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Huszonöt éves Sydneyben
a magyar rádió

The Hungarian Radio has Been in Sydney for
Twenty-five Years

Negyedszázaddal ezelõtt szólalt meg elõször a déli
földtekén a magyar adás, azóta 1300 program, 2600
óra mûsoridõ, közel 4000 interjú ment adásba, s
mindig élõben!
(7. oldal)

On the southern hemisphere a Hungarian broadcast was
aired for the first time a quarter century ago, and since
that time almost 4,000 interviews and 1,300 programmes
have been broadcast in 2,600 hours, always live. (page 7)

Kanadában is megõrizte magyarságát

How to Remain Hungarian in Canada

Eszterhai Katalin 30 éve él Kanadában, producer, szerkesztõ, újságíró, író, nemzetközi sikereket elért médiaszakember – vele készítettünk interjút.
(9. oldal)

Katalin Eszterhai – producer, editor, journalist, writer and
internationally acknowledged expert of media – has been
living in Canada for 30 years, and we have made an interview with her.
(page 9)

Kitüntették a 90 éves Dobai Atyát
Belgiumban

The 90-year-old Father Dobai Received an
Award in Belgium

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro
Ecclesia Hungariae díjat adományozott az idén 90
éves Dobai Sándor atyának, a Benelux államok
magyar fõlelkészének.
(10. oldal)

Hungarian Catholic Bishops’ Conference presented a
„Pro Ecclesia Hungariae” award to Father Sándor
Dobai, the Hungarian chief clergyman of the Benelux
States, who is 90 years old this year. (page 10)

Kárpátalján kapott
díszpolgári címet

Getting Honorary Citizenship in
Carpatho-Ukraine

Pörneki Andrást, a Panoráma Világklub JászNagykun-Szolnok megyei elnökét a kárpátaljai
Nevetlenfalu díszpolgárává választották. Mivel
érdemelte ki ezt az elismerést?
(11 .oldal)

András Pörneki, the Jász-Nagykun-Szolnok
County Chairman of Panorama World Club has
received honorary citizenship in a CarpathoUkrainian village, Nevetlenfalu. How has he
become worthy of this recognition? (page 11)

Jól hangzik a Sarkozy név Franciaországban

The Name Sarkozy Sounds Good in France

Sárközy Pál, – a volt francia Köztársasági Elnök,
Nicolas Sarkozy édesapja – festõmûvész, s alkotásaiból nyílt kiállítás a közelmúltban Kaposváron – ott
beszélgettünk vele.
(13. oldal)

Pál Sárközy – father of the former French President,
Nicolas Sarkozy – is a painter artist, and recently an exhibition has been opened with his pictures in Kaposvár. We
met him there.
(page 13)

Remek hangulat a IV. Bécsi Magyar Bálon

Good Spirit at the 4th Hungarian Ball

Ragyogó hangulatban zajlott idén is a Bécsi Club
Pannonia által megrendezett bál, amelyre számos más
országból is érkeztek vendégek.
(15. oldal)

Again, the ball organised by the Vienna Club Pannonia
was held in an excellent spirit this year, as well, and
guest arrived to the event from several countries.
(page 15)

Délvidéki Magyar Napok
a Panoráma Világklubbal

Hungarian Days with Panorama World Club in the
Northern Part of Serbia

Délvidéken élõ magyar közösségek vendégeként, gazdag és
sokszínû programok keretében töltötte szeptember második hétvégéjét a Panoráma Világklub
50 fõs csoportja.
(16-17. oldal)

50 people of Panorama World Club have been invited by
Hungarian communities living in the Northern part of Serbia,
and they spent the second weekend of September there. The
programmes were really reach and colourful. (pages 16-17)

Mi a hosszú élet titka?
Ebben a lapszámban két olyan személyiség életútját, munkásságát is megismerhetjük, akik kilencvenes éveikben is aktívan élik
mindennapjaikat. Felvetõdik hát mindig kérdés: mi lehet a hosszú élet titka?
Ausztráliában Csapó Endre író, újságíró novemberben töltötte be 96.életévét. Erõben,
egészségben, jókedvûen szerkeszti a Magyar
Élet címû heti lapot, s írja kolumnás vezércikkeit. Egy könyvtárnyi mûvet alkotott az évtizedek
során. Szeretõ családi és baráti közösség veszi
Tanka László
körül, a közelmúltban vett át egy multikulturális
fõszerkesztõ
életmûdíjat, elsõ magyarként Ausztráliában.
Belgiumban Dobai Sándor atya is túl van a kilencvenen, 65
esztendeje papként szolgálja a hitéletet a Benelux államokban.
Évtizedek óta öt egyházmegyében és kilenc városban tart rend-

szeresen magyar miséket, évente mintegy 45 000 kilométert
utazik híveihez. Nemrégiben tartotta Vasmiséjét, számtalan elismerés övezi munkásságát.
Annak idején mindketten kényszerbõl, életük kockáztatásával tudtak elmenekülni Magyarországról. Majd rendkívüli kitartással, szorgalommal, tehetségük kibontakoztatásával megállták a helyüket egy idegen kultúrában. Mindig magyarként, magyar szóval, magyar szívvel cselekedtek.
Mi lehet a titkuk? A genetika, az egészségõrzés mellett talán
a legfontosabb: hasznos cselekvés a közösség javára. És ezt az
adott közösség a szeretetével viszonozza. S ez a szeretet, a
megbecsülés ad mindig újabb és újabb erõt, energiát a mindennapi teendõkhöz. Jelzi számukra: sok még a feladatuk ezen a
világon.
S ha ennyire sûrû a teendõ, akkor kinek van ideje azon gondolkodni, hogy meddig is élünk…?
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NEMZETKÖZI KÖRKÉP

INFORMÁCIÓK

Csaknem kétszázezren a Határtalanul! programban

„Mi, magyarok összetartozunk”
Csaknem kétszázezer magyar diák vett részt 2013 óta a Határtalanul! programban – mondta Rétvári Bence, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. A programban magyarországi iskolák hetedikes tanulói az
állam támogatásával vehetnek részt osztálykiránduláson a szomszédos országok magyarlakta területein.
A program arra is lehetõséget ad, hogy a 9.
évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai és
szakiskolai osztályok
egy közösen megvalósítandó projekt keretében
együttmûködjenek egy
hasonló életkorú, határon túli magyar gyereRétvári Bence kekbõl álló osztállyal.
Rétvári Bence elmondta: az a cél, hogy senki ne fejezze be
úgy a tanulmányait, hogy nem járt határon túli magyar közösségnél.
Kiemelte, nincs az a tanóra, amely ennél egyértelmûbbé tudja tenni minden
magyar diák számára, hogy „mi, magya-

rok összetartozunk, egy
nyelvet beszélünk, egyként
gondolkozunk”. Hangsúlyozta: a program hosszú távon szolgálja a nemzet egységét, és a jövõ generációja
szemléletformálása miatt
fontos igazán, hogy mindenki érezze, tapasztalja meg,
hogy a magyar határt elhagyva több száz kilométerre is
találkozni lehet magyar közösségekkel. „Ez válthatja
aprópénzre azt, amit az alaptörvényben is írtunk, hogy
Magyarország felelõsséget visel a határon túli magyarokért” – jelentette ki. (MTI)

Ecuadorból Manuel Palacios író, a Móricz János által ismertté tett
Táltosok Barlangjának (Tayos-barlang) kutatója, a Panoráma Világklub Ecuadori Társklubjának tiszteletbeli elnöke járt nemrégiben a Panoráma Világklub rendezvényén, ahol nagy érdeklõdéssel kísért elõadást is tartott. Elõtte a Thököly úti irodájában fogadta õt dr. Tanka
László alapító elnök, Joó Géza, a Világklub szóvivõje és Czuh János
sajtófõnök. Elkísérte Manuelt Istenes Gyõzõ és Járai Dávid, az ecuadori, illetve a perui társklub vezetõi, s átfogó megbeszélést tartottak a Világklubok jövõbeni dél-amerikai programjairól.

Fergeteges Délibáb-jubileum Bécsben

Csángó nap Brazíliában

Színpadra viszik néphagyományainkat
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múlt évtizedekben a magyar néphagyományok megõrzését, színpadra vitelét tekintették elsõdleges feladatuknak – felléptek a
Magyar Világtalálkozó rendezvényein is.
Idõközben több hagyományõrzõ mûvészi csoport is alakult a Délibáb égisze alatt,
mint a Rézsarkantyú Citerazenekar, a Barka
Népdalkör, a Szivárvány Gyermektánccsoport, a GodArt Modern Tánccsoport, a Bécsi
Banda Zenekar és a Bécsi K. V.
Színjátszócsoport A Délibáb Bécsben havonta egyszer rendez magyar táncházat, de
évente nyolc alkalommal egyetemi kurzust
is tartanak a Bécsi Zeneakadémia Népzene
Tanszékével karöltve. A 70 év alatt generációk nõttek fel, szerelmek, barátságok szövõdtek. Szombaton mindenki eljött a nagy jubileumi ünnepségre: az egyesület legfiatalabb
és a legidõsebb tagja is jelen volt.
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Magyarországnak lojálisnak kell lennie szövetségeseihez, de eközben ki kell állnia gazdasági érdekeiért – jelentette ki
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács IV. ülésén, Budapesten. Hangsúlyozta, a magyaroknak nem
érdekük egy újabb hidegháború.

A kormányfõ azt is mondta, kulcskérdésnek tartja, hogy Magyarország gazdaságilag sikeres legyen, mert szerinte csak
így ellensúlyozható a szellemi viták miatti
negatív nemzetközi megítélés. A következõ évek intézkedéseit vázolva azt közölte:
megindítják az ország történetének legnagyobb gazdaságfejlesztési programját,
amelynek köszönhetõen minden magyar

A Táltosok Barlangjának kutatója

70 éves fennállását ünnepelte a Délibáb
Bécsi Magyar Kultúregyesület a minap a bécsi Komensky iskolában. Az Egyesület rendkívül változatos, több mint kétórás mûsorában minden egyes csoportja fellépett. Az el-

Külhoniakat segítő programok

Répcelaki diákok a Felvidéken

Ecuadori vendég a Világklubban

Balról Istenes Gyõzõ, Járai Dávid, Manuel Palacios és Tanka László

Ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács Budapesten

Történelem,
néphagyomány, viselet

Csángó napot tartottak nemrégiben a brazíliai Sao Paulóban. Az elsõdleges célközönség a Sao Pauló-i
táncos közösség volt, hiszen jelenleg
három együttesben tanítanak gyimesi és moldvai táncokat. Az esemény,
hogy jelenleg a Zrínyi Mûvészegyüttesnek és a Ropogós Csárdás Táncegyüttesnek moldvai táncokat tanít
Darabos Eszter és Fekete Péter. Céljuk, hogy a több hónapos táncos próbák után, egy átfogóbb képet kapjanak a helyiek a moldvai és gyimesi
csángókról, ezért elõadások hangzottak el a történelemrõl, a néphagyományokról, a különféle viseletekrõl, sõt csángó hangszereket is megismerhetett a közönség.

