jelenlegi alkotmány kimondja, hogy felelõsséget visel – hangoztatta.
A kétnapos Kárpát-medencei rendezvény
elsõ napján külön gazdasági tanácskozást is
tartottak a határon túli magyar politikai vezetõk közremûködésével. A munkában részt
vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Horváth Ferenc, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és dr. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (Felvidék)
elnöke.

Cél: megőrizni a magyarságukat
A hétvégi magyar iskolák találkozóját elsõ alkalommal rendezték meg Budapesten, a programra közel 100 résztvevõ érkezett. Potápi Árpád János rámutatott: ismereteik szerint 213 hétvégi magyar iskola mûködik a nagyvilágban, amelyeket egy kérdõívvel kerestek meg és erre 117-en válaszoltak. Ezen intézményekben mintegy 5200-5300 gyermek tanul.
A nemzetpolitikai államtitkár azt mondta:
szeretnék ezeket az intézményeket minél inkább támogatni, hogy a fiatalságot meg tudják õrizni magyarnak. Az államtitkárság
ezért tavaly két pályázatot hirdetett, a hétvégi iskolák számára 200 milliós, a diaszpóra
szervezetei számára 300 milliós kerettel. A
jövõben a magyar iskolák követelményszintjét minél inkább egységesíteni szeretnék.

A nemzetpolitikai államtitkár felidézte,
2010-ben döntött az Országgyûlés, hogy az
egységes magyar nemzet megalakítása elõtt
minden akadályt lebont, s elfogadták a kettõs
állampolgársági törvényt, majd az alaptörvényben rögzítették Magyarország minden
egyes magyarért felelõsséget visel éljen bárhol a világon. 2011-ben létrehozták a diaszpóra tanácsot, amely minden évben ülésezik.

Itthon legyél otthon…
Az elmúlt években
több mint tízszeresére
nõtt a nemzetpolitikára
fordított összeg: míg
2009-ben csupán 9,1 milliárdot, az idén és jövõre –
a gazdaságfejSzilágyi Péter beleértve
lesztésre fordított forrásokat is – már 100-100 milliárd forintot fordítanak a nemzetpolitikai célok megvalósítására
- közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára Hajdúszoboszlón.
Szilágyi Péter a Rákóczi Szövetség hajdúszoboszlói találkozóján – amelyen százhúsz
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi és

anyaországi iskolaigazgató, intézményvezetõ és vezetõ tanár vett részt – elmondta: 2018.
január elsejétõl a külhoni magyarok részére
is elérhetõvé teszik az anyasági támogatást és
a babakötvényt. Elõbbi juttatás összege 64
125 forint – ikrek esetén 85 500 forint –, a babakötvény összege jelenleg 42 500 forint. Jelezte: megvalósult az a fontos nemzetpolitikai törekvés, hogy 2018-ig letegye az esküt az
egymilliomodik külhoni magyar állampolgár.
A Szülõföldön magyarul program keretében az elmúlt hét évben mintegy 38 milliárd
forint oktatási-nevelési támogatást nyújtottak az óvodai és közoktatásban résztvevõ
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2013-ban 47 résztvevõvel elindult a diaszpóra magyarságát segítõ Kõrösi Csoma Sándor
Program, 2015-tõl a szórványt támogató Petõfi Sándor Program, ezekben jelenleg 185-en
dolgoznak. Idén 225 ösztöndíjassal hirdették
meg a programokat – jelezte az államtitkár.
Kitért a Diaszpóra stratégia megalkotására,
amelyhez 40 ország gyakorlatát vizsgálták
meg.
gyerekeknek, a támogatásból évente 230-250
ezer gyerek részesült. A Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programot, amelynek 2016tól 2018-ig tartó elsõ ütemében 17,1 millió forintból 76 új óvoda és bölcsõde épül fel és
több mint 200 kétszáz intézmény megújul. A
program második ütemében 21,5 milliárdos
forrásból 77 új óvodát és bölcsõdét építenek
fel. Szilágyi Péter felvázolta, hogy a gazdasági
kiszámíthatóság miként befolyásolja az otthonmaradási szándékot a külhoni magyarok
körében. Egy felmérés szerint a családi vállalkozások 76 százaléka, a fiatal vállalkozók 60
százaléka, míg a jövedelemmel még nem
rendelkezõ külhoni diákoknak csupán 25
százaléka mondta, hogy nem települne át
szülõföldjérõl, de még csak el sem gondolkodott ezen.
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Emlékév nyitány: díszünnepség a Duna Palotában

Wass Albert Örökség Díjak átadása
gálaműsor keretében
Zsúfolásig megtelt Budapesten, a Duna Palota színházterme január 7-én, az író
születésének 110. évfordulójának tiszteletére rendezett gálamûsoron. A felejthetetlen hangulatú estén elsõ ízben kerültek átadásra a Wass Albert Örökség Díjak, amelyet dr. Lukácsi Éva, az Újszínház, Simó József és az Ismerõs Arcok Zenekar vehetett át. Az est folyamán adományt gyûjtöttek az erdélyi, holtmarosi Tulipán Árvaház lakó számára.

Az ünnepség az író portréfilmjének
képsoraival kezdõdött, a „Fenyõfáktól a
pálmafákig” címû Szalay Róbert által készített alkotás részleteivel miközben a Kõbányai Széchenyi Általános Iskola gyer-

mekkórusának tagjai, kezükben gyertyával a színpadra vonultak. Elõbb Tarics Péter felvidéki elõadómûvész tolmácsolásában az „Üzenet haza” címû vers, majd közös énekléssel, Szabó Sándor tárogatómûvész közremûködésével a Himnusz hangzott el.
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Wass Albert fiainak üdvözlõ levelét
Szalóczy Pál, Kazinczy-díjas elõadómûvész olvasta fel: „Édesapánk nagy meg-
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tiszteltetésnek venné, hogy életmûve megvalósult és azt az óriási hagyatékot, melyet õ ránk bízott, velünk együtt hûségben
és tiszteletben sokan ápolják” – írták.
Dr. Tanka László, az Emlékév kezdeményezõje, a Panoráma Világklub alapító elnöke, az íróhoz írt levelét olvasta fel: „Albert
Bátyám! Gondoltad volna, hogy egyszer
majd ekkora lesz a népszerûséged? Százezrek olvassák írásaidat. Szobrokat állítanak
emlékedre. Utcákat, tereket neveznek el rólad. Filmeket készítenek regényeidbõl, alkotásaidat mûsorra tûzik a színházak. Elõadók járják mûveiddel a világot, felolvasóesteket tartanak… Sejtem, elmosolyodsz, s azt
mondod, – Arany Jánossal szólván –, hogy
gondolta volna a fene…”
A gyermekkórus által elõadott színes
mezõségi incselkedõ dallamok után sorra
következtek a nagy tetszéssel fogadott
versek, zenei feldolgozások. Dévai Nagy
Kamilla Liszt Ferenc-díjas, érdemes mûvész és a Krónikás Zenede mellett felléptek Vincze B. András gitáros-énekes,
Ágoston Máté, a Madách Színház mûvésze, Jónás Csaba felvidéki elõadómûvész,
K. Szabó Benedek, Gyöngyösi Szabó Katalin és Suták Ferenc.
Közben Joó Géza mûsorvezetõ a közönség soraiból néhány jelentõs személyiséget

kérdezett meg: Sándor Zoltán iskolaigazgatót; Erdélybõl, a Tulipán Árvaház képviselõjét, Bartha József református lelkészt; Mezõ
Tibort, a Kárpáteurópa Utazási Iroda igazgatóját, a Wass Albert Emléktúra szervezõ-

jét; Tömör Jánosnét, az Emlékmúzeum vezetõjét; Németországból dr. Gotthard Csillát és
Nagy
Kemény
Gézát
Marosvécsérõl. Valamennyiük
rövid, tartalmas mondanivalója
nagy érdeklõdésre talált.
Majd következett az Örökség Díj átadása a Regélõ Táltos
Dobcsapat parádés bevonulásával, dr. Papp Lajos Wass Albert Díjas szívsebész megható
gondolataival. A díjakat dr.
Tanka László és NagyváradiKis Anna adta át a kitüntetetteknek.
Dr. Lukácsi Éva Floridából videó üzenetben köszönte meg az elismerést;
Dörner György az Újszínház színész-igazgatója az Intelem címû vers elmondásával; Simó József a Hontalanság hitvallása
és a Veletek vagyok címû versek tolmácsolásával. A hálás közönség állva énekelte
az Ismerõs Arcok Zenekar két kiválóságával, Nyerges Attilával és Leczó Szilveszterrel a Nélküled címû dalt. Zárásként – Wass
Albert erdélyi származására tekintettel – a
fellépõk és közönség együtt énekelték el a
Székely Himnuszt.
Fotók, szöveg: Czuh János

