
A Magyarságszolgálati Alapítvány beszámolója a 2017-es esztendőről 
 
    A Magyarságszolgálati Alapítvány működésének 11. esztendejében, 2017-os tevékenységét 
is az Alapokmánya szellemében végezte: egyfajta szellemi hídként - kapcsolatait egyfelől a 
Kárpát-medence magyarsága és a világba szétszóratott honfitársaink között szervezi, 
másfelől megszólítja és bekapcsolja a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság 
iránt rokonszenvet érző, érdeklődő, barátságot ápoló idegen népek, nemzetek fiait is. Ezáltal 
nem csak Magyarország és a nagyvilág, hanem a társklubok révén a különböző országok, 
népek egymás közötti kapcsolatainak kialakítását is elősegítette 2017-ban is. 

  2017-ben a januári adatok szerinti 210 társklub év végére 233-ra alakult, átölelve öt 
kontinens mintegy kilencvenöt országát, államát. Különböző rendszerességgel tartottunk 
összejöveteleket, érdeklődés szerinti fórumokat, konferenciákat, kulturális és szórakoztató 
rendezvényeket. Kiemelkedő eseményünk immár 2011-től – számos társ- és 
partnerszervezettel együttműködve- az évente megrendezendő – 2017-ben immár- a VIII. 
Magyar Világtalálkozó eseménysorozata. 

           A Panoráma Világklub központi és a Fórum-rendezvényeire havonta-kéthavonta került 
sor  Budapesten és a vidéki, illetve külföldi társklubjaink helyszínein, de a külhonban működő 
társklubjaink is tartottak rendezvényeket. 
   Hat alkalommal tartottunk Világklub-esteket központi helyünkön, a Budapesti OKISZ-
székházban, ugyanitt 12 alkalommal különböző fórumokat( Életmód, Karitativ, Irodalmi, 
Üzleti, stb.) is tartottunk. 
   Szeptemberben egy három napos kirándulás keretében Délvidékre látogattunk, ahol az ott 
élő  magyar közösségek vendégeként, gazdag és sokszínű programok keretében töltötte az 
egyik hétvégét a Panoráma Világklub 50 fős csoportja. Útjuk során ellátogattak 
Zentára,Törökbecsére, Óbecsére, Újvidékre, Péterváradra, Törökfaluba, Tornyosra, 
Szabadkára – Csantavéren pedig megalakult a Panoráma Világklub 228. Társklubja, amelyet 
egy hangulatos rendezvény keretében ünnepeltek meg. A csoportban a magyarországiak 
mellett, többek között argentínai, ausztráliai, amerikai, németországi, erdélyi, felvidéki 
vendégek is voltak. Az útról riportfilmet készített a Magyar Televízió Kárpát Expressz 
forgatócsoportja, s közel száz filmes tudósítást adott közre internetes honlapján a Krónika 
Magazin.  A Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében és a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával létrejött programokon a csoportot dr. Tanka László, a Panoráma Világklub 
alapító elnöke vezette.          

    A csoport útja során több helyszínen is jótékonykodott: pénzadományokkal, felajánlásokkal 
járultak hozzá azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyet a  Délvidéken élő magyarok tesznek 
nemzeti értékeink megőrzéséért, ápolásáért és gyarapításáért. Programunk a Nemzeti 
Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által jóváhagyott NEA-NO-17-SZ-
0934 pályázati kóddal ellátott szakmai pályázati támogatás alapján valósul meg 

    Minden esztendőben kiemelt rendezvényünk a Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, 
az összmagyarság nemzeti seregszemléje, amelyre 20017-ben május 14-21 között került sor. 
A különféle eseményeken több ezren vettek részt, mintegy  fél száz ország képviseletében, 
néhány távoli országot megemlítve: Ausztráliából, Brazíliából, Argentínából, Indonéziából,  
Mongóliából, Madagaszkárból, Mauritániából, Kongóból, Kurdisztánból, Sri 



Lankából,Venezuelából, s az USA több államából. Az idei díszvendégek voltak: Észak-
Amerika (kontinentális), Felvidék (határon túli) és a Balaton-régió (magyarországi). 

     A résztvevők Békenyilatkozatot fogadtak el Aranyosapátiban, a reformáció jubileumi 
ünnepségén. Budapesten kezdeményezték „A magyar konyha világnapjának a bevezetését. 
Átadták „A Világ Magyarságáért”, a Tiszteletbeli Magyar”, az „Összefogás Díj a 
Magyarságért”  és „Karitatív Díj” elismeréseket. Megrendezték a Társadalmi Párbeszéd 
Fórumot, a Vallások Párbeszédét, a  Magyarsághíd Turisztikai Fórumot, valamint az 
Üzletember Találkozót. A zárónapon bejelentették, hogy a VIII. Magyar Világtalálkozó 2018-
ban  május 12-e és 20-a között kerül megrendezésre, jelmondatuk a kezdetek óta ugyanaz: 
„Határtalan összefogás értékeinkért – merthogy magyarok és Magyarország barátai mindenütt 
vannak.” 