lakásban lesz szélessávú internet és 2018ig minden autópálya eléri majd az országhatárt. Emellett megindul az Államreform
II. nevû program, és jó esély van arra is,
hogy 2018-ra elérjék a teljes foglalkoztatottságot. Emellett Európa legrugalmasabb
munkaerõpiacát és az adórendszer megszilárdítását ígérte Orbán Viktor.
Bejelentette: folytatódik a nemzeti regiszter program és a diaszpóra magyarságát
segítõ Kõrösi Csoma Sándor program: a jövõ évi költségvetésben is egymilliárd forint
áll rendelkezésre, hogy a magyar kulturális
szervezõdések erõsödjenek ezeken a területeken. A kormányfõ közölte: a diaszpóra felhalmozott kulturális értékeinek megmentését célzó Mikes programra 500 millió forintot különítettek el.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes a tanács

Indul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteme

Óvodák, bölcsődék épülnek
Mintegy 21,5 milliárd forintos forrásból elindul a Kárpát-medencei óvodafejlesztés második üteme, amelynek keretében 77 új óvoda, bölcsõde épül és 250 intézmény újul meg 2019 végéig – jelentette be Grezsa István kormánybiztos egy sajtótájékoztatón. Mint ismeretes, a Panoráma Világklub a Házat Hazát Alapítvány kezdeményezésére részt vesz a kárpátaljai Badalón új óvoda felépítésének támogatásában.
Összesen 38,5 milliárdos programról
van szó, ez a jelenleg futó legnagyobb
költségvetési külhoni program. Jelenleg a
határon túli magyar óvodások száma 48
ezer körül van, a cél, hogy ez legalább 60
ezerre duzzadjon, azaz a vegyes házasságból származó gyerekek is nagyobb
eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe – közölte a kormánybiztos, hozzátéve:
1675 intézménybe járnak gyerekek. A fejlesztés során Erdélyben 54, a Felvidéken
11, Kárpátalján 10, a Vajdaságban és
Ausztriában 1-1 új óvoda, illetve bölcsõde
létesülhet.
Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár hangsúlyozta: az intézményrendszert kell megerõsíteni, amely az ok-

Ünnepélyes alapkõletételi ünnepség Badalón

A kárpátaljai Badalón új óvoda építését segíti
a Házat-Hazát Alapítvány és a Panoráma Világklub
tatási intézmények mellett a politikai intézményrendszert is magában foglalja.
Emlékeztetett a határon túli magyarok állampolgárságáról szóló döntésre, s közölte: megvan a több mint egymillió új állampolgár. Kitért a nemzeti összetartozás
napjára, majd felidézte, hogy bevonták a
közjogi egyesítésbe a határon túli nemzetrészeket, a politikai döntéshozatal lehetõségét is biztosították a külhoniaknak,
akik részt vehetnek az országgyûlési választásokon. Eddig 301 ezren regisztráltak, de szeretnék, ha ezt a számot növelni lehetne.
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ülésének szünetében újságírók elõtt azt
mondta: nagy támogatottságot élvez a
honosítás a diaszpóra magyar lakta területein.
A tanácskozás végén a résztvevõk zárónyilatkozatot fogadtak el. Ebben aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban megjelenõ, Magyarországot érõ, kettõs mércét alkalmazó támadásokkal kapcsolatban. A résztvevõk kérik és szívesen
fogadják a magyar kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és kijelentik, hogy
együttmûködnek a kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplõk hiteles tájékoztatásában azokban az országokban, ahol élnek – olvasható a dokumentumban, amelyben a tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek érvényre juttatásában, a
kijelölt feladatok elvégzésében.

A magyar hitélet
fenntartásáért
Történetek Erdélyországból címmel az
elsõsorban a Székelyföldet, annak történetét, neves személyiségeit, valamint nem
utolsósorban autentikus ízeit is bemutató
elõadást tartottak novemberben Oslóban,
Magyarország nagykövetségén.
Az esemény apropóját részben az adta, hogy Kézdivásárhelyrõl Norvégiába látogatott Bartos Károly atya, aki örömmel
mesélt szülõföldjérõl, annak múltját, jelenét és lehetséges jövõbeli helyzetét is
számba véve. Az est fényét emelte a hamisítatlan székely kürtõskalács kóstolása.
Az esemény kiváló alkalmat kínált arra
is, hogy megemlékezzünk a 940 éve trónra lépett és 825 éve szentté avatott Szent
László királyunkról. Vasárnap, Szent Erzsébet napján magyar nyelvû Szentmisét
is hallhattunk az Oslo központjában található St Joseph templomban. A helyi magyar hitélet fenntartása érdekében a
Norvég-Magyar Egyesület tart kéthetente
közös rózsafüzér imádságot az eikeli római katolikus templomban, valamint
évente két-három alkalommal szerveznek
magyar pap által celebrált misét.
Dr. Erdõ Andrea Anna

AUSZTRÁLIA

AUSZTRÁLIA

Az egyik legaktívabb Világklub Ausztráliában működik

Huszonöt éves Sydneyben a Magyar Rádió

„Ezáltal lettünk itt magyarrá!”

Énekkar, vetélkedõk, kirándulások
Több mint nyolc éve alakult meg a Panoráma Világklub Gold Coast-i Társklubja Bozsik Tamás elnökletével, s az egyik legaktívabb közösségként mûködik a társklub hálózat öt kontinenset átölelõ 230 társklubja között.

Bozsik Tamás és Rumincik Zsuzsa
Az idei esztendõt is a Nyugdíjas Klubbal karöltve, autóbusz kirándulással
kezdték, majd követte a Hõsök napi ünnepi megemlékezéssel összekötött mûsor, amelyen a brisbanei Tulipán táncosok és egy délvidéki énekes, Kovács Norbert szórakoztatta a szépszámú közönséget.
Bozsik Tamás klubelnök elmondta: a
vezetõség célja, hogy a rendszeres keddi
összejövetelek tartalmasak legyenek.
Ezek között szerepel a rendszeres énekkari próba, szellemi vetélkedõk, terem
kugli, vagy zene hallgatás. Nemrég nagy-

fába vágta a fejszéjét
az énekkar, Tanka
László „Világvándor”
(„Hazavárunk”) címû dalát próbálják –
ezzel szeretnék köszönteni a 2018-as
Magyar Világtalálkozót.
Örömmel említhettem, hogy ez év
legsikeresebb rendezvénye ismét a
Gold Coasti Német
Klubban lezajlott Magyar Est volt, ahol
több, mint 250-en jelentek meg. Valószínû Antal Gáspár melbournei énekes és a
közkedvelt Tulipán
táncosok fellépése volt a fõ vonzerõ. Ez
alkalommal tapasztalhattuk, hogy menynyire fontos a jó csapatmunka.
Nyugodtan mondhatom, amióta a Világklubhoz csatlakoztunk közösségünk
élete jelentõsen változott. Valószínû a mi

Négyezer interjú, 1300 program, 2600 óra mûsoridõ
Huszonöt évvel ezelõtt szólalt meg elõször a déli földtekén a Rádió Mozaik Sydney adása. Azóta 1300 program, 2600 óra
mûsoridõ, közel 4000 interjú ment adásba, s mindig élõben! Mindez önzetlen munkával, saját finanszírozásból valósul
meg az Ilosvay-házaspárnak és rádiós csapatának köszönhetõen. A Panoráma Világklubnak is erõs bázisa van Sydneyben:
Bõsze Ferenccel és Harmath Ilonával együtt hozták létre 2012 februárjában az Ausztráliai Társklubot.
A Sydneyben lévõ rádió ízig-vérig magyar, különlegesen sajátos a stílusa, témaválasztása mindenki számára érdekes,
olykor meghökkentõ, közvetlen, barátságos a hangneme, s mindig szórakoztató.
Ilosvay Gusztáv, így emlékezik vissza:
„Amikor elkezdtük az adásokat szerkeszteni, feleségemmel, Ilosvay-Egyed Katalinnal, akkor még korántsem volt anynyi digitális eszköz, mint ma. Akkor még
minden kicsi szalagos kazettán mûködött
és a híreket úgy kellett összevágni különbözõ újságokból,magazinokból … Hála istennek a digitalizáció mindent megváltoztatott, s így a rádiózást is forradalmasítot-

jó példánk adott kellõ indíttatást a
Brisbane-ben újonnan megalakult társklubnak, ahol Balogh Sándor kapott megbízást a vezetésre.
Rumincik Zsuzsa
titkár

Multikulturális Fesztivál Brisbane-ben

Szólt a zene, ment a tánc, s fogyott az ital
Ennyi ember egyszerre még nem volt soha a Magyar Ház udvarán! Reggel óta készültek a finom ételek a sátrak alatt, kellemes illatok terjengtek a levegõben, miközben a színpadon ment a színvonalas mûsor. A Kõrösi Csoma Sándor ösztöndíj
program két küldöttje, Száler Timea és Róth Judit konferált, Jon Raven, Logan város önkormányzatának Marsdeni képviselõje nyitotta meg a fesztivált.
A hivatalos megnyitó után aborigin õslakó didgeridoo játékával köszöntötte a közönséget, egyben az õsei szellemeinek a kegyelmébe ajánlotta a fesztivál résztvevõit.
Kolumbiai, szamoai, indiai, román, cigány zenészek és táncosok, jazz zenészek, németül és magyarul éneklõk, magyar néptáncosok, saharai hastáncosok, kórus, karate, afrikai stílusú dobosok váltották egymást a színpadon. Miközben rég nem látott ismerõsök találkoztak újra. Bent a bárban, ahol a tokaji bortól,
unicumtól, a Dreher sörig minden kapható volt, nem gyõzték kiszolgálni a „szomjas” vendégeket. Ez a nagyszerû nap karaoke
diszkóval ért véget.
Annak ellenére, hogy elsõ alkalommal szerveztünk multikulturális fesztivált, büszkén mondhatjuk, hogy a rengeteg munkának megvolt az eredménye. A Magyar Ház vezetõsége a konyhásoktól, a programszervezõig, Kovács Tibor elnökkel az élen jelesre vizsgázott, mind azokkal együtt, akik önkéntesként ezen a napon is segítségünkre voltak. A siker arra vall, hogy van igény itt
is az ilyenfajta rendezvényre, a jövõben is meg kell szervezni!
Sipos Ika
szervezõ, Magyar Ház, Brisbane
az Ausztráliai MagyarSzövetség elnöke
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Ilosvay Gusztáv
ta. A rádiózás életvitellé alakult, és megismertetett minket olyan emberekkel, szituációkkal, kollégákkal akik nélkül ma már
üres lenne az életünk.”
Pár nevet meg kell említeni, akik segítik a Rádió
munkáját:
Elsõsorban, felesége,
Kati, aki az irodalmi rovatot is szerkeszti és a szerkesztésben is segít, õ a
Magyar Rádió ausztráliai
tudósítója is; Bakonyi Péter, aki 12 évet dolgozott
velük, ma fõkonzul Melbourne-ben; Dr. Kádár
Magor marosvásárhelyi
tudósító, aki 15 éve számol be az erdélyi magyarság életérõl; Tóth Szilárd
„a világ legjobb taxisofõre”

Együtt a rádiós csapat

12 éve hozza az utca emberének a véleményét, gondját, bánatát és hûen beszámol arról, miként gondolkodik a budapesti ember; Dr. Tóth Gergõ Amerikában él,
ott tanít az Utah egyetemen és 7 éve küldi a híreket.
Dancs Rózsa Torontóból tudósít,
Kolozsi Erzsébet színes történeteket és érdekes riportokat küldd. Szabó Ágnes
Adelaidból tudósít, s az ország nyugati
térségét tartja szem elõtt vagy épp utazásairól számol be. Gajda Nóra Délvidéken
él és tudósít az ottani életrõl.
Fontos megjegyezni: õk, valamennyien mindezt ingyen, önzetlenül végzik!