Megjelent az Örökségkönyv!
Wass Albert munkásságával nemzetünk és irodalmi életünk legnagyobbjai közé emelkedett. Különös és egyedülálló személyiség. Népszerûsége, olvasottsága itthon és külföldön
egyre nõ. Hatalmas életmûvének megítélését ellentmondások, izgalmas életútját titkok övezik.
Miként sáfárkodunk szellemi hagyatékával? Mit tudunk az íróról, az emberrõl, az apáról,
a barátról, mûveinek hazai és külhoni fogadtatásáról? Hogyan élt Erdélyben, Magyarországon, Németországban és Amerikában? Kik voltak a szerelmei, feleségei, a barátai, az ellenségei? Hogyan zajlott mindennapi élete? Mi volt a kedvenc idõtöltése? Mi történt azon a szörnyû
éjszakán?
És még sok más kérdésre kerestük a választ, megszólaltatva mintegy másfélszáz személyt,
fiait, unokáit, barátait, ismerõseit; írókat, történészeket, újságírókat, elõadómûvészeket, közösségi vezetõket. Vallomásra kértük olvasóit szerte a nagyvilágból, miért szeretik mûveit?
Felvillantjuk a színházak, filmek, elõadások, felolvasóestek mûsorait, szereplõit. Megismerkedhetünk a nevét viselõ közösségekkel, szervezetekkel, táblázatban foglaltuk össze a nevét
õrzõ emlékmûveket: Wass Albert emlékét õrzi 56 köztéri szobor, 34 dombormû, 26 emléktábla; nevét viseli 11 intézmény,
20 szervezet, 23 közterület.
Írásainkat több mint 400 fotó illusztrálja, a színes képalbumban pedig a családi és közösségi felvételek mellett köztéri
szobrai is láthatóak. A B/5 formátumú kiadvány angol nyelvû összefoglalót, és DVD mellékletként pedig az íróval utoljára
készített portréfilmet is tartalmazza.
A könyv segít megismerni és közelebb hozni hozzánk az írót, aki töretlen hittel vallotta magát embernek
és magyarnak. Olyan hiánypótló mû ez, amelynek ott a helye minden Wass Albertet tisztelõ olvasó könyvespolcán!
Ára (a portréfilm melléklettel): 5000 Ft
Megrendelhetõ: vilagklub@vilagklub.hu, tel: 20/928-00-88

INDIA
Niemetz Ágnes indiai riportja

Az ellentmondások
és feszültségek országában
Sült lótusz, gyömbéres joghurtos fõtt kecskehússal
Türkizkék, narancssárga, világos zöld és még száz színû selyem kendõk, fényes szállal és gyönggyel, Ganésa hindu istennel vagy pici tükrökkel díszített terítõk és szárik végeláthatatlan kavakádja uralja Delhi óvárosának selyemutcáit. A fûszerek, csonthéjasok és szárított bogyós gyümölcsök púpozva sorolnak hatalmas zsákokban és asztaltákolmányokon. Kereskedõk hada szünet nélkül csábítja a sodródó embertömeget beljebb a kalyibákba, vásárlásra.

Vendégszeretõ fogadtatás
Guwahati repülõterén

Rozoga bicikliken a kereskedõk saját méretüknél akár tízszer nagyobb bálákat tolnak –
a körömvirágból hindu isteneknek felajánlandó koszorúkat fonó nõk és bárgyú tehenek között – magabiztosan manõverezve. A
keskenyke utcák kifáradt reklámoktól zsúfolt
házai düledeznek, falai majd leszakadnak a
kampókon lógó kábelgubancoktól.
India a Brit Birodalom gyarmatosítása alól
1947-ben szabadult fel; a modern India kialakulása a Mahátma Gandhi nevérõl ismert demokratikus mozgalommal kezdõdött. Az
analfabétizmussal, alultápláltsággal, fejletlen
közegészségüggyel is küszködõ India ma a
második legnépesebb (1,3 milliárd lakos) ország.
Ugyanakkor a világ leggyorsabban fejlõdõ
gazdaságával, iparával; atomfegyverrel és a
második legnagyobb állandó zsoldoshadse-

És ha egy külföldi fehérember egyszer belép egy ilyen elárusítóhelyre, nincs menekvés, elvarázsolt lesz; megkóstolja az édesebb
fajta fahéjat, miközben egy nepáli kis füstölõt lenget hangulatkeltéshez; Asszámból
származó tea illata kering megerõsítve az
earl grey-t átható bergamottal; kis fakkokban
sorakozik a fekete és zöld kardamom, szerecsendió-virág és a változatos curry, aminek a
szín- és ízvilága attól függ, India melyik részén keverték ki.
A sok kilométer hosszú fûszerutcában inkább csak taxiként szolgáló bicikliriksák és a
jellegzetes zöld-sárga fedett, motoros riksák
láthatók olyan összetapadt sûrûségben, hogy
szinte egyként mozognak szimbiózisban.
Egy idegen számára a zûrzavar netovábbját a
szüntelenül sürgetõ dudaszó még fokozza.

Mawkdok-völgy,
Sohra Meghalaya

Kirándulás a kristáytiszta
Dawki folyónál
Anjalival indultam el életem egyik legizgalmasabb kalandjára, kellemes decemberi idõben. Tíz és fél órával állítottuk elõre az óránkat, amikor leszálltunk. Ezt az idõt két héttel
késõbb nyertük vissza New Yorkban, így akkor az volt a csalóka érzés, hogy kétszer volt
ugyanaz a nap.
Meghalaya állam kormányzatának turisztikai hivatala külföldi újságírókat és turizmusban érdekelt szakembereket fogadott a 7.
Nemzetközi Turisztikai Bemutatóra, amelyet Guwahati városban tartottak - erre igyekeztem, mint az American Hungarian Panoráma magazin régi munkatársa is. Delhibõl
így továbbrepültünk kelet felé, arra a területre, amelyet csak egy keskeny földnyelv (csirkenyaknak hívják) köt össze több indiai állammal. Az Asszám államban fekvõ

reggel rendelkezik. Berendezkedése parlamentális demokrácia, szövetségi köztársaság, pluralisztikus, soknyelvû, sok etnikumú
társadalom. Az ellentmondások és feszültségek az élet sok területén kitapinthatók, amelyeknek oka lehet a társadalmat még mindig
feszítõ kasztrendszer több ezer kasztja, a
globalizáció betörése, egyes hagyományok
és szokások ütközése a nyugati típusúakkal,
a korrupció szövevényes hálózata, nemek
közötti egyenlõtlenség és a geopolitikai helyzet.
New Yorkból a csaknem húsz milliós Delhibe a közvetlen repülõút 14 óra hosszáig tartott. Indiai származású barátnõmmel,
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A bangladesi-indiai határon

Régi és új barátok körében,
Faridabadban
Guwahati a hatalmas Brahmaputra folyó
partján terül el. Ez a csaknem 3000 kilométer
hosszú víztömeg a Gangesszal való találkozása után Bangladesben ömlik a Bengáliöbölbe. A folyó vízszintjét koranyáron a Himalája olvadó hava, késõ nyáron a monszunesõzés tartja veszélyesen magasan.
Ezen a mesei észak-keleti csücskön hét
indiai állam összefogott, hogy együttmûködjön a turizmus fellendítésén. A világ minden
részérõl egybegyûlteket elõadássorozat,
pompás népzenei és táncbemutató fogadta,
asszámi teával, népmûvészeti kendõkkel, egzotikus fûszerekkel kedveskedtek a részvevõknek.
Bérelt autókat vezetõ sofõrökkel, kanyargós utakon mentünk tovább Meghalaya állam fõvárosába, Shillongba, ahonnan kirándulásokat szerveztek nekünk. Meghalaya azt
jelenti: a felhõk fölött. És tényleg, láthattuk a
szubtrópusi éghajlat lenyûgözõ hegyeit és erdõségeit fehérbe burkolva. Kúsztunk barlangban és
gyönyörködtünk robogó vízesésekben.
Csónakkal
áteveztünk
a Dawkifolyón, ahol
egy fára eszkábált vadregényes
bambuszétKábelrengeteg. bicikliriksával te r e m b e n
ebédeltünk;
Delhi óvárosában
minden étkezési eszköz bambuszból készült a kínai
hatást sem nélkülözõ kulináris finomságokhoz.
Ellátogattunk a bangladesi határhoz, ahová néhol szakadékok szélén, hajtûkanyargós
rögös utakon vezetett az út (ráadásul Indiában a „rossz oldalon” vezetnek, ezt a szokást
itt hagyták a britek). A szakadó esõben látszólag mintha szabadon lehetett volna sétálgatni a sorompók között, ám a több ezer kilométer hosszú nemzetközi határt szigorúan
õrzik. Olyan közel voltunk, hogy a mobiltelefonom „üdvözölt Bangladesben”. Odébb leláttunk egy elterülõ sík völgyre, ahol sokan
sátrakban várakoztak... Naponta volt hír a
sajtóban, hogy illegális határátlépõket fogtak
el.
A banyánfa, más néven indiai fügefa
légzõgyökerei az alsó ágakról ereszkednek le,
és körbefonnak mindent, ami az útjukba
akad. Ezt használják ki helyiek több faluban
Meghalaya déli részén; a növekvõ légzõgyök-

Hagyományos és nyugati-féle
ruhákban az esküvõn
ereket úgy irányítják vagy támasztják meg
bambuszokkal, hogy hidakat képeznek a hegyes vidék gyors folyású patakjai és szurdokok fölött. Sehol a világon nincsenek ehhez
hasonló természetadta szerkezetek, mint ez
a körülbelül egy tucat, ma már védett élõgyökér-híd. Van emeletes is és némelyik száz évnél is idõsebb. Késõ éjjel érkeztünk
Mawlynnongba (amely büszkén viseli az ország legtisztább faluja kitüntetést, ami Indiában nagy csoda), és merészen, kísérõ nélkül
ereszkedtünk alá telefon lámpafényénél a kü-

kem történelemrõl, építészetrõl, kormányzásról, 1990-ben az egész családjának Kasmírból való számkivetésérõl; beszélt népmûvészetrõl, amit mûvel, hinduizmusról, amit
gyakorol, szitárról, amin játszik. Ramesh
Handoo-nak hálás leszek mindig.
Voltunk a Vörös Erõdben Agrában, a valamikori muszlim Mogul Birodalom központjában, amelyet Bábur alapított 1526-ban. (A
birodalom névlegessé vált, amikor azt Nádir
sah elfoglalta, és amit a brit gyarmatbirodalom is megtartott egészen 1857-ig.) Megcsodáltam a világ legismertebb, 1647-ben felépült iszlám építészeti emlékét, a Taj Mahalt.
Addig szuggeráltam magam, míg sírtam is,
mert ott el szokás érzékenyülni. Így utólag
beismerem, lehet, hogy a levegõ szennye
csípte a szemem. A légszennyezõdés annyira
súlyos probléma Indiában, hogy a helyiek is
sokszor viselnek maszkot. A sok száz éves
Taj Mahal hófehér márványa sárgásodik, és
hetente ellenõriznek és cserélgetnek a szen-