     Balatonlellén kezdődtek az események a négy programból álló szezonnyitóval, több mint 
150 fellépővel, előadóval, majd folytatódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Aranyosapátiban  „A vidék napjával”, kiemelten a reformáció 500 éves jubileumi 
ünnepségével. A mintegy 300 résztvevő, – közöttük 60 református lelkész – ünnepi 
istentiszteletet tartott, majd elsőként  Csűry István, a  Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület püspökének aláírásával közös Békenyilatkozatot fogadtak el. Ebben 
hangsúlyozták, hogy az egyetlen megoldás  a dialógus, az egy asztalhoz ülők párbeszéde, a 
globális gondolkodás és a lokális cselekvés. Ugyanitt három határon túli és egy 
magyarországi püspökség Karitatív Békedíjban részesült.    

      Mintegy félezer néző előtt kerültek átadásra az idei elismerések, egy kulturális gálaműsor 
keretében, a Stefánia Palota Színháztermében. „A Világ Magyarságáért” közéleti elismerést: 
Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
 főtitkára; Mészáros László, amerikai magyar vállalkozó, a  Képzett Fiatalokkal a Jövőért 
Alapítvány alapítója (MICE),  a művészeti díjakat  Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas színész, 
énekes; Tolcsvay Béla Kossuth-díjas előadóművész; a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, s a 
Felvidéki Komáromi Jókai Színház vehette át. 

     A „Tiszteletbeli Magyar” címet  Wening Esthyprobo Fatandari, Indonézia magyarországi 
nagykövetasszonya;  Dr. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete, a 
Panoráma Világklub Mongóliai Társklubjának tiszteletbeli elnöke és  Randrianasolo 
Lalarison Richard, Madagaszkár magyar tiszteletbeli konzulja, mérnök-közgazdász vette át. 
 Az „Összefogás a Magyarságért” díj kitüntetettjei: Koleszár Andrásné és Székely Lászlóné –  
Kisvárda és Mátészalka  Világklub-vezetői; Lőrincz Kálmán és Dr. Máthé Gizella – a Házat-
Hazát Alapítvány vezetői; Dr. Besenyi Károly és Besenyi Zsuzsa – argentínai magyar iskola 
alapítók, a Patagóniai Világklub vezetői. 

      Nagy érdeklődés kísérte a Közép-Európai Club Pannónia rendezésében a  Magyar 
Tudományos Akadémián megtartott Társadalmi Párbeszéd Fórumot - Dr. Czeglédi József, a 
KEP elnöke, Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, Dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó 
elnöke házigazdai közreműködésével. A témakör: Európa jelene és jövője volt, olyan neves 
előadók szereplésével, mint  például Dr. Schöpflin György, az Európai Parlament képviselője, 



aki videoüzenetben küldte el köszöntőjét;  Dr. Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet 
főigazgatója;  Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnöke; Dr. Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevőszék elnökségi tagja;  Dr. Pók 
Attila, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet igazgató 
helyettese, s Gaál Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium osztályvezetője.  

      A VII. Magyar Világtalálkozó emlékműve, a Szegedi Dómban megtartott hálaadó 
szentmisén, Gyulai Endre, nyugalmazott megyéspüspök által  felszentelt  „A Világ 
Magyarságának Harangja”, amely  Szilágyi Árpád, a Csongrád Megyei Világklub elnökének 
Nemzeti Emlékkertjében került felállításra, s pontban déli 12 órakor megszólalt. Az 
ünnepségen közel másfélszázan jelentek meg, s többek között Kakas Béla, a Csongrádi 
Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, és dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke méltatta az 
eseményt, hangsúlyozva, hogy ennek költségei adományokból álltak össze, s a „ harangszó 
hívja és várja majd a világba szétszóratott magyarságot, jelezve számukra, hogy haza csak 
egy van.” 

    A magyar konyha világnapja” május 18-án történő naptári bevezetését és megrendezését, s 
az ennek szellemében való gasztronómiai események megrendezését kezdeményezték a 
 Stefánia Palotában megrendezett vacsoraest résztvevői, 150 aláírással.  
Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozóra is sor került Budapesten, Bokor Balázs 
nagykövet elnökletével, s többek között  Dr. Bársony Farkas, az AmCham elnöke, a GE 
ügyvezető igazgatója,  Baráth Tamás, a New York-i Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara 
elnöke, Balogh Sándor, a vizes világbajnokság szervező bizottságának gazdasági igazgatója  
tartott előadást, majd   amerikai, kuvaiti, venezuelai, indonéziai, mauritániai, felvidéki és  
magyarországi vállalkozók részéről hangzottak el üzleti ajánlatok, bemutatkozások. 