Ilosvay Katalin

Adás közben

A Panoráma Világklub szeptemberi rendezvényén Harmath Ilona és Bõsze Ferenc méltatta a rádió 25 éves tevékenységét. Dr. Vámos Lászlóné, Tóth Szilárd és
Kolozsi Erzsébet munkatársak részére , elismerésként – Ilosvay Gusztáv nevében
és megbízásából , dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke Emlékérmet adott át .
2017/ 3. szám

Idézzük újra a fõszerkesztõt:
„A Rádión keresztül vagy épp azáltal
lettünk itt Sydneyben Magyarrá. Átérezve
az emigráció minden megpróbáltatását,
honvágyát és büszkeségét, hogy ehhez a
nemzethez tartozunk, s ápoljuk több ezer
éves kultúráját. Ma már azt is látjuk, hogy
az egyetemes magyarság épp a digitalizálás miatt megvalósítható, épp a különleges nyelvünkön keresztül. És ezt fejleszteni
is lehet. Ezen dolgozni kell töretlenül, türelemmel, hinni kell, és szeretni kell ezt az
országot, hisz innen ered minden és valószínû itt is végzõdik. Hajrá Magyarország!”

2017/ 3. szám

Az anyagiakról: az ezzel járó összes
költséget, mindet saját zsebbõl fedezik, finanszírozzák…
A Panoráma Világklub nevében is köszönjük azt az értékteremtõ magyarságmunkát, amelyet negyedszázada végeznek, kívánunk Nekik sok sikert, jó egészséget és még sok évtizedes rádiózást!
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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BEMUTATKOZÁS
Porból a csillagokig

Aki határokon át megőrizte magyarságát
Eszterhai Katalin

Gyömrőn a 231. társklub indult útjára
Jászkai Milla
népdalénekes

Délvidékrõl, Felvidékrõl, Mauritániából is érkeztek vendégek

Garamszegi Sándor
alpolgármester a város
képviseletében
üdvözölte a közönséget

Nógrádi Tóth István
megénekeltette
a közönséget

Balról jobbra Aranyi János,
Kojerné Dobi Éva és Vér János

Délvidékrõl érkezett a Gunarasi
Rozmaring Asszonykórus

Zene, tánc, dalok, versek, filmek, köszöntõk, kóstolók színesítették Gyömrõ
elegáns Mûvészeti Központjában megtartott Panoráma Világklub helyi alakuló
rendezvényét, amelyre Délvidékrõl, Felvidékrõl, Mauritániából és az ország számos településérõl érkeztek vendégek.
A város képviseletében Garamszegi
Sándor alpolgármester, a Panoráma Világklub részérõl dr. Tanka László alapító elnök üdvözölte az egybegyûlteket, s adta
át Aranyi János elnök és Kojerné Dobi
Éva alelnök részére a vezetõi megbízásokat. Ezzel megalakult a Panoráma Világklub Gyömrõ térségi Társklubja – 231-ikként a társklubok sorában.
Ezt követõen a jelenlévõ Világklub-vezetõk mutatkoztak be a közönségnek,
majd kulturális program következett. A
többi között nagysikerû elõadást tartott a
Délvidékrõl érkezett Gunarasi Rozmaring
Asszonykórus, a Bényei Pántlika Néptánccsoport, Nógrádi Tóth István magyarnóta és Jászkai Milla népdalénekes.
A jó hangulatról két kiváló mûsorvezetõ:
Nagyváradi-Kis Anna és Joó Géza gondoskodott. A rendezvényt követõen Aranyi János elnök fogadást adott a jelenlévõknek.
Czuh János felvételei

Orovec János (jobbról) Délvidékrõl, László Gábor
Nagymad polgármestere a Felvidékrõl érkezett

Ahmed Szliman Mauritániából

Elbûvölték a közönséget a Bényei Pántlika
Néptáncsoport gyermekszereplõi

A rendezvény helyszíne

Joó Géza és Nagyváradi-Kis Anna

A közönség egy csoportja

Katalin 30 éve él Kanadában. Producer, szerkesztõ, újságíró. Férjével, Lajtai György operatõrrel készített filmjeit az egész
világon láthatják, hiszen olyan patinás csatornák is vetítik, mint a National Geographic Channel. A magyar mellett, anyanyelvi szinten beszél olaszul. Olasz és angol nyelven készít mûsorokat. Elmondhatja magáról, hogy nemzetközi sikereket
elért média szakember, aki nem csak munkájában elismert, hanem magánéletében is boldog. Katalin azonban éppen olyan
szorgalmas, kitartó és szerény, mint amilyen az induláskor volt, amikor még a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Népszava újságírójaként dolgozott itthon.

Joó Géza mikrofonja elõtt a legkisebb táncos

– Mi vitt külföldre, miközben itthon
megvolt mindened?
– Visszatekintve mondhatom, hogy a
Sors akarta így. Tényleg mindenem megvolt, tehát nem gazdasági vagy egyéb megszorítás vitt külföldre. Sok jel érkezett, hogy
az én utam másfelé van. Ezért elkezdtem figyelni a jelekre, és hagytam, hogy megmutassa magát, ami a sorsomba van írva. Persze, ez egyáltalán nem volt könnyû, hiszen
1986-ban még klasszikusan disszidálni kellett, ha valaki külföldön akart új életet kezdeni. Tehát komoly döntés volt magunk
mögött hagyni munkát, otthont, családot.
Nyaralásra indultunk a férjemmel és a két
lányommal Olaszországba, ahonnan nem
tértünk már vissza. Ezzel mindent magunk
mögött hagytunk, amit addig elértünk. A lányoknak is csak kint mondtuk el, hogy nem
jövünk haza. Nem titkolom, kegyes véletlenek sorozata segített bennünket, hogy kijuthassunk a célországba, Kanadába. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon nehéz idõszakokat éltünk át, mind lelkileg, mind anyagilag. A gyerekeimnek elõször nagy megrázkódtatás volt, hogy nem jöhetnek haza a barátaikhoz, egy pillanat alatt le kell mondaniuk mindenrõl, ami eddig az otthonukat és
az életüket jelentette. Azonban szerencsésen alakultak a dolgok. Olaszországban,
amíg vártunk a kanadai kivándorlásra,
mindketten dolgozhattunk a férjemmel. A
lányaim iskolába járhattak, nem kellett táborban végigvárnunk azt a hosszú idõt,
amíg a befogadó nyilatkozat megérkezett.
Ez már önmagában hatalmas adomány

volt. Kanadába érve minden segítséget megkaptunk. Nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, mert munkát is nagyon
gyorsan találtunk, ráadásul a szakmánkban
maradhattunk az elejétõl fogva. Ez persze
nem jelenti azt, hogy nem dolgoztunk mellette más munkát is, mert mielõbb szerettünk volna önálló otthont teremteni. Megdolgoztunk mindenért, amink van, legyen
az otthon, vagy szakmai siker.
– Még ennyi év után is gyönyörûen beszélsz magyarul. Hogyan tudod megõrizni
a magyarságod Kanadában?
– Kérdés sem volt, hogy meg kell õriznem a magyarságom, az anyanyelvem. Az
is természetes volt, hogy a gyerekeim sem
veszthetik el az identitásukat és az anya-

nyelvet azért, mert másik kontinensre költöztünk. Nekem nagyon fontos, hogy az
anyanyelvemen beszéljek. Ezért a férjemmel mi otthon magyarul beszélünk. Ennyi
évtized után sincs akcentusom. Tökéletesen beszélek magyarul, hiszen ez az anyanyelvem, amin elõször megszólaltam. Mi
nem vagyunk szoros kapcsolatban magyarokkal kint Kanadában. Viszont nagyon
sokféle nemzetbõl vannak barátaink, tehát
a mindennapokban mindannyian az angolt
használjuk közös nyelvként. A munkámat

elsõsorban olasz
nyelven végzem,
amit szintén anyanyelvi szinten beszélek. Azonban
mindezzel együtt is
fontos a számomra,
hogy magyarul tökéletesen beszéljek,
hiszen született magyar vagyok. A
nyelv megõrzését
nem csupán az egymás közti magyar
nyelvû érintkezés segíti. Az elmúlt két évben, 2 könyvem jelent meg magyar nyelven. Az egyik, az Akaratunk gyógyereje
egy különleges könyv, ami a gyógyulásom
kapcsán született meg. Egészségvédõ receptek, történetek vannak benne leírva. Az
õsi gyökerektõl a napjainkig is érvényes tudásokkal fûszerezve. A könyv értékességét
az is mutatja, hogy egy év alatt már a 3. kiadás van a boltokban. A másik könyvem
szemezgetés az életembõl. Olyan történetek
fûzére, amelyek talán másoknak is érdekesek. Kicsit sors-kalandornak is tekinthetem
magamat. Egyrészt, mert apai ágon származásomat tekintve Esterházy leszármazott
vagyok. Másrészt, mert már a megszületésem is kalandnak indult, amit szerencsésen
túléltem. A sorsom késõbb is tele volt különös fordulatokkal. Talán éppen ezért lett a
könyv címe: Majdnem Esterházy – Porból
a csillagokig. Mindez egyben olyan történet-sor, ami szívbõl remélem, sok embernek adhat erõt a saját életéhez. A könyvek
megjelenése óta számos alkalommal volt lehetõségem bemutatni mindkét kötetet, ami
a visszajelzések szerint valóban segítséget
nyújthat a mindennapi életben. A most készülõ, harmadik könyvem pedig a saját életkorunk elfogadásáról szól, hogyan kezeljük
az idõ múlását.
– A Panoráma Világklub meghívására, 2017. 12. 05-én kedden, 17 órakor az
OKISZ Székházban, személyesen is
megismerhetjük Eszterhai Katalint, aki
mindkét könyvérõl, életútjáról és a magyar gyökereirõl is mesél. A könyvek
pedig kedvezményes áron lesznek megvásárolhatók.
Csaba Beatrix
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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KÁRPÁTALJA

BELGIUM
Kitüntették a 90 éves Dobai Atyát Belgiumban

Öt egyházmegyében
és kilenc
városban tart miséket
Mindenese volt az ott élõ magyaroknak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott az idén 90 éves Dobai Sándor atyának, a Benelux államok magyar fõlelkészének, akinek a közelmúltban volt a Vasmiséje. A kitüntetést a testület nevében
Somorjai Ádám OSB adta át Dobai atya szülõfalujában, a Gyõr-Moson-Sopron megyei Kónyban. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Dobai Sándor atya a Katolikus Egyházért végzett.
Dobai Sándor atya, a Benelux államok
magyar fõlelkésze, Belgiumban, a Brüsszeltõl mintegy száz kilométerre fekvõ, hatszázezer lelket számláló Liége-ben és Genkben él,
immár hetven esztendeje. A most 90 éves fõtisztelendõ atya korát meghazudtoló módon
tevékenykedik a belgiumi, a hollandiai és a
luxembourgi magyarok boldogulásáért.