Utcai árus
lönleges hídhoz. Szinte semmit nem láttunk
a koromsötétben és ömlõ esõben, de az függõ gyökérhíd alatt csobogott a patak, és érezhetõ volt a szerkezet megbízható ereje idõtlen idõkig.
Delhiben helyi családnál laktam, segítettek megérteni szokásokat, indiai alázatosságot, vendégszeretetet, vallásosságot, egyszerûséget – olyan dolgokat, amelyekrõl addig
azt gondoltam, hogy univerzálisak és csak
egyfélék lehetnek. A különbségek megértése
volt számomra a legnagyobb kihívás. Fogadtam idegenvezetõt, aki biztosított autót sofõrrel, és négy napon keresztül, utazásaink során (a fõvárosban és környékén), beszélt ne-

nyezettség miatt tönkremenõ pici részeket
rajta.
Voltam bollywoodi és ezeregy-éjszakai
hangulatot idézõ indiai esküvõn. Jártam jómódú ingatlanfejlesztõ családi házában partin, amelynek az egyik nappalija olyan grandiózus volt, hogy inkább szálloda halljára
emlékeztetett. Saját, arany színben pompázó
imádságos helyet építtetett be a házba. Szokatlan volt, hogy sem az esküvõn, sem a családi partin nem volt egyáltalán alkoholos ital.
Mivel az étkezési szokások és bizonyos
ételek is többnyire idegenek voltak számomra, mindig örültem, amikor Ramesh kedvemre való étterembe vitt. Ilyen volt többek között Delhi legjobb kasmíri étterme, ahol hosszan vágott sült lótuszt és gyömbéres joghurtos fõtt kecskehúst ettem keresztbe vágott
fõtt lótuszszal. Mivel öblítettük le? Old Monk
legendás indiai rummal, kólában hígítva.
Niemetz Ágnes
New York
www.agnesniemetz.com
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Pécskai városkép

A leendõ Magyar Ház épülete elõtt

Az aradi Városháza épülete

A partiumi Pécskán tartott nemzeti ünnepet a Panoráma Világklub

A pécskai templom

Nagy Oszkár, Martinszky János festõmûvészek, s az író, költõ, mûfordító, újságíró Balla
Ignácz. Itt is elhelyeztük a tiszteletteljes emlékezés koszoruit.
A csoport a Komodo Szálló kiváló szolgáltatásait vette igénybe, a találkozók az Ipartestület székházában és a Tosa Étteremben zaj-

1848 üzenete: széles körű összefogás
a haza,
a
nemzet
érdekében
Találkozók, ünnepi mûsorok, megemlékezések
Együtt ünnepeltük a Partiumban, pécskai barátainkkal az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját. A
három napos út keretében számos rendezvényre, megemlékezésre,találkozóra sor került. A Panoráma Világklub 30 fõs csoportját fogadta Antal Péter, a város polgármestere, részt vettünk a város központi ünnepségén, ellátogattunk Aradra, ahol
a vértanúink emlékmûvein elhelyeztük a kegyelet és a hála virágait, majd a program a római katolikus templomban tartott
szentmisével zárult.

Balról jobbra Tanka László, Mester József,
Antal Péter, Jámbor Gyula
2014 decemberében a Panoráma Világklub 158. tagjaként alakult meg a Pécskai
Társklub, amelynek tiszteletbeli elnöke Antal
Péter, a város polgármestere, elnöke Mester
József Tamás költõ, író, alelnöke Kiss Mária,
magyarországi társelnökei pedig Szilágyi Árpád és Farkas Annamária. A nemzeti ünnepünk alkalmából õk hívták meg városukba a
Panoráma Világklub tagjait, élükön dr. Tanka
László alapító elnökkel.
Pécska, ez a gyönyörû kisváros
Romániában, Arad megyében, a Maros jobb
partján fekszik, közel a román-magyar

Az ünnepi mûsor egyik részlete
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határhoz. Lakosainak száma meghaladja a
12 ezret, a magyarság lélekszáma több mint
háromezer – s 2009 áprilisától látja el a polgármesteri tisztséget Antal Péter, aki nagy tekintélynek örvend nem csak a városban, hanem Romániában és Magyarországon egyaránt.
Pedig nincs könnyû helyzetben, hiszen a
város 10 nemzetiségbõl és 11 vallásból tevõdik össze, mégis az összefogás, az értékek

A Szabadság szobornál

A Városháza dísztermében

Aradi barátaink társaságában,
balról jobbra Mester József, Tanka László,
Király András, Puskel Péter
megõrzése és teremtése jellemzi a települést.
Segítséget nyújtanak ehhez a város elkötelezett tanácsnokai, civilszervezetei, élén a
Pécskai Kisebbségi Hagyományõrzõ Egyesü-

A Búzavirág Néptánc együttes

lettel és elnökasszonyával, Balta Tajcs Tündével.
A közös baráti találkozókon, mûsoros vacsoraesteken bõven volt alkalom az ismerkedésre, a központi ünnepségen pedig több
mint 300 résztvevõ jelenlétében, a helyi irodalmi színpad és a Búzavirág
Néptáncegyüttes és a citerazenekar, valamint
Faragó Péter parlamenti képviselõ és Balta
Tajcs Tünde emlékezõ beszédeivel, dr. Tanka
László köszöntõjével megidézõdtek a forradalmi események, és szellemi örökségeink
gyöngyszemei. Valamennyien utaltak arra,
hogy 1848 egyik legfõbb üzenete: széles körû összefogás a haza, a nemzet érdekében.
A Világklub-csoport ellátogatott Aradra is,
ahol Király András volt oktatási államtitkár és
Puskel Péter Pál újságíró, a Nyugati Jelen kiváló munkatársa, helytörténész kalauzolta a
városban a vendégeket. Arad nagyváros, lakóinak száma több mint 150 ezer, s számos
történelmi és természeti látnivaló várja az
idelátogatókat. Elhelyezték a kegyelet és a hála virágait a Vértanúk Emlékmûvénél, a Sza-

badság szobornál, amely azoknak a honvédtiszteknek állít emléket, akiket az 1848-1849es szabadságharcban játszott szerepük miatt
Aradon végeztek ki. Ellátogattak a vesztõhelyre is, s megtekintették a város nevezetesebb építményeit, majd a Nyugati Jelen szerkesztõségében és a Városháza dísztermében,
a nemzetközi kapcsolatok illetékesétõl, Sólya
Emíliától kaptunk bõvebb információkat az
itt élõ magyarság helyzetérõl.
Vissszatérve Pécskára, megtudtuk, hogy
itt született, többek között Klebelsberg Kunó,
a magyar iskolarendszer megreformálója,

A pécskai római katolikus templom oltára
Az aradi vértanuk kivégzésének
helyszínén emelt emlékmûnél
lottak. A szórakoztató mûsorokban felléptek:
Farkas Annamária primadonna, énekesnõ,
Tolnai Mari és Nógrádi Tóth István
magyarnóta énekesek, Vincze B. András énekes-gitáros. Részt vett a programban Jámbor
Gyula, a magyar Jelen kiváló munkatársa.
Megismerkedett a csoport Mester József költészetével, s az is kiderült, hogy õ nem csak
kiváló irodalmár, hanem remek séf is, a fele-

ségével, Katóval együtt készített gulyásleves
és birkapörkölt osztatlan sikert aratott a közönség körében.
A zárónapon a Ft. Czeglédi Ferenc által celebrált római katolikus Szentmisén vettek
részt a Világklub tagjai, majd megnézték azt
a helyszínt, ahol a helyi magyarság szeretné
felépíteni a Megmaradásunkért Magyar Házat. Dr. Tanka László, a Világklub elnöke a
csoport nevében támogatásáról biztosította a
kezdeményezõket, s azzal búcsúztak: jövõre, veletek, ugyanitt!
Szöveg és fotók: Joó Géza

Koszorúzás
Klebelsberg Kunó szobránál
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A Szabadság szobor

A pécskai 56-os emlékmû

BEMUTATKOZÁS
Tíz éves a Regélõ Fehér Táltos Dobcsapat

Dalok a szeretetről, a jóságról,
a hazaszeretetről és a hitről

A Vendégház társalgójában

Világklub-kirándulás Ópusztaszeren

A Dobcsapat a Regélõ Fehér Táltos Hagyományõrzõ Egyesület Dobcsapata néven Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult 27 fõvel. A Dobcsapat alapítója és vezetõje Putnoki Tibor, akinek életét egy 9 percig tartó
klinikai halálélmény változtatta meg, melyrõl azóta már több mint 1000 elõadást tartott szerte a világban. Tibort Szerdahelyi Editke kereste fel Sükösdrõl azzal az ötlettel, hogy egy hagyományõrzõ dobcsapatot kellene alapítani, és abból a tudásból merítve, amit Tibor magával hozott, átmenteni az õsi hagyományokat a mai ember számára. Tibor akkor azt válaszolta Editkének, hogy ha talál 10 bolondot, aki erre hajlandó, akkor vállalja a tanításukat. Hát, így indult.
Nazca csizmák verték a port a Kurultájon,
az Õsök Napján, a városok és a vidék hagyományõrzõ rendezvényein, jeles nemzeti ünnepeken, de akár Kerékpáros Zarándoklatokon, Mága Zoltán templomi
koncerten, Géniusz rock koncerten, vagy
éppen Wales, vagy Spanyolország utcáin,
terein.
A csapat névjegyévé váló fehér-barna
színû viselet rendezett sorokban köszöntötte a Budapesti Állatkert, a Diósgyõri Vár
közönségét, óvodák, iskolák gyermekeit.
Különbözõ vallási felekezetek megtisztelõ
felkérésének eleget téve szóltak a dobok
templomok szószéke, vagy éppen oltára
elõtt. A 10 év több mint 1000 találkozást
hozott a történelmi Magyarország teljes teAz alapítók célként határozták meg a magyarságtudat erõsítését, az õsi magyar néplélek sajátosságainak, belsõ értékeinek felidézését, felszínre hozatalát és tudatosítását saját magukban és az emberekben. A csapat
minden olyan – belföldi és külföldi – rendez-