    A világtalálkozó résztvevői  közül többen  felkeresték Józsa Judit kerámiaszobrász 
belvárosi Galériáját, ahol megtekintették a világszerte ismert művész alkotásait és 
meghallgatták a munkásságáról szóló előadását. Nagy érdeklődés kísérte a VII. Magyar 
Világtalálkozó Szépe verseny döntőjét az  Európa Congress Centerben, ahol Joó Géza 
műsorvezetésével, többek között fellépett Radics Gigi, Király Viktor, Marcellina és Palcsó 
Tamás. A Széles Emília versenyigazgató által felkért harminctagú zsűri az ausztriai Badenből 
érkezett Idrányi Sárát találta a legszebbnek, Járóka Fanni és Csernyu Ivett magyarországi 
hölgyek előtt.  

     Székelyudvarhelyen, a Romantika Panzióban május 20-án egy műsoros vacsoraest 
keretében találkoztak  magyarországi és kárpátaljai vendégeikkel a helybéliek. A 
Világtalálkozót követő, úgynevezett kapcsolódó rendezvények két hónapig tartottak még, s a 
többi között egy   50 fős Világtalálkozói csoport vett részt Erdélyben az Össznemzeti  
Zarándokvonaton a csíksomlyói búcsún, illetve részt vettek a június 4-i erdélyi 
megemlékezéseken, a madéfalvi világtalálkozón, amelynek házigazdái az ottani Világklub 
társklub vezetői voltak.   



    Képes és szöveges üzenetek sora érkezett a Világtalálkozó résztvevőihez, a többi között 
Ausztráliából, Floridából, Argentínából, New Yorkból, Kárpátaljáról. Az eseményeket nagy 
médiaérdeklődés kísérte, a Magyar Televízió több alkalommal élő adásban is beszámolt a 
rendezvényekről, a Közéleti Gazdasági Krónika pedig mintegy félszáz előadást, műsort, 
kisfilmet tett ki online felületére röviddel a történtek után. 

    Az alapvetően nemzeti, konzervatív, polgári és keresztyén értékeket megjelenítő 
rendezvénysorozat megszervezésében a Panoráma Világklub civilszervezet öt kontinens 
mintegy 90 országát, államát átölelő 220 társklubja mellett társrendezőként és együttműködő 
partnerként számos egyéb civilszervezet, önkormányzat, intézmény, cég is közreműködött.  

   Védnöki szerepet vállalt dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter; dr. Szabó Tünde, 
az EMMI sportért felelős államtitkára; Balogh Sándor, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális 
Központ (HTCC) elnöke; Páll Kornél, a Ciprusi Courvus Consulting Ltd elnöke, a MICE 
Alapítvány, s az Extra Délinfó. A Szervezőbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi 
közreműködőnek az önzetlen együttműködésért!      

    Június végén egy hetes programsorozat keretében került sor Balatongyörökön a Valóra vált 
egészség életmódtáborra, amelynek egyik rendezője a Balaton-régió társklubja 
volt.Szeptemberben egy három napos kirándulás keretében a Délvidéken élő magyar 
közösségek vendégeként, gazdag és sokszínű programok keretében töltötte egyik hétvégéjét a 
Panoráma Világklub 50 fős csoportja. Útjuk során ellátogattak Zentára,Törökbecsére, 
Óbecsére, Újvidékre, Péterváradra, Törökfaluba, Tornyosra, Szabadkára – Csantavéren pedig 
megalakult a Panoráma Világklub 228. Társklubja, amelyet egy hangulatos rendezvény 
keretében ünnepeltek meg. A csoportban a magyarországiak mellett, többek között argentínai, 
ausztráliai, amerikai, németországi, erdélyi, felvidéki vendégek is voltak. Az útról riportfilmet 
készített a Magyar Televízió Kárpát Expressz forgatócsoportja, s közel száz filmes tudósítást 
adott közre internetes honlapján a Krónika Magazin.  A Kárpáteurópa Utazási Iroda 
szervezésében és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával létrejött programokon a 
csoportot dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke vezette.  

A csoport útja során több helyszínen is jótékonykodott: pénzadományokkal, felajánlásokkal 
járultak hozzá azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyet a  Délvidéken élő magyarok tesznek 
nemzeti értékeink megőrzéséért, ápolásáért és gyarapításáért.                

      A programunk a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által 
jóváhagyott NEA-NO-17-SZ-0934 pályázati kóddal ellátott szakmai pályázati támogatás 
alapján valósul meg.  

Október 21-24 között a spanyolországi Alicantébe látogatott el a Panoráma Világklub 
küldöttsége, hogy egyrészt találkozzon az ott évek óta működő két spanyolországi társklub 
vezetőivel, illetve a helyi magyarok körében tovább építse kapcsolatait. Képviseltük 
magunkat az Ausztriai Világklub által szervezett III. Bécsi Magyar Bálon, majd ősszel 
hagyományosan megrendeztük az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő 
rendezvényünket. December elején pedig egy évzáró zenés vacsoraesten búcsúztunk attól a 



2017-től, amely  a Magyarságszolgálati Alapítvány életében ismét  rendkívül gazdag, 
eseménydús volt, hasznosan szolgálva célkitűzéseinket. 
 
2018. május 10. 

Dr. Tanka László 
kuratóriumi elnök 

 

 

           

       