Dobai atya a Banneux-i magyar keresztnél
Nem önként hagyta el Magyarországot,
hanem 1944. december 31-én vitték õt el többedmagával szülõfalujából, a Gyõr-MosonSopron megyei Kóny községbõl. Szülei fiatalon elhunytak: édesanyja 30 évesen, 1935ben, édesapja 1943-ban. Árvaként nagyszüleinél, illetve nagybátyjánál nevelkedett. Elemi iskoláit szülõfalujában kezdte. A negyedik elemitõl Gyõrbe került, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, ahol nyolc évet
töltött.
Ötödikes gimnazista korában Apor Vilmos gyõri püspök felvette kispapnak a gyõri
kisszemináriumba. A második világháború
végén, 1944. december 31-én, szülõfaluja leventéivel együtt, gyalogosan Ausztriába vezényelték, majd St. Pöltenben bevagonírozták, és Észak-Németországba szállították:
Braunschweigban,
Hamburgban,
Cuxhavenben és Oldenburgban állomásoztak, ahol 18 évesen angol-amerikai hadifogságba esett.
10

A Vatikáni Miszszió megbízásából
egy év után egy szerzetes pap mentette ki
40 társával – köztük 10
magyarral –, hogy aztán valamennyien tovább tanulhassanak.
Lakatos Ferenc belgiumi magyar lelkész flamand nevelõszülõket
szerzett neki. Szeminaristaként kijárt a
Liege-i magyarok egyletébe, amelynek irányításába bevették.
Így már 1948-ban elkezdõdött szolgálata
az ott élõ magyarok
körében. Elvégezte a
Dobai atya most
hat éves francia-flamand teológiát.
A magyarok közül egyedül érte meg a
pappá szentelést, Kerkhofs Jozef püspök
Liege-ben – 65 esztendeje – 1952. július 20-án
szentelte pappá. 1952-ben püspöke
Bressoux-ba helyezte káplánnak, Liege külvárosába, egy vallon plébániára, mivel a
Liege-i magyar hadifoglyokból és családtagjaikból álló közösséget kicsinek találta. Kápláni teendõi mellett magyar miséket tartott
Liege-ben. Mint idegen származású pap, két
év után, 1954-ben Winterslagba került, egy
bányászokból álló, 29 nemzetbõl származó,
4000 lelkes plébániára, a flamand bányavidéken. Innen járt motorkerékpárral Liege-be,
ahol havonta tartott magyar misét az ottani
magyaroknak.
1956-ban püspöke visszarendelte Liegebe az éppen akkor érkezõ 6000 magyar menekült szolgálatára. 1965-ben hirtelen elhunyt Lakatos Ferenc atya, így ettõl kezdve
az õ szolgálatát is átvette a hasselti egyház-

Dobai atya fiatalkori képe

megyében. 1973-ban Varga László fõlelkész
is meghalt, és õ lett a Benelux államok fõlelkésze. Aztán Charleroi-ból Király István atya
is elment, majd Matyasovich Henrik is távozott. Szolgálatukat magára vállalta Charleroiban, Namurban és Luxemburgban.
Évtizedek óta öt egyházmegyében és kilenc városban tart rendszeresen magyar miséket. Évente mintegy 45 000 km-t utazik,
immár 90 évesen, Vasmiséjét is abszolválva,
nem nyugdíjasan. Évente két alkalommal
jön haza Magyarországra, júliusban és szeptemberben, amikor 1-1 hónapot tölt itthon
szerettei és barátai körében.
Dobai atya számos kitüntetés birtokosa.
Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjét, a Glória Victis ‘56 emlékérmet, „A nép pásztora – Pro Patria Hungarica”
emlékplakettet, illetve több bányászelismerést.
Dobai Sándor tehát együtt nõtt fel a belgiumi magyar emigrációval és ennek lelkipásztori szolgálatával. Õ mindig mindenese volt
az ott élõ magyaroknak. Sorsa, személye, immár hét évtizede, mindkettõvel összefonódott, azoktól szétválaszthatatlan. Életmûve,
sorsa, egyénisége, emberi erényei és Isten
szolgálata példaértékû mindannyiunk számára.
Tarics Péter

Díszpolgár lett Kárpátalján Pörneki András, a Panoráma Világklub
Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke

„Magyarságtudatom felerősödik,
ha elmegyek a határon túlra”
A Panoráma Világklub Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökét a közelmúltban a kárpátaljai Nevetlenfalu díszpolgárává választották. Mivel érdemelte ki ezt a nemes elismerést a törökszentmiklósi Pörneki András? Hogyan jutott el addig, hogy
Kárpátalján díszpolgárrá válasszák? – errõl kérdeztük.
– 2005-ben Budapesten, a
egyébként Szék és NevetPanoráma Világklub által szerlenfalu is testvértelepülési
vezett Wass Albert összejövekapcsolatra lépett egytelen vettem részt. Ott vetõdött
mással.
fel, hogy megyei szintû társ– Még történt ott valaklubokat kellene létrehozni, és
mi egyéb dolog is…
dr. Tanka László, a Világklub
– A kulturális esten fellétrehozója és alapító elnöke
lépett Máté János, az akmegkért, hogy törökszentkori nevetlenfalui kultuDíszpolgári oklevél
miklósiként Jász- Nagykun
rális igazgató és felfedezSzolnok Megyében hozzak
te, hogy van ott egy
létre egy klubot – kezdte a visszaemlékezést használaton kívüli zongora. Megkérdezte,
Pörneki András megyei elnök. - Felkerestem hogy nem értékesítené-e a város, mivel a Zea városvezetést és miután támogattak ebben, neiskolájukban nincs ilyen hangszer. A váa Városháza dísztermében ugyancsak Wass rosvezetés partner volt ebben is, és adoAlbert est keretében megtartottuk az alakuló mányként került átadásra a zongora. A zeneülést. Így kezdõdött el az a munka, ami a vi- iskola egy épületben van a hivatallal, viszont
lág magyarságának összefogásáról szól.
felújításra szorul. Az ottani körülmények
– Hogyan jöttek létre a külhoni kapcsola- nem tették lehetõvé, hogy ilyen befektetésbe
tok?
kezdjenek. Ezért a Világklubon keresztül
– Felvettem a kapcsolatot a társklubokkal szerveztünk egy kulturális rendezvényt,
és így jutottam el Erdélybe majd Kárpátaljá- amelynek a bevételét adományként átadtuk
ra. Széken és Nevetlenfaluban a Panoráma If- az iskolának. Több mint 600 ezer Ft-ot sikejúsági Klubokat szerveztük, így többször jár- rült összegyûjteni.
– Nemes gesztus, ha egy település a díszpolgárává fogad valakit. Mit jelent ez a számodra?
– Feltöltõdést jelent közöttük lenni. Tudom, hogy haza megyek. Nem az elismerés
miatt, hiszen negyedévente biztosan megjelenek Erdélyben vagy Kárpátalján vagy a délvidéki Zentán. Az utamat nem finanszírozza
senki, de amíg megengedhetem magamnak,
addig biztosan kijárok a határon túli magyaDíszpolgári cím átadása
rokhoz. Kaptam egy elismerést az eddig végtam náluk. Látva a kárpátaljai magyarok zett munkámért. Igyekszem megfelelni enhelyzetét, tudatosult bennem, hogy segítség- nek.
re van szükségük. A Világklubon keresztül
– A testvértelepülési kapcsolathoz a partelkezdtem szervezni a segélyek begyûjtését nereket is Te hoztad össze. Milyen érzés ittés kijuttatását. Ebbõl adódóan sokat megfor- hon találkozni velük?
dultam náluk és jól esett, hogy mindig nagy
– Nagyon jó érzés tölt el, hiszen itthon
szeretettel fogadtak. 2013-ban a Világtalálko- vannak, haza jöttek. Mindig jól érzik nálunk
zó szervezése során felvetõdött, hogy a vidé- magukat. Nagy öröm volt nekem az is, hogy
ki klubok is szervezzenek rendezvényt, s az az önkormányzati ciklusváltást követõen
Ipolyi Kulturális Központban szerveztünk sem szakadt meg a kapcsolat, hanem felkaegy kulturális estet. Az elõadók, fellépõk rolták. Megelégedéssel tölt el, hogy Markót
egyeztetésekor derült ki, hogy Szék és Nevet- Imre polgármester úr is ápolja a magyar kaplenfalu is szeretne részt venni. A fellépõkkel csolatokat. Bízom abban, hogy ha igény van
a települések polgármesterei is ellátogattak rá, akkor további településeket is be tudunk
Törökszentmiklósra. Megkerestem az akkori kapcsolni ebbe a körbe.
város vezetõt, dr. Juhász Enikõ polgármester
– Munkádat a Panoráma Világklub is elisasszonyt, aki fogadta a polgármestereket és a merte már. Mi volt ez a díj?
beszélgetésükbõl testvértelepülési szándék
– Három évvel ezelõtt az „Összefogás a
megállapodás is született. Ezt követõen Magyarságért” díjat kaptam. Nagy meglepe2017/ 3. szám

tés volt. Nem várja az ember, hogy a munkáját díjakkal ismerjék el. Nem is ezért teszem.
A világ magyarságától kapott elismerés nagy
dolog. Több mint 90 országban, államban jelenleg 230 társklub van. Az õ szavazataik azt
bizonyítják, hogy ismerik a nevemet. Sokszor meghatódom, amikor ránézek Józsa Judit keramikus Életfa keresztjére, hiszen ennek azért súlya van.
– Mit szervezel most?
A zentai délvidéki Világklub-kirándulást, a
széli õszi vásárt, s Kárpátaljáról két éve megkeresett a Magyar Kulturális Szövetség és
kérte segítségemet a testvértelepülések felkutatásában. Tavaly két ilyen megállapodás
született. Kétpó és Tiszatenyõ választott testvértelepülést innen.
– Mi inspirál Téged?
Kik segítik a munkádat?
– Magyarságtudatom felerõsödik, ha elmegyek a határon túlra, hallom a magyar
szót és látom az embereket… Olykor felmerül a kérdés bennem,
hol is élnek az igaz
Az Összetartozás
magyarok?!. Határon emlékmû avatásán,
belül és kívül mi
Nevetlenfaluban
egyek vagyunk. Ez az
Matl Péter
érzés mindig nagyon
tud lelkesíteni. Segítõ- szobrászmûvésszel,
im az önkormányzat- a Munkácsi Világklub
ok polgármesterei,
elnökével
munkatársai, a Világklubosok. Soha nem kaptam még visszautasítást a megkereséseimre. Ezt nagyon köszönöm.
– Házad udvarán is van egy trianoni emlékhelyed…
– A kertemben a 90. évfordulóra, 2010-ben
állítottam. Az általam írt verssel a felvidéki
Tarics Péter író avatta fel, már ez önmagában
is megtiszteltetés volt. Ez a vers több helyen
megjelent a magyarsággal kapcsolatos újságokban, magazinokban. Nem nagy közönségnek szánom õket, hanem csak egy lehetõség, hogy az ember lelki állapotát visszatükrözze, és azt kiírja magából.
Gratulálunk a magyarságért tett erõfeszítéseidhez és az elismerésedhez. További sok sikert kívánunk a munkádhoz!
Bukta Ágnes
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KIÁLLÍTÁS

Huszonöt éves a bécsi Club Pannonia

Hosszú az út Párizson át Kaposvárra – Nagybócsai Sárközy Pál kiállítása

Erősíteni kell a magyar-osztrák kapcsolatokat

Jól hangzik a Sarkozy név Franciaországban

A Club Pannonia 25 éves születésnapját ünnepelte ez év szeptemberében a bécsi Magyar Nagykövetségen, amit dr. Perényi
János nagykövet nyitott meg. Radda Marika, a bécsi Club Pannonia elnöke – aki a Panoráma Világklub Ausztria Társklubjának vezetõi teendõit is ellátja – elmondta, hogy bár jók a magyar-osztrák kapcsolatok, azok erõsítésére továbbra is szükség van, s ezen dolgoznak. Az egyesület a rendszerváltozás után 1992 december 16-án alakult meg, s a nyugati Ausztria
és a keleti Magyarország kapcsolatainak fejlesztését, a gazdasági, idegenforgalmi és kulturális együttmûködés élénkítését
tekintette elsõdleges céljának.