vényen fellép, ahol lehetõsége van a dalaikon
keresztül szólni az emberekhez. Minden
olyan eseményt támogatnak, ahol magyar
ember a magyar embernek, ember az embernek segít, ahol az örök emberi értékek, és
az összetartozás fontossága jelenik meg.
A tagok között vannak idõsebbek és nagyon fiatalok is, akik a hétköznapi életben a
legkülönbözõbb területeken dolgoznak, az

ország különbözõ pontjain élnek, mégis egyfajta nagy családként képesek mûködni. A
folyamatos egyéni tanulás mellett történetek
elevenedtek meg nagyszínpadi koreográfia
keretében is. A dalok a szeretet nélkülözhetetlenségérõl, a jóság, a becsület fontosságáról, az õsök tiszteletérõl, a hazaszeretetrõl,
megmaradásunkról, a mindenek feletti Istenhitrõl szólnak. Ezt erõsíti fel a táltos dobok
gyógyító, lelkesítõ rezgése, valamint a korhû
viselet.
A saját dalok mellet a csapat kapott verseket, dalokat Sólyomfi-Nagy Zoltántól,
Regös Sziránszki Jocótól, Fehérholló
Öskütõl, Szõke István Attilától, Dr. Götli
Kingától, Kassai Lajostól, Oláh Gizellától,
Kalmár Lászlótól. A 2008-as évtõl kezdõdõen gyakorlatilag minden jelentõsebb hagyományõrzõ rendezvényen lehetett találkozni a Regélõ Fehér Táltosokkal, így a
Magyar Világtalálkozók és a Panoráma Világklub eseményein is. Emellett a tagok élõ
kapcsolatainak köszönhetõen a legkülönbözõbb rendezvényeken és helyszíneken
is megszólaltak a táltosdobok. Debreceni

Az Emlékpark adott helyet a konferenciának

rületén, és szerte a világban. Lehetõség
adódott így a legkülönfélébb embereknek
elmondani mily szép is magyarnak lenni.
Az élõ kapcsolatok köre folyamatosan tovább bõvül más nemzetek hagyományõrzõivel, képviselõivel, ezzel is igazolva,
hogy a mondanivaló a nyelvi, etnikai, vallási és kulturális különbözõségek mellett is
eljut az emberi szívekhez.
Az alapítók céljait teljesítve jurtatábor került kialakításra Királdon, megvalósult a jurtamúzeum, terjedt a kézmûvesség. Gál István keze munkáját dicsérik a dobok. A rendszeres nyári gyerek dobostáborok elhozták a
Zengõ Dobosok megszületését. Több gyerekdobos ma már a felnõtt csapat oszlopos
tagja.
Idézet a Dobcsapat honlapjáról, a taltosdob.hu-ról: „Csapatunk tevékenysége önkéntes vállalás, így felbecsülhetetlen az, amit a
közönségünktõl kapunk, a szeretet és hála,
ami felénk is árad.”

Konferencia, emlékpark, csillagösvény –
és disznótoros hagyományok

Csoportkép az Erdei Vendégházaknál
Ópusztaszer nemzetünk születésének
bölcsõje, egyidõs a magyarság Kárpát-medencei múltjával. Neve a több évszázad alatt
fogalommá vált. Egy zarándokhely, ahová minden honfitársunknak el
kell jönnie egyszer.
A Panoráma Világklub
tagjai sokadszorra jöttek
idén, – tavaszelõn Ópusztaszerre, – hogy egyrészt
a Világklub alakulásának
15 éves évfordulójának
programjait egyeztessék,
Kertész Péter,
másrészt az idei Világtalálkozó és a Wass Albert a Történeti Emlékpark
igazgatója
Emlékév
eseményeit
megbeszéljék. Mindezeken túl természeDeli Zoltán,
tesen, alkalom
az Erdei Vendégházak nyílt a pihenésre,
tulajdonosa
a szórakozásra is.
Igazi télies
környezetben, a
Nemzeti Történeti Emlékparkban kezdõdtek a
programok, ahol
Kertész Péter
Elkészült a friss, ropogós kenyér a Tündérkertben

igazgató köszöntötte a jelenlévõket, s bemutatta az utóbbi években felújított, gazdag kínálattal bõvült intézményt.
Pitó Enikõ, a
Kárpát-medencei
Turizmus Egyesület,
valamint a Panoráma
Világklub
Ópusztaszeri Társklubjának elnöke
azokról a törekvésekrõl
beszélt,
amelynek
révén
Ópusztaszer a hazai
Pitó Enikõ, a Kárpát- és a nemzetközi idemedencei Turisztikai genforgalomban
Egyesület elnöke
méltó helyére kerül.
Dr. Tanka László,
a Panoráma Világklub elnöke a civilszervezet
másfél évtizedes történetének fontosabb állomásait elevenítette fel, s szólt az idei esztendõ
kiemelt programjairól is.
Majd Nagyváradi-Kis Anna és Joó Géza
beszélgetett a Panoráma Világklub meghatározó személyiségeivel, többek között Bokor
Balázzsal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével, az Ausztriából érkezett Radda Istvánnal, a Felvidéki Nagymadról jött László
Gábor polgármesterrel, de bemutatkoztak a

csoporttal érkezõ új vendégek is. A nap zárásaként pedig – a sándorfalvi citerazenekar
közremûködésével – fogadásra, borkóstolásra, közös vacsorára, baráti beszélgetésre került sor.
Másnap korán reggel a Szeri csárdában
egy igazi disznótoros összejövetel vette kezdetét. Minden úgy és olyan módon zajlott le,
ahogyan hajdanán ezen a vidéken egy-egy
disznóvágás alkalmával történt.
Amíg sült a hurka, a kolbász és a toroskáposzta készült, addig a csoport tagjai ellátogattak a Csillagösvény labirintusába, a szomszédos Emlékparkba, ahol megtekintették a
Feszty-körképet, s az intézmény különféle kiállításait.
Majd – megtérve a kulturális programokról – sorra kóstolták a disznótoros finomságokat, a süteményeket, közben meghallgatták Törõcsik István helytörténész elõadását, Nógrádi Tóth István magyarnóta mûsorát, legvégül pedig táncra is perdültek.
A csoport tagjai az Erdei Vendégházak
korszerûen felszerelt, kényelmes szobáiban
szálltak meg, Deli Zoltán tulajdonos, Tóth
Miklós marketingigazgató és munkatársaik
gondoskodtak a kiváló ellátásról. A Világklub
tagjai nem csak egy felejthetetlen élménnyel
gazdagodhattak, hanem az együttlét arra is
jó alkalmat nyújtott, hogy új kapcsolatok,
barátságok szülessenek, S úgy indultak haza
a harmadik napon, hogy ide vissza kell térnünk újra!

Készül a szelfi

Csoportkép az emlékmû elõtt
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Már a III. Kisvárdai Anna Bálra készülnek

kor, a svédasztalos fogadást követõen,
hajnali egy órakor került sor a szépségverseny eredményhirdetésére.
A versenyen tíz leány indult, a megmérettetésen a résztvevõk öltözetét, sminkjét, frizuráját a hattagú zsûri értékelte, a
test-szellem-lélek harmóniáját keresve a
versenyzõkben, akikkel külön-külön is
egy interjú-beszélgetés zajlott. A vándorkoronát a tavalyi szépségkirálynõ, Purgel
Réka adta át a zsûri döntése alapján az
idei szépségverseny gyõztesének: Sári
Gréta
18
éves
révleányvári lakosnak,
aki egy évig viselheti a
koronát. A zsûri által
megválasztott
II.
Kisvárdai Anna–bál szépségkirálynõje a dr. Horváth Gyula ötvösmûvész
által készített vándorkoronának, a Hollóházi
Porcelán Gyár egyedi

Július 28-án ismét a szépségé és
a kultúráé
lesz
a
főszerep
Tavaly Sári Gréta volt a legszebb
Július 28-án már a III. Kisvárdai Anna Bálra kerül sor, köszönhetõen az elõzõ évek sikeres rendezvényeinek. Kedvcsinálóként tekintsünk vissza a tavalyi esemény krónikájára, amikor is a VII. Magyar Világtalálkozó kapcsolódó eseményeként rendezte meg nagy sikerrel a Kisvárdai Jótékony Nõegylet a II. Kisvárdai Anna-bált a régi pompájának megfelelõen felújított
csodálatos Bagolyvárban. Az est háziasszonya Lénárt Andrásné elnök asszony, egyik fõszervezõje Koleszár Andrásné, a Panoráma Világklub Kisvárdai Társklubjának elnöke, a mûsorvezetõ Joó Géza, a Világtalálkozó szóvivõje, a zsûri elnöke pedig dr. Tanka László, a Panoráma Világklub elnöke volt. A rendezvényen a Panoráma Világklub 24 fõs csoportja vett részt.
A bál fõvédnökei Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere.
Ezt követõen a Délibáb Alapfokú Mûvészeti Iskola kisvárdai táncosai – Európa
Bajnokok – mutatták be tánctudásukat,

A bálozók és a több mint száz fõs kíséret a Városháza elõl vonultak végig a
nagyszámú közönség érdeklõdésétõl kísérve, a Mistral ISE Nyírzem Mazsorett
Együttes és a Demecseri Fúvósokkal az
élen egészen a Bagolyvárig.
A szabadtéri színpadon, ragyogó idõben és hangulatban a bál háziasszonya,
Lénárt Andrásné nõegyleti elnök köszöntõjében bemutatta az egy éve alakult Nõegylet munkásságát, majd bemutatta a
szakmai zsûrit, elnökét Dr. Tanka Lászlót, a Panoráma Világklub alapító elnökét,
s tagjait: Dr. Onder Istvánné címzetes
igazgatóasszonyt, Márta Bacsó Bettina
asszonyt, Bódy Magdi mûvésznõt,
Barkaszi Zsuzsannát, a Délibáb Alapfokú
Mûvészeti Iskola vezetõjét, Hegyi Henriket, a Felsõ–Szabolcsi Kórház fõigazgató-

ját, aki egyúttal megköszönte a Krónikus
Osztály ápolási eszközökkel történõ támogatását. Utána Maklári Balázs

majd a Weiner Leó Alapfokú Mûvészeti
Iskola Csellózenekara egy igazán különleges összeállítással állt színpadra: filmzenéket „hangoltak” a cselló húrjaira, kiegészülve ütõsökkel. Meglepetés fellépõ is
volt Tanka László személyében, akinek a
lemeze a közelmúltban jelent meg,
amelyrõl két számot énekelt. Majd Bódy

Magdi mûvésznõ énekelt. A Kisvárdai
Férfi Dalárda újból bizonyította énektudását az Anna-bál közönsége elõtt is. Az este kilenc órakor kezdõdõ díszvacsorát
mintegy 120 fõ részére tálalták. Kellemes hangulatban,
több
különleges
meglepetéssel is
szolgáltak a rendezõk a résztvevõknek. A bál szépérõl
a zsûri és a közönség is szavazott. A
nagyérdemû résztvevõk pedig rophatták a táncot. A zenekar a bál zárásáig, különleges hangulatával hajnalig szolgáltatta a muzsikát, éjfél-

gyártású vázájának és 100.000 forint értékû utazási utalványnak a boldog tulajdonosa lett. Elsõ udvarhölgynek, Balla Adrienn 18 éves leányt, a Kisvárdai Reformá-

tus Gimnázium tanulóját választották, aki
hollóházi vázát és 70.000 forint értékû
utazási utalványt kapott. A zsûri döntése

alapján a második udvarhölgy Koncz Petra Sára 21 éves kisvárdai lakos lett, aki
hollóházi vázát és 50.000 forintos utalványt vehetett át. A közönségdíjas Kovács
Zsófia 20 éves, Fehérgyarmaton él szüleivel és két húgával, õ 80.000 forint értékû
utazási utalványt kapott. Mindezek mellett a díjnyertes hölgyek részt vehetnek
majd 2018 májusában a VIII. Világtalálkozó Szépe döntõjében.
A szépségverseny gyõztesei másnap,
vasárnap délután sétakocsikázásra indultak /Zsuzska és Csillag nevû lovak vontatta puszta kocsival/, bejárták a város utcáit, a lakótelepeket Nagy György fogatával,
a segédhajtó, Séra Tamás volt.
(Vincze Péter írása nyomán
Czuh János fotóival)

Kisvárda alpolgármestere üdvözlõ szavaival hivatalosan is kezdetét vette a II.
Kisvárdai Anna Bál.
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AUSZTRÁLIA

Operett-kabaré turné Ausztráliában
avagy,
Megmutatjuk, amink van!

A Gold Coast-i fellépésen

Jól kezdõdött a 2018-as év Ausztráliában, hiszen Tóth Éva, Leblancz Gyõzõ operett sztárok és Nyertes Zsuzsa, Vidámszínpad tagjának vendégszereplését hirdették a klubok. Már maga a mûsoruk címe „Megmutatjuk, amink van!” is felkeltette
az érdeklõdést. Az elsõ bemutatkozás nagy sikerrel zajlott le és mint jó hír gyorsan szárnyra is kelt, mert színes, változatos, gyorsan pergõ mûsorukkal felejthetetlen estet szereztek a közönségnek.

Nyertes Zsuzsa a Világklub barátokkal
– Nem csak, mint vendégmûvészek érkeztünk Ausztráliába – mondta Tóth Éva
– hanem mint barátok is. Igyekeztünk
más oldalunkról, a közkedvelt operett dalokon kívûl, slágerekkel, sanzonokkal,
kuplékkal és csattanós kabaréjelenetekkel is bemutatkozni. A velünk jött mû-

vész társunk, az otthon
már jól ismert Nyertes Zsuzsa jó választásnak bizonyult. Kitûnõ kollega, aki
mindig vidám, temperamentumos színésznõ. Zsuzsi is a szórakoztatás új útjait kedveli. Mert, fel kellett
ismernünk a mai közönségnek más az igénye, tehát mûsorunkkal alkalmazkodni kell
hozzájuk, és mi úgy tapasztaltuk, hogy
amiért eljöttek az elõadásunkra, azt meg
is kapták. Kis társulatunk nevében, köszönetet mondok a turné szervezõjének,
a melbournei, sydneyi, brisbanei, adelaidi klubok vezetõinek. Külön megköszön-

jük a Gold Coaston Aladárék, Kálmánék
és Zitáék vendégszeretetét. Mint barátok
köszönünk el a hálás ausztráliai magyar
közönségtõl, és kellemes emlékekkel tarsolyunkban térünk haza!
Bozsik Tamás
(Gold Coast)

Magyar siker a Royal Queensland Art Society Gallery kiállításán

„Sokat köszönhetek a magyar képzőművész képzésnek”
Az utóbbi évek legrangosabb eseménye Gold Coaston az áprilisban kezdõdõ Commonwealth Games lesz, amelyre több mint
másfélmillió érdeklõdõt várnak. A Gold Coast kulturális központjai élve az alkalommal, a versenyek mellett más szórakozási lehetõségekre is, így koncertekre, kiállításokra hívják fel az idelátogatók figyelmét. Jól idõzített a broadbeachi Royal
Queensland Art Society, mivel márciusban nagyszabású tárlat megnyitójára invitálta a festészet kedvelõit.

Margitka kiállitását meglátogatták
a Gold Coast-i Világklub tagjai
A tárlaton bemutatott több mint félszáz festmény között Major Margit honfitársunk tizennyolc alkotását is láthattuk.
A festõmûvész itt látható képei még a gyakorlott mûértõk figyelmét is felkeltették, s
a képek hangulatukban a mai is népszerû
art deco mûvészeti irányzatot idézik.
Érdeklõdésünkre Major Margit az alábbiak mondta lapunknak:
– Budapesten születtem és ott szereztem tanári diplomát. Sokat köszönhetek az
16
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akkori magyar képzõmûvész képzésnek, tem el, szobraimmal illetve festményeimhogy biztos alapokra tehettem szert. Korai mel. Nagy sikernek tudom be a 2001-ben
idõszakomban a festészet és a kerámia kö- megrendezett Pine River Shire Art Awardtött le legjobban. Nem csoda, hogy Kovács on elért elsõ díjat, a szobrászati kategóriáMargit keramikus mûvész lett a példaké- ban a szoborcsoportommal. Itt a Gold
pem. A fordulat életemben
Coaston, ahol most élek
1969-ben következett be,
többször is volt szerenamikor férjemmel Svédorcsém megnyerni az elsõ
szágba kerültünk. A csalávagy második helyet fidi kötelezettség, a mûszaki
guratív festményeimrajzolói munka mellett elmel, a város képzõmûjárhattam mûvész stúdióvészeti évi nagy vetélkeba és jó pár sikeres alkotás
dõjén. Nyughatatlan teris kikerült a kezem alól. A
mészetem – mint itt a
sors ismét beleszólt éle- Major Margit alkotás közben
tárlaton is láthatta a
tünkbe, mert tizennégy év
nagyközönség – változután búcsút mondtunk Svédországnak és tatásra kényszerített és kikötöttem az art
Adaelaidben telepedtünk le, ahol a helyi deco stílusnál. Jó érzés tölt el, amikor a lámagyar iskola tanári állása mellett a helyi togatók megállnak festményeim elõtt és
TAFE-ben folytathattam tovább képzõmû- egymás véleményét cserélik ki. Ahogyan
vészeti és Commercial Art tanulmányai- magamat ismerem ez még nem a végsõ álmat. Az elsõ sikereket Queenslandben ér- lomás...
B. T.
2018/ 1. szám

ESEMÉNY
Wass Albert Örökség Díjat kapott Jónás Csaba és Tarics Péter elõadómûvészek

Töretlen hitű felvidéki magyarok ünnepe
„Töretlen hittel ember és magyar” címmel nagy sikerû Wass Albert Gálamûsort rendezett a felvidéki Révomáromban a Panoráma Világklub, a Czegei Wass Alapítvány és a Wass Albert Tisztelõinek Társasága (WATT) a Duna Menti Múzeum dísztermében, ahol a Wass Albert Emlékév keretében – teltházas közönség elõtt – átadták az elsõ határon túli Wass Albert
Örökség Díjakat.