A „Szent István” Közhasznú Alapítvány kötelezettséget vállalt arra, hogy a külföldön élõ és szocializálódott olyan magyarokat, akik többet, szebbet, jobbat hoztak ki az életükbõl, mint a helyi lakosok, bemutatja õket a szülõföldnek. Ebben a
szellemben indult a Párizsban élõ és alkotó festõmûvész, Sárközy Pál (a volt francia Köztársasági Elnök, Nicolas Sarkozy
édesapja) alkotásainak bemutatása Kaposváron.

A magyar idegenforgalmi képviselet
akkori vezetõje, nagykövetségi tanácsosi
rangban dr. Czeglédi József volt, aki fõszerepet vállalt az egyesület megalakításában, az elsõ fõtitkára volt a Club
Pannoniának, jelenleg a budapesti KözépEurópai Club Pannónia elnöke és 25 éve a
bécsi Club Pannonia elnökségi tagja.
Ezért a rendezvény ünnepi elõadása megtartására õt kérte fel a bécsi egyesület.
Elõadásában beszámolt a Club Pannonia
megalakulásának körülményeirõl, a CP és
a KEP jelenlegi kitûnõ együttmûködésérõl.

– A Parkringen lévõ irodám volt az
egyesület elsõ székhelye és fõleg a nagykövetség munkatársaival valamint az
osztrák gazdasági kamarával együtt dolgoztuk ki az alapszabályt – mondja
Czeglédi professzor. – Az elnökségben
egyenlõ arányban képviseltették magukat
magyarok és osztrákok, s az elsõ elnökünk dr. Anton Würzl, az osztrák gazdasági minisztérium idegenforgalmi fõnöke
volt, a szakmai partnerem. Würzl úr kiváló kapcsolatokkal bírt, s többek között az
õ segítségével szerveztünk sikeres budapesti utakat a Bécsben dolgozó diplomatáknak és újságíróknak. Egy évvel késõbb
már a magyar szekció is megalakult dr.
Marinovich Endre elnökletével, aki Antall
József miniszterelnök, majd Boross Péter
kabinetfõnöke volt.
A KEP a magyar szekcióból jött létre,
az alakuló gyûlést ugyancsak dr. Czeglédi
József vezetésével tartották 2001 szeptember 11-én. Javaslatára akkor Herceg
Esterházy Antal lett az elnök, Czeglédi pedig az ügyvezetõ elnök. A dátum véletlenül egybeesett a New York-i terrortámadással, s így az alakuló ülésen ennek hatására bevették az alapszabályba terroriz12
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mus elleni harcot, a biztonságpolitikát is,
amely azóta is kiemelt feladatként szerepel az egyesület életében.

A kapcsolatok kiépítésében pedig a
KEP ma már ott tart, hogy Szlovénia kivételével, minden szomszédos országban
van képviselõje. Idén tartották a X. Társadalmi Párbeszéd Fórumot, ahol hagyományosan az aktuális közép-európai témákkal foglalkoznak. Ez a rendezvény egyébként része a Magyar Világtalálkozónak,
ahogy azt a bécsi ünnepségen dr. Tanka
László, a Panoráma Világklub elnöke is
megerõsítette. Ott volt Kroó Norbert akadémikus, a legnagyobb európai civil szervezethez tartozó, Európai Mozgalom Magyar Tanácsa elnöke is, aki nemrégiben
együttmûködési szerzõdést kötött a KEP
vezetõivel. Kroó professzor elmondta,
mozgalmuk szerepe, hogy Európát népszerûsítsék Magyarországon, de ma fontosabbnak tartja, hogy Magyarországot
népszerûsítse Európában, s ezt nem a legnehezebb terepen kell kezdeni, hanem a
tudományban, mûvészetben, sportban.

„Egymásra vagyunk utalva, mindnyájunk
érdeke az erõs Európa, mert hosszú távon
csak ott létezhetnek a nemzetállamok is” –
mondta munkatársunknak.
2017/ 3. szám

A bécsi ünnepségre eljött dr Felix
Unger, az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia elnöke is, aki elmondta,
hogy a civil mozgalmaknak nagyon fontos dolga van Európában, akár egy enzimnek az anyagcserében, az embereknek
kommunikálniuk kell egymással. Unger
professzor Európában elõször végzett
mûszív beültetést, s ugyanilyen úttörõ,
hídépítõ munkát szeretne vállalni a folyamatos dialógus megteremtésében és fenntartásában is. Az Európai Tudományos és
Mûvészeti Akadémiának jelenleg 2 ezer
tagja van a tudománytól a vallásokig, többek között 33 Nobel-díjasra is számíthatnak. „1990 után pozitív változások történtek Európa életében, új idõk kezdõdtek,
nagyszerû változások és akkor a hangulat
is emelkedett volt – mondja Unger professzor. – Most inkább negatív aspektusok
vannak, tehát most még inkább felértékelõdnek a kapcsolatok, s december elsején
Budapesten tartunk a Magyar Tudományos Akadémia közremûködésével egy
konferenciát „Kooperáció és Konvergencia” címmel.”

Azonban az elképzelés sikertelen maradt
volna, ha a helyiek nem nyújtottak volna segítséget, a többi között dr. Neszményi Zsolt,
a Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Huszti Gábor, a Somogy
Megyei Közgyûlés alelnöke, Szita Károly
Kaposvár polgármestere, dr. Borbás Zoltán,
a Kaposvári Egyetem kancellárja, valamint
Ellenberger Tamás, Polány település polgármestere.
Az ünneplés apropóját adta, hogy akkoriban ünnepelte a mûvész a 89. születésnapját, ezért a kiállítás anyagát úgy válogattam össze Párizsban, hogy a nemzetközileg is elismert mûvész különbözõ
korszakai is nyomon követhetõk legyenek.

Mûvész és a mûvek

Az ünnepség végén Czeglédi József a
KEP társelnökével, Prof. Marinovich Endre c. nagykövettel együtt átadta három
személyiségnek: Radda Marika elnöknek,
Prof. Kroó Norbert akadémikusnak és Dr
Fazakas Szabolcsnak az Európai Számvevõszék v. tagjának, tiszteletbeli egyetemi
tanárnak a KEP Szenátora kitüntetõ oklevelet. Az ünnepi megemlékezést a Bécsi
Operaház néhány mûvészének fellépése,
a Club Pannonia ajándék emlékkönyve és
a nagykövetség fogadása tett különösen
hangulatossá.

A rendezvényre a helyi lakosokon
kívül érkeztek az ország számos városából, számos Világklub-tag képviselte csoportját, s ott volt Madridból Fodor Lengyel Zoltán Goya díjas festõmûvész , a Panoráma Világklub Spanyolországi Társklubjának elnöke, de érkeztek látogatók
New Yorkból, Mauritániából, Irakból is.
A hivatalos megnyitó után nagyon
meghitt hangulat alakult ki az ünnepelt
mûvész és a megnyitóra érkezett mûértõ
közönség tagjai között. Bepillanthattak az
alkotó életébe, kérdezhették Alattyántól
Szolnokon át Gödöllõig, ahol boldog gyermekkorát töltötte.
De a Budapesten töltött idõ sem múlt
el nyomtalanul, az Árpád Gimnáziumban, majd 1948. novemberében érkezett

A Panoráma Világklubosok egy csoportja a mûvésszel
Párizsba, ahol, mint elmondta az elsõ éjszakáját a Diadal ív melletti metróállomáson töltötte. Mint hontalannak állandóan
akadályokat kellett leküzdenie, és egy év
alatt többet tanult, mint az elõzõ húsz
esztendejében. Lassan rátalált a szerencse, elõbb filmtekercsek kihordásával kereste a kenyerét, majd egy építészirodában rajzolóként foglalkoztatták.
Találkozása Fincsa Lászlóval, majd a
L'Oréal tulajdonosával évtizedekre meghatározta az életét. 1951-ben a L'Industrie
Cotoniére lett az újabb munkakapcsolata,
majd a CPU-nál folytatta. Itt már elkezdte
a saját reklámirodáját is lépésrõl-lépésre
építeni. Végül 1960-ban megalakult a
Stúdio Sarkozy. Világcégek lett a partnerei, mint Dorlean, Synergie, L’oreal, La
Roche – és így tovább, s az üzlete elindult
a siker felé.
Magánélete? Feleségek: Dadue, Melinda, Christine, Inés – 4 házasság, 5 gyermek, 14 unoka, 3 dédunoka tarkítja a
Sárközy-családot Párizsban. Guillaume
megszületésével 1952-ben megtört az
1628 óta élõ Sárközy szokás, hogy a születendõ gyermek nemzetisége más lett!
Nicolas világra jöttét (1955. jan. 28-án)
a mûvész úgy kommentálta, hogy „ez egy
logikus végkifejlete volt a feleségemmel
eltöltött nagyon kellemes éjszakának”.
Francois 1957-ben, Olivér 1962-ben,
Caroline pedig 1967-ben látta meg a napvilágot.
A Sarkozy név egy jó „reklám” lett
Franciaországban – mondta lapunknak a
mûvész – és Nicolas fiamnak köszönhetõen fogalommá vált. Néha nehéz eldönteni, hogy a bizalmat magamért, vagy a fiamért kapom! De egy biztos volt az éle2017/ 3. szám

temben, és életem vége felé vallom, hogy
az ember életében legfontosabbak a gyerekek, és a család.
A kaposvári kiállításon bemutatott képei dinamizmusról, élénk fantáziáról,
gyakorlott ecset, illetve ollóvezetésrõl mesélnek, gazdag színvilággal rendelkezik.
Elismerését a sorozatos kiállítások jelzik
Berlintõl-Pekingig, Budapesttõl Kaposváron át Dubaiig. Kaposvárról a képek egy
része egy romániai vándorkiállítás keretében kerül bemutatásra.
A beszélgetést készítette:
Fülemen Róza
(froza2010@hotmail.com)