Sunyovszky Sylvia szereplése

Kondor Katalin konferál
Tarics Péter és Jónás Csaba a díjátadás után
A Panoráma Világklub és a Czegei
Wass Alapítvány által alapított kitüntetést
ezúttal Jónás Csaba és Tarics Péter felvidéki elõadómûvészek vették át ünnepélyes keretek között. Ezt a kitüntetést
azoknak ítélik oda a díjalapítók, akik az
elmúlt évtizedekben a leghatékonyabban
vitték tovább Wass Albert szellemi örökségét, s a legtöbbet tették azért, hogy
Wass Albert életmûvét minél szélesebb
körben megismerhesse a magyarság. A

A Borostyán Együttes
laudációt Kondor Katalin, a Gálaest konferansziéja, a Magyar Rádió egykori elnöke olvasta fel.
A díj tárgyiasult formája: a Panoráma
Világklub elismerõ oklevele, Józsa Judit
erdélyi származású kerámiamûvész Ma-

Közös éneklés az elõadás végén

Nt. Bartha József református lelkész

sú magyar diplomata, Rozsnyó város
díszpolgára pedig két Wass Albert-verset
tolmácsolt a hálás közönségnek.
Bartha József holtmarosi (Erdély) református lelkész, a Tulipán Árvaház vezetõje Wass Albert életmûvét, tartását és
vállalásait méltatta, mondanivalóját vastaps kísérte.
Végül dr. Tanka László fõszerkesztõ
mutatta be az „Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban” címû reprezentatív, 320 oldalas könyvet, amely bemutatja az író és mûveinek hatását szerte a
nagyvilágban, s amely megismertet ben-

gyar Életfa címû kerámia keresztje, valamint Tölgyesi Poós Anna hódmezõvásárhelyi szobrászmûvész Wass Albert szobrának makettje. A kitüntetést a nevezetteknek
dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke és Bartha József református lelkész
adta át. Jónás Csaba és
Tarics Péter egy-egy
Wass Albert-vers tolmácsolásával
köszönte
meg a kitüntetést.
A Gálaesten nagy sikerrel szerepelt a felvidéki Borostyán együtDr. Tanka László a Wass Albert Örökség-díjról beszél
tes, illetve Vincze B.
András énekes-elõadómûvész Erdélybõl, nünket Wass Albert szellemi örökségével,
õk megzenésített Wass Albert-verseket hagyatékával. Az est közös énekléssel feadtak elõ a hallgatóságnak. Sunyovszky jezõdött be: a szereplõk és a közönség
Sylvia Já- együtt énekelte Wass Albert „A bujdosó
szai Mari- imája” címû versét, a Kormorán együttes
díjas szín- megzenésítésében.
mûvész,
f e lv i dé k i
László Attila
származáFotók: Krûger Viktor

A közönség

40 év a nemzet szolgálatában Meister Éva

Lelket önt a közönségébe
Meister Éva színmûvész, rendezõ Olthévízen született, Erdélyben. Édesapja orvos, édesanyja pedagógus, gimnáziumi tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégiumban kezdte, Brassóban, a mostani Áprily Lajos Líceumban érettségizett. A marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fõiskolán szerzett színész-oklevelet.
Már fõiskolás korában a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban játszott, megbecsült és
rendszeresen foglalkoztatott színésznõ volt.
A vígjátékoktól a zenés darabokon keresztül
a drámákig, és a karakterfiguráktól a fõszere-

pekig sok mindenben kipróbálhatta magát.
– Férjhez mentem egy betiltott íróhoz, s három év szekuritáté és pártapparátusi zaklatás
után, 1987 júliusában férjemmel és alig másfél éves kisfiammal Magyarországra disszidáltam – így emlékszik vissza. – Egy évnyi budapesti tartózkodás után (az akkori magyar
hatóságok nem adtak vissza családommal a
román hatóságoknak, ugyanakkor nem engedtek Svédországba tovább utazni, mondván, mit keressen ott két nyelvhez kötött mûvész?) az 1988-1989-es évadban a Szolnoki
Szigligeti Színház tagja voltam. Az akkori
szolnoki színház igazgatója lehetõséget sem
adva a nemzeti színházas múltam után, az
évad végén az utcára küldött, azzal az indokkal, hogy túl sok a színésznõ. (Az eltanácsoltak közül, rajtam kívül, senkinek sem volt
semmilyen végzettsége, az érettségin kívül.)

Esélyem és lehetõségem sem volt – mint erdélyi politikai menekültnek – más színházban
elhelyezkedni. Munkanélküli lettem. Önálló
elõadóestjeimmel járom a
Kárpát-medence és Ausztria, Németország, Svédország városait, falvait,
templomait.
1997-tõl tíz éven át
Szolnok város gyerekszínjátszó-csoportjának, a
Kölyök-Színpadnak vezetõ-rendezõje, 1999-tõl –
megalakulásának évétõl –
2007-ig a szolnoki Teátrum Mûvészeti Alapiskola
mûvésztanára, ahol színjátszást, beszéd- és mozgásmûvészetet, drámajátékot oktatott, 2007tõl 2010-ig Törökszentmiklóson a „StúdióM” tanodát és amatõr ifjúsági- és felnõtt színjátszó társulatát vezette.
2015-ben megkapta A Magyar Mûvészetért Ex Libris Díjat. Két gyermek – Magor és
Boglárka – édesanyja.
– Mivel ellehetetlenítették a mûvészeti iskolák mûködését, s a szolnoki Teátrum Mûvészeti Iskola is ennek áldozatává vált, ezért
2007 júniusában megszûnik ebben az iskolában a státuszom, mint mûvész-oktató, és a
több évtizedes tapasztalatommal ismételten
az utcára kerültem, mint munkanélküli. Már
másodszor – 20 év alatt! – mondja keserûen.
– Idõközben elváltam, két gyermekemet
egyedül neveltem, iskoláztattam. Minden
magánéleti és szakmai tevékenységemet se-

gítség, támogatottság és intézmény nélkül teszem – önerõmbõl. A munkám/hivatásom
és a két gyermekem iránti szeretetem éltet és
ez ad erõt, hogy továbbra is másokért dolgozzam, hogy az erdélyi és
az összmagyar kultúrát megismertessem a Kárpát-medencében és
külföldön egyaránt, hogy szolgáljak
és szolgálatommal hitet adjak a magyarságnak, hogy csak az összefogás és a nemzettudat élteti évezredeken át a magyar nemzetet.
Egyéni estjeivel 1989 óta közel
500 helységben lépett fel Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, Partiumban,
majd Ausztrián és Németországon
át egészen Svédországig, vagyis a
Kárpát-medencében és a külhoni magyarságnál egyaránt. A kisebb idõtartamú, nemzeti és egyéb ünnepek, illetve jótékonysági
fellépéseivel megközelítõleg 2500 nagysikerû
fellépése volt. Elbûvöli, buzdítja, erõsíti, lelket önt közönségébe - 2018 februárjában a
Wass Albert Emlékesten a Panoráma Világklub közönsége is meggyõzõdhetett errõl: hatalmas vastaps fogadta elõadását.

Elérhetõségek:
06-20-956-82-85
E-mail:
evimeister.evimeister@gmail.com

INTERJÚ

INTERJÚ

„Kultúra nélkül nincs
üzlet” – Balogh Sándor

Interjú Balogh Sándorral, a Magyar Kereskedelmi
és Kulturális Központ (HTCC) alapítójával

„A sport lett az egyik legfőbb
exportcikkünk…”
Balogh Sándorral nem egyszerû idõpontot egyeztetni. Folytonosan mozgásban
van Szerencs, Budapest, Dubaj, és Marokkó közt – de feltûnhet a világ szinte
bármely egyéb pontján is. Ha nem üzleti találkozón van, akkor az uszodában vagy
egy jótékonysági eseményen találjuk. Látszólag végtelen a munkabírása, és egy
napja legalább 30 órából áll. Szüksége is van ezekre a képességekre, hiszen az
általa alapított Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (HTCC) immár globális hálózattá nõtte ki magát.

Gyárfás Tamás, Cornel Marculescu, Szántó Éva, Balogh Sándor

– Amit itt elmondott, az mind komoly profitorientált tevékenység, hogyan fér ez össze egy olyan civil szervezet mûködtetésével, mint a Magyar
Afrika Társaság (AHU)?
– Nagyon is. A civil szervezetek
ugyanis nem pusztán a jótékonyságot
jelentik – bár kétségkívül fontos például, hogy kutak fúrásával, vagy éppen
egy egészségügyi központtal járuljunk
hozzá
Afrika
megtartóképességének erõsítéséhez. A
Magyar Afrika Társaság – és társszervezetei – elsõsorban tudásbázist jelentenek. Alkalmat arra, hogy a térséghez
értõ szakemberek leüljenek együtt
gondolkodni, beszélgetni, összerakják
ismereteiket, kapcsolataikat, és ezzel
alapot teremtsenek arra, hogy a tudást
apró, és nem is olyan aprópénzre váltsuk. Az elmúlt tizenegy év ilyen szempontból igazi sikertörténet. Amikor
megalapítottuk a társaságot a magyarok úgy tekintettek Afrikára, mint valami egészen távoli, és kimondottan
érdektelen helyre. Mára már, ha kiteszünk a közösségi oldalakra egy hirdetést, hogy lehet jelentkezni Afrikába
önkéntesnek, vagy orvosi misszióba
segítõnek, gyakorlatilag elárasztanak
minket az érdeklõdõk – olyanok, akik
nem csak romantikus elképzelésekkel
állnak hozzá Afrikához, hanem felkészültek, nyelveket beszélnek, pontosan tudják mit akarnak. És ami legalább ilyen fontos, alapvetõen változott meg a kormányzat hozzáállása –
az elmúlt években már a Déli Nyitás
politikája nem csak kormányzati szlogen, de komoly szakpolitikává nõtte ki
magát.
– És hogy kapcsolódik mindehhez
a sport, mert látszólag az úszás
mindettõl mérhetetlen messzeségben
van?
– Csak látszólag. Valójában az elmúlt években egyértelmû lett, hogy a
sport az egyik legfontosabb exportcikkünk. Magyarország mindig is ismert
volt arról, hogy méretéhez képest kiemelkedõ eredményeket ért el sportban, hogy mennyi olimpikonunk van.
Ez folyamatosan fenntartotta az
igényt a magyar edzõkre, sportvezetõkre a világban. Ezt magunk is észleltük, amikor elkezdtük kiépíteni a
HTCC hálózatát. A múlt évi FINA világbajnokság – amelynek megszervezésében, lebonyolításában magam is

Khalaf Ahmad Al-Habtoor, Balogh Sándor

részt vettem – nagyságrenddel emelte
meg az érdeklõdést. Gyakorlatilag természetes folyománya lett az a magyar
sportiskola-hálózat, amelyet most
kezdünk kiépíteni a világban. Az érdeklõdést pedig fenn fogjuk tudni tartani – hiszen a közeli jövõben egymást érik majd a nagy érdeklõdésre
számot tartó sportesemények Magyarországon, az Európai Maccabi Játékoktól az Öttusa-Világbajnokságig.