SÁRKÖZY ÚR-89
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BÉCS

A Panoráma Világklub vendégeként Budapesten

Balogh Sándor, az IRU-US elnöke New Yorkból

Amerika
az
én
hazám
„Segítünk a különbözõ országokban élõ romák helyzetén”
Balogh Sándor az IRU, az International Romani Union, vagy roma nyelven, a Romano Internacionalno Jekhetanipe, amerikai szervezetének magyarországi születésû, de New Yorkban élõ elnöke. Üzletember, pénzügyekkel foglalkozik, volt magyarországi politikus és nemzetközi választási szakértõ, EBESZ megfigyelõ. Nemrégiben a Panoráma Világklub egyik rendezvényén személyesen is megismerhették a jelenlévõk. A Demokrata.info részére készült interjúból közlünk részleteket.
– Minek tartja magát? Ön cigány? Magyar
vagy amerikai?
– A könyvem címe a válasz a kérdésre:
Amerika az én hazám! Cigány vagyok, s
büszke arra, hogy amerikai cigány vagyok,
aki Magyarországon született. Az anyanyelvem magyar, de megtanultam angolul, hogy
az új hazámban élni, dolgozni tudjak. Megtanultam az amerikai gondolkodásmódot is,
ahhoz, hogy New Yorkban boldogulni tudjak. Bármilyen fájó ezt kimondani: Magyarország számomra zsákutca volt. Minden
ponton azt éreztem, hogy megbélyegeztek a
származásom miatt: a családom, a munkatársaim, a honfitársaim. Már gyerekként azt
éreztem, hogy nekem mennem kell. És New
York befogadott. Azóta is ezt tartom legjobb
döntésemnek.
– Mivel foglalkozik New Yorkban?
– Romadiplomáciával és pénzügyekkel.
Részben saját vállalkozásom ügyeit intézem,
ahol többek között cégek alapításában mûködöm közre, másrészt pedig egy New Yorki pénzügyekkel foglalkozó cégnél dolgozom,
immár közel húsz esztendeje. Ennek a pénzügyi cégnek a tulajdonosa egy magyar származású zsidó ember, akinek köszönhetem,
hogy az lettem igazán itt az USA-ban, ami vagyok. Roma származásom ellenére befogadtak, sõt azt is állítom, hogy amit ma tudok a
világról, s az üzletrõl, azt neki köszönhetem,
aki ma is a fõnököm. A saját vállalkozásom
sikeresebbé tétele érdekében beléptem az

American Hungarian Chamber of
Commerce of New York tagjai sorába. Ez a
legrégebben, 1909-óta, Amerikában létezõ
amerikai-magyar kereskedelmi kamara.
2016 februárjában mintegy harminc magyar
származású üzletember úgy döntött, hogy
újraalakítja a nem megfelelõen mûködõ kamarát. Magam is köztük voltam, mert azt
gondolom, hogy fõként a kisvállalkozásoknak szüksége van egy olyan szervezetre,
ahol egymás gondjait megismerve, egy amerikai típusú networking keretében együtt tudunk gondolkozni, dolgozni, hogy sikeresebbek lehessünk az üzleti életben.
– Említette, hogy romadiplomataként dolgozik. Ez mit jelent?
– Egyrészt korábban nemzetközi választási szakértõként dolgoztam, különbözõ országokban voltam választási ellenõr. Másrészt, 1990-ben létrejött az International Roma Federation. A megalapítás gondolata tõlem származott, de az amerikai magyarok is
sokat segítettek a létrehozásban, az utazási
iroda tulajdonos Bollók Ferenc és felesége,
Barbara, Lipták Béla professzor, Hámos
László, a Hungarian Human Rights
Foundation elnöke és nem utolsó sorban
Maiman György, a New Yorkban élõ közgazdász, pénzügyi szakember. 1991-ben Ian
Hancock professzort választották meg a
szervezet elnökévé, aki itt az USA-ban a romapolitika és az amerikai tudóstársadalom
jelentõs egyénisége. Azt, hogy romapolitikus

Hol van Amerika?
(Részlet a könyv elõszavából)
Megvallom, megdöbbentem, amikor Balogh Sándor szájából
elõször hallottam, hogy „Amerika az én igazi hazám, életem legjobb lépése volt, hogy idejöttem…” Furcsán hangzott számomra
ez a mondat egy olyan igazi magyar romától, aki abba a somogyi
szegényvilágba született, ahol talán azt sem tudták, hogy egyáltalán létezik Amerika, nemhogy odavágyódjanak...
Nagyon nehéz körülmények között éltek, egyszobás kis házban nõttek fel heten, mindenben nélkülöztek. A család kis jövedelmét az apa elitta. Sándor gyermekkori elsõ elhatározása az
volt, hogy csak így ne kelljen élnie. Cseperedvén szép családról,
munkáról, boldogságról, szerelemrõl álmodozott. De tizenkét
esztendõsen, bármilyen fájdalmas volt, el kellett hagynia édesanyját, testvéreit, barátait, a kis faluját, játszótársait – egy javítóintézetbe tették...
Aztán tizennyolc évesen egy budapesti család magához vette,
s rendkívül boldog volt, hogy a hajógyár öntödéjében a legnehezebb fizikai munkát végezte. Vasöntõ lett, iskolában tanult, volt
mit enni, barátokkal járt. Úgy tûnt, kezd megvalósulni az álom.
Család, munka, s jött az elsõ szerelem is! Egy szép magyar lánynyal tervezgették a jövõt, együtt jártak, álmodoztak. Ám mindhiába, mert a szülõk közölték: a lányuk nem mehet feleségül egy cigányhoz! Hogy még bonyolultabb legyen az életük, megszületett

lettem az valójában neki köszönhetõ.
Hancock professzor talán ma a világ legelfogadottabb roma politikusa. Öt évig dolgoztam közvetlenül mellette a RomaFed-nél alelnökként. Ez idõ alatt rendkívül sokat tanultam meg tõle.
– Nemrégiben lett az International
Romani Union amerikai szervezetének, az
IRU-US elnöke.
– Az IRU küldetésének tekinti, hogy a világ összes romáját képviselje, szeretné elérni, hogy segítsen a különbözõ országokban
élõ romák helyzetén, ösztönözni a folyamatos kulturális és nyelvi fejlõdést. Feladata,
hogy minden országban, ahol jelen van, segítsen megoldani a roma népesség különbözõ gazdasági és társadalmi problémáit, fontos küldetése, hogy szorosan be tudjon kapcsolódni a különbözõ szervezetek tevékenységébe, ami a romák felemelkedését is segíti.
Az IRU támogatni kívánja az emberi jogok
érvényesülését mindenki számára. Eddig a
világ harmincnyolc országában volt jelen, az
USA a 39. ország. Számunkra ennek létrejötte különösen azért fontos, mert az IRU korábban már csatlakozott az ENSZ NGO szervezeteihez. Az ENSZ központja New Yorkban lévén, az IRU-US látja el 2017-tõl a nemzetközi roma szervezet képviseletét. Azon
munkálkodunk, hogy a világon mindenütt,
így az USA-ban is megszûnjön a cigánygyûlölet, s hogy hozzásegítsük a romatársadalmat a boldoguláshoz.

a kislányuk, s már úgy tûnt, hogy ez mégiscsak összehozza õket,
ám a szülõk makacsul közölték: nem, nem, nem – cigányhoz
nem adjuk a lányunkat!
Bánatában Sándor világgá indult, több országban megfordult,
aztán maga sem tudta hogyan, egyszer csak a cédrusok világában, Libanonban kötött ki az idegenlégiósok között...
De innen már nagyon haza akart menni, mindegy hogy cigányoznak, mindegy, hogy szegénység, nélkülözés vár rá, de szeretné látni a szerelmét, a kislányát, munkát akar, családot … Hamis útlevéllel megérkezik a szülõföldjére, ám a remélt fogadtatás
elmaradt... Nem kell a családnak, nem kell az országnak, gyökértelen lett, senki nincs, aki egy jó szót szólna hozzá. El innen, újra! – érlelõdött ismét a kilátástalanság láttán a gondolat. Megint útra kél valahová, egy hamis útlevéllel, egy bécsi turistacsoporttal
1985-ben végleg elhagyja Magyarországot.
Azóta eltelt húsz esztendõ. Balogh Sándort Amerika befogadta. Ez az ország munkát, megbecsülést, szabadságot, a boldogulás esélyét adta neki. Azt, amit Magyarországtól soha nem kapott
meg. Ezért mondja õ, hogy Amerika a hazája. S hát megértem,
hogy Tamási Áron bölcs gondolatát választotta könyve mottójául:
azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
… De abban is bízom, hogy lesznek romaolvasók olyanok is,
akik még szerencsésebbek Balogh Sándornál. És megtalálják saját országukban, Magyarországon az õ Amerikájukat…
Tanka László (Kiadó)

Jó hangulat, remek programok a IV. Bécsi Magyar Bálon

Csárdás táncverseny, művészeti műsorok,
kaszinó játék
Ragyogó hangulatban zajlott idén is a Bécsi Club Pannonia által megrendezett, immár IV. Bécsi Magyar Bál, amelyre szokás szerint nem csak Ausztriából, hanem számos más országból is érkeztek vendégek, a többi között Hollandiából, Angliából, Szlovákiából – Magyarországról a Panoráma Világklub 25 fõs csoporttal vett részt. Az idei bál új helyszínen került
megrendezésre, az Arcotel Wimberger elegáns hotel bálterme adott otthont a magyarok egyetlen nyilvános bécsi báljának.

Világklubos csoport a bálon
Radda Marika és dr. Tanka László
A vendégeket Radda Marika, a Club
Pannonia elnökasszonya, fõszervezõ német és magyar nyelven üdvözölte, több
díszvendég között kiemelve dr. Tanka

Lászlót, a Panoráma Világklub elnökét,
feleségét, Irénét és a velük érkezett klubtagokat. A bécsi magyar nagykövetség nevében Bóta Zsolt követ üdvözölte a jelenlévõket, majd a világhírû Gyõri Balett és a
mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosainak a fellépése következett.
Nagy sikert aratott ismét és sokan vettek részt a remek hangulatú csárdás táncversenyben, amelyet Ekker Balázs tanár
és táncbajnok irányított. A bálon ismét
volt tombolasorsolás értékes nyereményekkel, valamint ingyenes kaszinójáték.
Mint lapunknak Radda Marika, a Panoráma Világklub Ausztriai Társklubjának elnöke elmondotta, a Club Pannonia
célja az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok erõsítése és
bõvítése. Számos kulturális rendezvényt,
pódiumbeszélgetést
és utazást szerveznek
minden évben céljaik

Itt is zakatolt a vonat...

megvalósításának érdekében – ehhez a
bécsi bál is hozzátartozik. A rendezvény
kiváló alkalmat ad kötetlen társalgásra és
ismerkedésre, kapcsolatépítésre. A hajnalig tartó táncos szórakozás után a viszontlátás reményében búcsúztak a vendégek:
viszontlátásra, 2018. november 10-én, az
V. Bécsi Magyar Bálon!

Elegáns helyszínen zajlottak a programok
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Zentán, a Helyi Közösségi Házban rendezett konferencián

Tornyosi hölgykoszorú

Tornyoson tamburamuzsikával, s finom itallal fogadták a csoportot

Délvidéki Magyar Napok
a Panoráma Világklub részvételével

énekelték õsi magyar Himnuszunkat:
„Boldogasszony anyánk, régi nagy Patrónánk...”
A csoport Törökbecsén meglátogatta a
Szent Klára templomot, majd Szilágyi Árpád nemzetõr vezetésével megkoszorúz-

és a Tóth Ugyonka Frigyes által vezetett
Tornyosi Tamburazenakar, valamint
Sándor Arijen és társai énekszóval fogadták a Panoráma Világklub csoportját. A jelenlévõk megtekintették az ottani népi világ régi használati tárgyait, értékeit. Mag-

Csantavéren Utcai Róbert atya és a gyermekei köszöntötték Orovec Jánost és a vendégsereget

Zentán a gyõzedelmes csata évfordulójára is emlékeztek – Csantavéren alakult meg a 228. Társklub
– Tornyoson Tamburazenekar fogadta a vendégeket
A Délvidéken élõ magyar közösségek vendégeként, gazdag és sokszínû programok keretében töltötte szeptember második
hétvégéjét a Panoráma Világklub 50 fõs 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 Magyarságszolgálati Alapítvány és partnere, az Aracs Polgári Egyesület, egyben helyi Világklub, valamint a lebonyolító Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával létrejött programokon
a csoportot dr. Tanka László, az alapítvány és a Panoráma Világklub alapító elnöke vezette.
A szerbiai programok Zentán, a Helyi
Közösség Házában kezdõdtek, ahol az
önkormányzat képviseletében Recskó
Béla festõmûvész és Pörneki András, a
Zentai Világklub vezetõi és munkatársaik
fogadták a vendégeket. Õk adtak tájékoztatást a város életérõl, a magyarság érdekében végzendõ tevékenységrõl, majd dr.
Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke üdvözölte a jelenlévõket, akik
közül többen bemutatkoztak és elmondták tapasztalataikat, véleményüket a hatá-

A völgyparti kopjafánál

Csantavéren Orovec János átveszi a társklub elnöki felkérést
ron túli magyarsággal való kapcsolattartás lehetõségeirõl, az együttmûködés lehetséges formáiról.
Ezt követõen a Tisza parton álló, az
1697-es zentai csata tiszteletére emelt em-

Az aracsi templom romjainál

lékmûhöz zarándokoltak, emlékszalagot
helyeztek el, valamint közösen elénekelték a magyar Himnuszt.
Késõbb a Tisza partján sétálva a belvárost is megtekintették, ahol már javában

zajlottak az elõprogramok a másnapi rendezvényre, amelynek díszvendégei és
szónokai Áder János államfõ és Alexander
Vucics, a Szerb Köztársaság elnökei voltak, akik egymás tiszteletére és megbecsülésére szólították fel a szerbeket és a
magyarokat.
E tisztelet és megbecsülés jegyében
zajlott az alapítvány, a Panoráma Világklub és vajdasági partnerei három napos
eseménysorozata is. Az esti program a
csoport szálláshelyén, a közeli Törökbecsén zajlott, ahol Link Lajos és felesége,
Krisztina munkatársaikkal együtt már terített asztallal várták a vendégeket. Joó
Géza, a Világklub szóvivõjének nagyszerû mûsorvezetésével egy zenés, ismerkedési est zajlott, majd az esti órákban a
csoport a közeli Tisza partra látogatott el.
Másnap Link Lajos birtokán kezdõdtek a programok, ahol a vendégek bepillantást tehettek egy igazi napraforgó-betakarításba, majd innen indultak tovább az
Aracsi Pusztatemplomhoz, amely a délvidéki magyarság jelképe és az egyik legkorábbi építészeti emlék, eredete Szent István korához kötõdik. Szép színfoltja volt
az eseménynek, amikor a jelenlévõk el-

ta a temetõben álló Hungária szobrot,
amelyet Törökbecse polgársága emeltetett hálás kegyelettel az 1848-49-es honvédek és nemzetõrök hamvai fölé. Emlékszalagot
kötött
Gróf
Leiningen
Westenburg Károly szobránál, majd
Óbecsén rövid idõre megállva, útjukat
Újvidéken folytatták. Sétát tettek a központban, ahol a városházával szemben
megtekintették a Mária Neve Nagytemplomot és a „vasember” házat.
Péterváradon pedig a gyönyörû panorámát nyújtó várat keresték fel – a 18. század elsõ felében Komárom mellett a legnagyobb erõdítmény rendszernek számított ez a hely, ebben az idõben nevezték
el a Monarchia temetõjének. Este pedig egy szórakoztató, zenés, táncos est keretén belül – pihenték ki fáradalmaikat.

A Magyar Televízió stábja riportfilmet
forgatott az útról

Másnap délelõtt az adai tanyavilág
egyik kis gyöngyszemébe, a Völgypartra
látogatott el a csoport, az „Összetartozás
kopjafájához”, ahol koszorút helyeztek
el, s meghallgatták Berze Hargita beszámolóját a tanyavilág életérõl (tavaly itt alakult meg a Panoráma Világklub egyik
társklubja).
A következõ helyszínen, Tornyoson,
Szabó Magda tájházának bejáratánál a
Magyar Életfa díjjal kitüntetett tulajdonos

A zentai csata emlékmûvénél

da rendkívül magas szinten mûveli a hímzés, a szövés, a csuhézás, a babakészítés
tudományát, a lakásában és az udvarában
önerõbõl berendezett tájházban a régi
használati tárgyak mérhetetlen sokaságát
csodálhatta meg a Panoráma Világklub
csoportja.
A program Csantavér Páduai Szent An-

szem nem maradt szárazon…
A továbbiakban dr. Tanka László, a
Panoráma Világklub alapító elnöke adta át
a megbízó levelet Orovec Jánosnak, a helyi közélet kimagasló szereplõjének és
Vér Jánosnak, a magyarországi társelnöknek, ajánlónak, aki a Tápió-régió vezetõi teendõit is ellátja. Ezt követõen
Link Lajos, a Vajdasági Világklub elnöke
méltatta a délvidékiek körében végzett
magyarságmunkát, majd Orovec János
megköszönte a tiszteletteljes felkérést, s
az összefogás fontosságát hangsúlyozta
az anyaországban és a határon túl élõ magyarság között. Zárásként Utcai Róbert
atya mondott áldást, s a jelenlévõk közösen elmondták az Úr imádságát, a Miatyánkot.
Ezt követõen az iskola éttermében került sor a közös ebédre, amelyet a Szabadtûzi Lovagrend Vajdasági Kapitánysága
készített: a pálinkás koccintás után ízletes
raguleves, a helyi specialitású töltött paprika és finom sütemények kerültek az
asztalra.

Koszorúzás a Hungária szobornál

tal katolikus templomában folytatódott
Utcai Róbert plébános nagyszerû elõadásával, majd a mintegy száz fõs csoport –
közöttük a Magyarországról érkezett 50
fõs Világklub-csoport – átvonult a szomszédos közösségi helyiségbe, ahol Joó
Géza mûsorvezetésével zajlott le a Panoráma Világklub 228. társklubjának alakuló ünnepsége. A 7000 fõs Csantavéren
92,4%-a vallotta magát magyarnak a legutóbbi népszámlálás alkalmával, s az
egyik leghomogénebb, viszonylag nagy
magyar településnek számít a Délvidéken.
Meglepetéssel kezdõdött az esemény:
Orovec Jánost, a csantavéri társklub elnökét 16 kisdiák köszöntötte egy-egy rózsaszállal és egy-egy kedves mondattal,
kifejezve tiszteletüket és szeretetüket tanáruk iránt. A megható jelenet során

Innen Szabadkára látogatott a csoport, megtekintette az ottani természeti
és történelmi nevezetességeket, érdekességeket, majd Budapestre indulva búcsút
vettek házigazdáiktól, azzal, hogy: jövõre,
veletek, ugyanitt!
A csoport útja során több helyszínen is
jótékonykodott: pénzadományokkal, felajánlásokkal járultak hozzá azokhoz az
erõfeszítésekhez, amelyet a Délvidéken élõ
magyarok tesznek nemzeti értékeink megõrzéséért, ápolásáért és gyarapításáért.
Fotók: Czuh János
Jelen programunk a Magyarságszolgálati Alapítvány és vajdasági partnere részére a Nemzeti Együttmûködési Alap
Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által
jóváhagyott NEA-NO-17-SZ-0934 pályázati kóddal ellátott szakmai pályázati támogatás alapján valósult meg.

A közönség nagy figyelemmel hallgatta az elõadást

Otthonában gyakran tartanak rendezvényeket

A tiszafüredi ház ünnepségén

Kékessy Györgyöt hazahívta a honvágy Kaliforniából

Hazádnak rendületlenül légy híve
– szólt az intelem
„A lányok maradnak, a fiúk mennek!”