„A sport képes
megváltoztatni
a világot.”
– Nelson Mandela

– Hogyan tud folyamatosan kapcsolatot tartani egy ilyen kiterjedt szervezettel, ha Önmaga is folyamatosan
mozgásban van?
– A 21. században élünk, nem feltétlenül van szükség arra, hogy folyamatos
fizikai kontaktusban legyek a kollégáimmal. Elmúlt az az idõ, amikor állandó értekezletekkel kellett tölteni az idõt, hogy
mozgásban tartsuk a dolgokat. Ma már
gyorsabban is pörögnek az események,
és nem is biztos, hogy amit a hét elején
eldöntünk, az még a hét végén is úgy
van.
Szóval inkább a mobil eszközökre hagyatkozom, több különbözõ kommunikációs felületet nézek párhuzamosan,
így folyamatosan kapcsolatban vagyok
olyan emberekkel is, akik akár több ezer
kilométerre dolgoznak tõlem. Fiatal korom óta hozzászoktam a kevés alváshoz,
ami most, hogy az idõeltolódás miatt
hajnaltól éjszakáig érkeznek az üzenetek, kimondottan hasznosnak bizonyul.
A személyes találkozókat inkább motivációs, vagy stratégiaalkotási szempontból tartom fontosnak.
– Ez a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer ma alapvetõen a Magyar
Kereskedelmi és Kulturális Központ kirendeltségeit, partnereit jelenti. Mi a
célja egy ilyen szervezetnek, mennyire
lehet versenyképes Magyarország a távoli piacokon?
– Nem lehet egy kaptafára felhúzni
mindent. Egészen mást és egészen máshogy lehet eladni az Egyesült Arab Emirátusokban, és egészen mást, és egészen
máshogy Malawiban. Vannak olyan
partnerországaink, amelyek – globális
mértékben – közel vannak, ha nem is
konkrétan Magyarországhoz, de Európához, az Európai Unióhoz. Ilyen például
Marokkó, amely egy dinamikusan fejlõdõ, Európához konvergálós ország, ahol
az elmúlt években komoly sikereket értünk el.
Ott nagy projektekben vehetünk
részt, de egyre fontosabb például a turizmus is – hiszen az elmúlt fél évben már
közvetlen fapados járatok indultak az országba. Egészen más mondjuk Uganda,
ahol – mivel jóval kevésbé fejlett területrõl van szó – elsõsorban a fejlesztési
együttmûködésen van a hangsúly. Míg
Kelet-Afrikába éppen a legegyszerûbb
technológiát érdemes elvinni, hiszen ez
az, amit helyben kezelni tudnak, amit
meg tudnak fizetni, Dubajban, ahol szinten korlátlan a fizetõképes kereslet, ha
valamivel meg tudunk jelenni, az a
csúcstechnológia. A lényeg, hogy minden helyszínen megtaláljuk azt az embert, azt a partnert, aki egyszerre érti a
mi nyelvünket, és a helyi viszonyokat.

Idén ismét Csíksomlyóra zakatol az Össznemzeti Zarándokvonat (május 18-21.)

Együtt utazik a Világklub-csoport
A Panoráma Világklub csoportja minden évben részt vesz a Csíksomlyóra utazó Össznemzeti Zarándokvonaton, s hagyományosan a szerelvény egyik külön kocsijában együtt utaznak, s Madéfalván szállnak meg, s részt vesznek az ottani Világklub által szervezett külön programon is. Mind az utazás során, mind pedig az erdélyi programok során lesz idõ bõven
a bemutatkozásokra, az ismerkedésre, beszélgetésre, barátkozásra, s az esetleges külön programra. Így például
Madéfalván, a vasárnap délutáni órákban egy baráti találkozóra is sor kerül, amelynek házigazdái Szentes Csaba és Csibi
József, a Felcsíki Világklub vezetõi, de ott lesznek az Erdélyben lévõ többi Világklub vezetõi, képviselõi.
díj befizetésekor mindenki jelezze a
Kárpáteurópa Utazási Irodának, ha a Világklub-csoport kocsijában szeretne utazni.
A négy napos nemzeti program csúcspontja Pünkösd szombatján az 500 ezer zarándokot vonzó Csíksomlyói búcsú, a Mária
ünnep. Másnap a történelmi Magyarország
Ezeréves határára jutnak 50 ezer székely társaságában el a zarándokok. Majd a régi magyar határról visszajövet a Csíksomlyó Exp-

A csaknem fél kilométer hosszú
Össznemzeti Zarándokvonat, a Székely
Gyors és a Csíksomlyó Expressz utasai május 18-21. között tizenegyedik alkalommal
keresik fel Erdélyt, a Csíksomlyói Búcsút és a
Történelmi Magyarország 1000 éves határát.
A Panoráma Világklubnak 15 társklubja
van Erdélyben, s az elmúlt években három
helyszínen
állítottunk
keresztet
(Csíksomlyón, a nyeregben, Madéfalván és
Gyimesbükkön – az út során valamennyit
megkoszorúzzuk.) A csoport szállása is azonos helyszínen, településen, Madéfalván
lesz, ahol a zárónapi programok is zajlanak.
Mindezek miatt is fontos, hogy a részvételi
26
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ressz zarándokai szokás szerint megkoszorúzzák a madéfalvi veszedelem Turulmadaras emlékmûvét, majd részt vesznek a
Madéfalván szervezett Pünkösdi Forgatag
nevû magyar-székely találkozón. Itt Dévai
Nagy Kamilla Liszt Ferenc díjas és érdemes
mûvész ad koncertet. Ezt követõen a Magyarországi Borrendek vezetõ zászlósborait
elõször ízlelhetik meg a vonat utasai és a környékbeli székely-magyarok.
A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz többet nyújt egy vasúti utazásnál. A vonat a tervek szerint 16 kocsiból áll, amelybõl
2 étterem/büfé kocsi, ahol 4 csillagos szálloda munkatársai szolgálják ki az utasokat nem négy csillagos áron. A kulináris élvezetek mellett autentikus magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja itt az utasokat. A
vonat vendége lesz Dévai Nagy Kamilla, Liszt
Ferenc díjas énekes. A Székely Gyors és a
Csíksomlyó Expressz kocsijai behangosítottak, az idegenvezetõk folyamatosan tájékoztatják a zarándokokat a látnivalókról.
A két vonaton évente kb. 1100-an utaznak, idén is ennyi vendéget vár a
Kárpáteurópa Utazási Iroda!

PÁLOS RESORT, Zalacsány – egy különleges
falusi szálláshely, lenyűgöző környezetben
Végtelen csend, erdõ, kert végében csörgedezõ patak, búbos kemence, házi sonka és frissen sült kenyér reggelire:
Zalacsányban ez a falusi romantika. Áll egy gyönyörû ház a falu szélén, az erdõ mellett, ahol a Pálos Resort tulajdonosai
a természet lágy ölén, jó házigazdaként várják egész évben a vendégeket. Hévíztõl 10 km-re, a kehidai gyógyfürdõtõl 4 kmre, a 18 lyukú Zala Springs Golf Club-tól 3 km-re.
A szálláshely 2017-ben elnyerte az
International Hospitality Awards Best
Ethno Hotel díját.
Amint az ember belép az ajtón, rögtön
otthon érezheti magát. A nagy közösségi
tér közepén búbos kemence áll, kis konyhapult a sarokban, egy hosszú, körülülhetõ faasztallal, babzsákok és sok-sok
könyv. Mikszáth-mûvek és a Jókai-összes
sorakoznak a polcokon, az ablakokból az
erdõre látunk. A tulajdonos Badacsonyicsalád szerint a jó reggeli nagyon fontos,
mert ha az a vendég ínyére való, akkor
csak ezért is visszatér. Csak mézbõl 12
fajta közül válogathatunk, amelyek a
szomszéd méheinek köszönhetõen kerülnek a Pálos Vendégház reggelizõasztalára.
A házhoz saját borozó, pince és fröccsterasz tartozik, a házigazdák saját borukon,
pálinkájukon és gyümölcsleveken túl közel 20 környékbeli bort is be tudnak mutatni a vendégeknek az erdei teraszokon.

A 6 hektáros birtokon helyet kapott
egy szabadtéri színpad is, a hátteret a hatalmas bükkerdõ és a völgyben folyó patak adja. A színpadon több színvonalas
rendezvényt szerveznek 2018-ban is a házigazdák, május 12-én a Magyar Pálos

Rend tart Szentmisét, 2018. május 25-én
a Grammy-díjas amerikai gitármûvész,
Al Di Meola fog fellépni itt.
A területen az 1200-as években jelentõs Pálos kolostor és gazdaság állt. A helyi
hagyomány szerint Deák Ferenc is szívesen pihent meg egykor a kolostor romjainál, az „örményesi csonka torony” tövében. A fennmaradt faragott kõemlékek arra utalnak, hogy igen gazdagon díszített,
gótikus stílusú épület volt.
„Áprilistól októberig a közeli golfpályának köszönhetõen sok golfos vendég
száll meg nálunk. A legnagyobb elismerés, hogy bár többen közülük tehetõs emberek, akár szállodatulajdonosok is, mégsem a közeli színvonalas szállodák vala-

melyikében, hanem nálunk szállnak meg.
Azt mondják, még az öt csillagért sem
cserélnék fel azt, hogy a háborítatlan természetben, végtelen csendben költhetik
el a reggelijüket, és senki nem zavarja
õket” – mondja a tulajdonos, Badacsonyi
Tamás.
Aki ellátogat Zalacsányba, biztosan
megtapasztalja azt a vendégszeretetet,
amely egyre több pihenni vágyó kedvelt
és keresett helyévé tette a vendégházukat.

Bõvebb információ:
www.palosvendeghaz.hu
www.facebook.com/palosresort

SCORPION TRANS Kft.
Számunkra az Ön kényelme, jó közérzete, elégedettsége kiemelkedõen fontos. Kényelmes autóbuszainkon,
elõzékeny, jól képzett gépjármûvezetõink kiemelt figyelmet fordítanak az utazás során Önre.
Menetrend szerinti járataink Erdélybõl Magyarországra és Magyarországról Erdélybe naponta állnak az Önök
rendelkezésére. Különjáratok bel és külföldre egyaránt igényelhetõk az Önök által tervezett útitervnek megfelelõen. Mi alkalmazkodunk az Önök elképzeléseihez, hiszen nekünk az utasaink a legfontosabbak.
Forduljon hozzánk bizalommal az elérhetõségeink bármelyikén, vagy személyesen a telephelyünkön.
Jó utazást kíván:
Sándor Tamás, ügyvezetõ

Remember Díj –
Művészek a művészekért gálaműsor
Martyn László (balra) átveszi a Karitatív Díjat
Sáfrány Emese, Fábián Éva, Berki Artúr
és a Bakáts Téri Általános Iskola kórusa.
Az ünnepségen került átadásra a Panoráma Világklub Karitatív Békedíja dr.
Tanka László elnök által Martyn Lászlónak, az est fõszervezõjének, s a Dunaújvárosi Világklub elnökének.

A Bakáts Téri Általános Iskola kórusa
Nagy sikerrel zajlott le Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban a Mûvészek a Mûvészekért „Remember” Díjátadó Gála, amelyen olyan mûvészek vették
át az életmûdíjat, akik az elmúlt 40-50 év
alatt alkottak maradandót a magyar mûvészetért,a kultúráért.
A díjakat Madarász Katalin, Hollai Kálmán, Tóth Eleonóra, Matus György és
Martony Klára vehették át, majd jótékonysági koncertre került sor, amelyen
felléptek: Sasvári Sándor, Leblanc Gyõzõ
és Tóth Éva, Szõcs Renáta, Marcellina,
Mészáros János Elek, a Than Girls, „Yeti”,
Dévai Nagy Kamilla, Sonja Vulekovics,

A fellépõk zárómûsora

Dunaújvárosi diákok fellépése
a Világklub-esten

Dr. Gubánné
Pintér Annamária

Szép erdélyi
népdalokkal, a
Dunaújvárosi
Móricz Zsigmond Általános Iskola kisdiákjainak mûsorával kezdõdött a dunaújvárosi Világklub-est
a
Munkásmûvelõdési Központ
dísztermében.
A
háziasz-

A Móricz Zsigmond Általános Iskola kisdiákjai

A Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium diákjai
szony dr. Gubánné Pintér Annamária, a
Fejér Megyei Világklub elnöke volt, aki
bemutatta vendégeiket, dr. Tanka Lászlót
kiadó-fõszerkesztõt és Vincze B. András
elõadómûvészt – õk mutatták be a nem-

rég megjelent Örökségkönyvet, amely
Wass Albert szellemi hagyatékát kutatja a
Kárpát-medencében és a nagyvilágban.
Nagy tetszés fogadta az erdélyi írófejedelem mûveibõl készített válogatást, amelyet a Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium diákjai adtak elõ. A jelenlévõk megtekinthették az Emlékév nyitóünnepségérõl készült kisfilmet, valamint
Annamária mikrofonja elõtt többen is elmondták véleményüket, gondolataikat
Wass Albert munkásságával kapcsolatban. A rendezvény baráti beszélgetéssel,
ismerkedéssel, finom sütemények elfogyasztásával ért véget.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

31

INFORMÁCIÓK

Újdonságok
a masszázstechnikában
– masszázsgyertya
a Luxury V.I.P Residence szalonban
A masszázsgyertya
szójaviaszból készül, a
kanóc meggyújtása után
felolvad az olajos krém
,ami kellemes, langyos érzetet nyújt a test masszírozásakor. Tizenegy féle
illatban készült, ebbõl 7 a
nõk és 4 a férfiak részére.

Svédmasszázs, Metamorf,
Hawai lomi-lomi masszázstechnikák
Érdemes kipróbálni!
Akció: 6400 ft helyett 4500 ft/ 60 perc
Bejelentkezés: +36 20-9582194
Cím: II. kerület, Vitéz utca 9. (5 percre a Battyány tértõl)

Legyen újra csúcsformában:
Műtét nélküli BOBITAL® Módszer
Ízületi Porckopásra
OGYÉI nyilvántartási szám:
19093/2017.

A mûtét nélküli BOBITAL® Módszer egy olyan három hónapig tartó eljárás, amelynek alkalmazása eredményesen támogatja a porcréteg megvastagodási (regenerációs) folyamatát és így elkerülhetõvé válhat a protézis beépítõ mûtét.
Szakorvosi vizsgálatok alapján elõre megállapítható, mielõtt még valaki elkezdené, hogy a BOBITAL® Módszer alkalmazása eredményes lesz-e az adott esetben, vagy sem.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A BOBITAL® Módszer eredményességét jól mutatja a következõ súlyos eset is:

Ez a történelmi regény elõször angolul jelent meg, az Egyesült Államokban,
2015 tavaszán, From Hungary With
Love címmel, és igen nagy elismerést
váltott ki olvasóiból. A szerzõ most újraírta regényét magyar nyelven Egy Széchényi varázsa
címmel. S reméli, hogy ebben egy olyan képet tud felmutatni a magyar lélekrõl, amelyben a szeretet Isten és
embertársaink iránt nem csak palástolt erény, az igaz
hazaszeretetet nem csúfítja sovinizmus, s jobban boldogít adni, mint kapni – hogy végre jó szándékai révén
ítéltessék meg ez a nép, s ne a hibái alapján. E regény
tanulsága, hogy soha ne adjuk fel a hitet s a reményt,
hogy elérjük céljainkat!

LACIKONYHA
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

A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
A Hévízi tó északi
bejáratától 50 méterre
levõ Lacikonyhánkban
házias ételekkel (soksok finomság, például
babgulyás, gulyásleves,
pontyhalászlé, egységesen 890 forintos áron,
túrós csusza 590 forintért, minõségi borok
pedig 1000 forint/liter áron), kedvezõ árakkal,
kedves és gyors kiszolgálással várjuk régi és új
vendégeinket.
8380 HÉVÍZ, Kölcsey Ferenc utca 4.
Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 06-30/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig:
9.00 – 21.00-óráig

Atlasz-korrekció különleges módszerrel

Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!
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 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

„25 évvel ezelõtt volt egy motorkerékpár balesetem. Ennek a balesetnek a
következményeként a térdízületem szinte teljesen elkopott. Hét éve ízületfunkció-javító injekciókat használtam. Több artroszkópos mûtéten is átestem és már ott tartottam, hogy III. – IV. fokú ízületi porckárosodásom volt.
Évek óta több orvos is azt mondta, hogy itt már csak a protézis segíthet. A
lábam viszont nagyon súlyosan sérült, ezért egy ilyen mûtét kockázata is jóval magasabb volt nálam egy átlagemberéhez képest. Az interneten kerestem
mûtét nélküli lehetõséget és ott találtam meg ezt a porcregeneráló eljárást. A
három hónapos kúra közepétõl gyakorlatilag elkezdtem lerakni a két mankót, amit addig napi szinten voltam kénytelen használni. Azóta ez az állapot
állandósult és most már rövid távokat mankó nélkül is meg tudok megtenni,
és a fájdalmaim is jelentõsen csökkentek. Elmondhatom, hogy énrajtam ez
a módszer nagyon sokat segített és nagyon-nagyon szépen köszönöm.”

Gyólai Béla

„A BOBITAL® Módszer hatását egy éven át vizsgáltuk igen súlyos állapotú betegeken és a kórházban végzett vizsgálatok eredményei is alátámasztják a BOBITAL® Módszer eredményességét.”
Dr. Pócs Alfréd ortopédus-traumatológus sebész szakorvos
A BOBITAL® Módszerrõl bõvebb információ
a következõ elérhetõségeken található:
Web: www.porcdoktor.hu (+36) 1 780 3299; (+36) 30 531 1851;
E-mail: info@porcdoktor.hu
Kérdése van? Tegye fel! Csak a fájdalmát veszítheti!
2018/ 1. szám
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Magy
aror
országi
szági szerkesztõség
Magyar
szerkesztõség
Kiadja a Panoráma Világklub Kft, H-1143 Budapest Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581 Pf.100.

Fõszerkesztõ: DR.TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)
Munkatársak: Bozsik Tamás (Ausztrália – Qeensland), Dr. Baloghné Kovács Éva (USA – Boston), B. Szabó Péter (Svájc),
Fûrész L. Ferenc (Erdély), Jakab Vilmos (New York), Hajóka Miklós (fotó), Juhász Zsuzsanna (Kanada – Alberta),
Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Kereki Kati (USA – Los Angeles), Iski Anita (Ausztrália), Molnár Helena (USA – Florida),
dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Fülemen Róza (Franciaország), Török Judit (szervezés),
dr.Várdy Béla (USA – Pennsylvania), Czuh János (fotók).
Szervezési igazgató: Joó Géza

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

Hirdetés:

Elõfiz etés:

1581 Budapest, Pf.100 E-mail: vilagklub@vilagklub.hu
www.vilagklub.hu www.vilagtalalkozo.hu

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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az
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