Kékessy György

Kékessy Györgyöt a Panoráma Világklub novemberi mûsorában hallhatták a jelenlévõk, s most olvasóink is megismerhetik életútját.
Családjának vagyonát 1952-ben „államosították”, édesapját bebörtönözték és a családot saját házukból kitelepítették. 1956-ban, a
forradalom kitörésekor katonai szolgálatát teljesítette Pestszentlõrincen, részese volt a harcoknak, laktanyája teljes egészében átállt a forradalom oldalára. A szabadságharc leverését követõen, november 27-én töltötte utoljára együtt az estét a család Apcon, ahol
szülei ekkor laktak. Még ezen az éjjelen a családfõ apa úgy döntött, hogy a lányok (Erzsébet és Sarolta) maradnak, a fiúk (György és
Dezsõ) mennek. Elhangzott a búcsúszó: „Hazádnak rendületlenül légy híve”. Hûek maradtak a hazához valamennyien.
Másnap éjjel Nagycenk és Sopron– 1959 októberében hadgyakorlaton volkeresztúr (ma Deutschkreutz) között lépte át tunk. A fõparancsnokságon felsorakoztunk,
a határt a két testvér, s november 29-én haj- kijött Westmorland tábornok (a késõbbi vietnalban már Ausztriában voltak. Még ezen a nami fõparancsnok) s így szólt hozzánk: „Ti
napon szétvált a Kékessy fivérek útja. Györ- nem csak amerikai katonák vagytok, hanem
gyöt egy Salzburg melletti katona táborba vit- magyarok is! Holnap lesz három éve, hogy
ték, ahonnan 1957. január 4-én Amerikába fellázadtatok a szovjet megszállók ellen s bátindult és Kalifornia államban telepedett le.
rak voltatok a világ legnagyobb hadseregével
– Az 1956-os magyar forradalom és sza- harcba szállni. Amerika akkor nem segített
badságharc leverése után közel 200 000 em- titeket, noha csapataink a német-osztrák haber kényszerült elhagyni az országot - emlé- táron voltak felsorakozva, várták az induláskezik. – A menekültek java része fiatal diá- ra szóló parancsot. Kérést kaptam a chicagói
kok, katonák, munkások és családosok vol- magyar szabadságharcos szövetség elnökétak. Ausztria ezt a menekült
tõl, hogy engedáradatot különbözõ táborokjem el a hadosztában helyezte el, a magyar katolyomban szolgáló
nák, mintegy ezren, egy Salzmagyar származáburg melletti, egykori amerikai
sú amerikai katomilitary táborban, camp roardnákat, hogy azok
erben kaptak helyet. Innen
részt vehessenek a
másfél hónap múlva gyorsított
Chicagóban reneljárással már könnyû volt az
dezendõ október
Egyesült Államokba jutni, ott
23-i ünnepélyen.
örömmel fogadták ezeket az
Kérésének örömegészséges, tettre kész fiatal
mel teszek eleget,
embereket.
hisz' nagyra beAz Egyesült Államokban újcsülöm a bátor
ra katonai szolgálatra sorozták,
magyar nemzetet.
ahol a híres 101-es ejtõernyõs
Még ma este indulhadosztályhoz került.
tok, szabályos ka– Így lettünk „két ország katonai menetben,
tonái” – folytatja. – Én az ejtõerkonvojban, csanyõsöket választottam, hiszen Az ejtõernyõs hadosztály katonájaként patzászlókkal, a
akkor sportként tekintettem rá.
katonai elõírásokA híres 'screaming eagles' 101. airborn divi- nak megfelelõen.”
sion hadosztályhoz kerültem, melynek jelvéAz úton Kossuth nótákat, magyar katonanye a jól ismert fehér sas fej, s kiknek elõdei dalokat énekeltünk. Chicagóban több ezer
1944 júniusában, a normandiai partraszál- ember volt jelen az ünnepségen, fõleg malásban is részt vettek. Bázisunk, a Fort gyarok. A fõrendezõ közölte, hogy egy ameCampbell Kentucky és Tennessee államok rikai katonai egység megérkezett és részt
határán volt. Ebben az ejtõernyõs hadosz- vesz az ünnepélyen. Fegyelmezetten végig
tályban 40 magyar fiú szolgált, kiknek fele hallgattuk a programot, majd a végén a mamár Magyarországon is katonaként vett részt gyar himnusz következett, amit mi terméa forradalmi harcokban.
szetesen szalutálva énekeltünk. A jelenlévõ
A Panoráma Világklubban történõ bemu- magyar közönség szinte szájtátva nézte,
tatkozásakor egy érdekes történet is megosz- hogy a negyven amerikai katona mind tudja
tott a közönséggel:
és énekli a magyar himnuszt. Igen, mert ad18
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dig nem látszott rajtunk, hogy legbelül mi
mind magyarok voltunk !
Kékessy György leszerelése után folytatta
egyetemi tanulmányait és aktívan részt vett a
magyar közösségben életében. Közéleti tevékenységének folytatásához kiváló társra talált
felesége, Isoz Gertrúd személyében, akivel
1973 június 23-án kötött házasságot, s két leánygyermekük született: Kinga és Csilla.
Közösen kiemelkedõ munkát végeztek a
kint élõ magyar fiatalok nevelésében. 1965ben Los Angelesben megalapította a 'Kárpátok' Néptánc Együttest, melynek hosszú
éveken át vezetõje is volt. Ez az együttes a
magyar hagyományokat hivatott õrizni,
ápolni és a felnövekvõ generációkra átörökíteni, az egyetlen a magyar diaszpórában,
amely 50 éve folyamatosan mûködik, sokszor más nemzetiségek fiataljai is csatlakoztak hozzájuk.
Kékessy György Kaliforniában élete négy
nagyon szép és produktív évtizedét töltötte,
okleveles környezet és tájépítészként a szakmában jeleskedett. Elõször 1974-ben jöhetett
haza látogatóba, ugyanis korábban nem kapott vízumot, a Kádár rendszerben egy ideig
' persona non-grata' volt. Fontosnak tartotta,
hogy gyermekei is ápolják a családi kapcsolatokat.
1997-ben nyugdíjba vonult, a honvágy
hazahívta szülõvárosába, Tiszafüredre, ahol
2000-tõl az atyai ház visszavásárlását követõen, annak restaurálását irányította,s mára a
város egyik turisztikai és kulturális központjává vált. Itt is aktív közéleti szerepet vállalt,
elsõsorban a Református Egyházon belül,
2000-2006 között az Egyházközség Fõgondnoka volt.
Hagyományõrzõ, szívén viseli a város történelmi múltját s mint környezet és tájépítész megosztja városépítõ és szépítõ gondolatait a közösséggel. Otthona folyamatosan
helyt ad helyi programoknak és helyet biztosít a felnövekvõ nemzedék közösségépítõ tevékenységéhez. A város a közéleti munkásságát Díszpolgári kitüntetéssel köszönte
meg.

HIRDETÉS

ESEMÉNY
Világklub-est vendégek Dél-Amerikából, Las Vegasból, Európa számos országából

Vers, zene, film – érdekes beszélgetések
és találkozások
Ne hagyd el hazádat! – a Magyar Világtalálkozó idei dalának videoklipjével kezdõdött a Panoráma Világklub õszi estje Budapesten, ahová ismét sokan és sok helyrõl érkeztek vendégek, közel kétszázan. A többi között: Ecuadorból, Argentínából,
Ausztráliából, Peruból, Kanadából, Mauritániából, Venezuelából, Las Vegasból, New Yorkból, Norvégiából, Németországból,
Felvidékrõl, Vajdaságból, Erdélybõl, Kárpátaljáról és több magyar településrõl.

Amerikai, ecuadori és felvidéki
vendégek társaságában
Elsõként a legújabb társklubok vezetõi
mutatkoztak be Nagyváradi-Kis Anna és
Joó Géza mûsorvezetõk mikrofonja elõtt.
Mint elhangzott: az elmúlt 14 évben 228
társklub alakult, átölelve mintegy 95 országot, államot; Magyarországon 72, határainkon kívül 156, jelmondatuk: Határtalan összefogás értékeinkért – … merthogy, magyarok mindenütt vannak!
A Panoráma Világklub egy világméretû, értékalapú, harmonikus együttmûködésen alapuló, baráti civilszervezõdés, s
egyfajta szellemi hídként kapcsolatait

Bemutatkoznak az új társklub-vezetõk
egyfelõl a Kárpát-medence magyarsága és
a világba szétszóratott honfitársaink között szervezi, másfelõl megszólítja és bekapcsolja a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt barátságot
ápoló idegen népek, nemzetek fiait is.
A program elsõ részében a Délvidéken
járt 50 fõs csoport képes élménybeszámolóját láthatta a közönség Link Lajos,
Vajdasági Világklub elnök és Czuh János
fotóriporter jóvoltából. Majd a Sydneyben
25 éve útjára indult Magyar Rádió munkásságára emlékezett Bõsze Ferenc és
Harmath Ilona, az Ausztráliai Világklub
vezetõk, s beszédük végén Ilosvay Gusztáv alapító fõszerkesztõ megbízásából dr.
Tanka László elismerést adott át két tudósítónak, dr. Vámos Lászlónénak és Tóth
Szilárdnak.
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Ezután a New Yorkból érkezett Balogh
Sándorral, az International Roma Unió
elnökének munkásságával ismerkedhettek meg a jelenlévõk, majd az Ecuadorból
Magyarországra
látogató
Manuel
Palacios író, kutató beszélt tevékenységérõl, a Móricz János által ismertté tett Táltosok Barlangjának (Tayos-barlang) felfedezéseirõl – Istenes Gyõzõ és Járai Dávid közremûködésével.

Wass Albert fia, Miklós és felesége
ajándékot vesz át Vér Emíliától
Szünet után ifj. Szalay Róbert a „Fenyõfáktól a pálmafákig” címû filmjébõl
láthatott részletet a közönség, majd
Tarics Péter felvidéki, Szalóczy Pál, Kazinczy-díjas és Suták István amerikai
magyar elõadómûvészek tolmácsolásában
verseket, Vincze B.
András dalszerzõ és
énekes pedig saját feldolgozásában Wass Albert mûveket adott elõ
Szalóczy Pál
gitárral és szájharmoniKazinczy-díjas
kával kísérve. Valamennyi produkciót vastapselõadómûvész
sal fogadott a közönség.
A 2018-as Wass Albert Emlékév programsorozatát, az ötletadó és fõszervezõ
dr. Tanka László, a Panoráma Világklub
alapító elnöke ismertette, kiemelve öt eseményt: január 7-én, az írófejedelem születésének évfordulója elõtti estéjén, a Duna
Palotában nagyszabású gálamûsorra kerül sor; átadják a Wass Albert Örökség
Díjakat, amelyeket azok kapnak, akik
méltó módon õrzik és ápolják Wass Al-

bert szellemi örökségét;
kiadják az Örökségkönyvet, amely a Kárpát-medencében és a
világon élõ magyarság
Wass Albert iránti tiszKasza
teletét, életmûve és sorsa iránti vonzalmát muMarton Lajos
tatja be, ennek bemutaKanadából
tója február 16-án, 17
órakor lesz az OKISZ-székházban; megalakul a Wass Albert Tisztelõinek Társasága, a WATT, amely az író mûvei iránt
érdeklõdõket és a szellemi örökségét tovább vivõket fogja majd össze; – Wass Albert emlékszobrot állítanak fel Szegeden
– a VIII. Magyar Világtalálkozó emlékmûveként – 2018. májusában Szilágyi Árpád
nemzeti Emlékkertjében.
Az est további részében köszöntötték
a jelen lévõ Wass Albert fiát, Miklóst, és
feleségét Zilahy Zsuzsannát, akik Las
Vegasból érkeztek a rendezvényre, s õk a
Nevadai Világklub vezetõi is. Az Argentínából nekik hozott üzenetet Kerekes Ágnes mondta el, valamint egy személyes
ajándékot adott át a Wass Albert emlékére
az elsõ adományozó, Vér Emília Világklub-tag.
Ezután az íróval való
személyes találkozásairól és kötõdéseirõl beszélt Kasza Marton Lajos, a Kanadai Magyar
Írószövetség tiszteletbeli
Tarics Péter elnöke; Csernus Lajos
felvidéki
Kecskemétrõl, a Hírös
elõadómûvész Rovókör egyik alapítója
és elnöke az ott élõ közösség programjairól szólt; végezetül pedig, meglepetésként Poór István filmrendezõnek a készülõ „A funtinelli boszorkány” címû filmjébõl láthattak részleteket
a jelenlévõk. A közönség a programokat
követõen még sokáig együtt maradt, beszélgettek, ismerkedtek, mintahogyan az
szokás a Világklub-esteken.
Czuh János
(szöveg és képek)
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A közönség élvezte a mûsort

Harmath Ilona és Bõsze Ferenc

Vincze B. András dalszerzõ, énekes

MÛVÉSZET
A Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület elkötelezett a módszer megismertetésében

A zene mindenkié:
tisztelet Kodály Zoltán munkásságának
Kodály Zoltánra emlékezünk 2017-ben a kettõs jubileum évében: születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmából (Kecskemét, 1982. december 16. - Budapest, 1967. március 6.). A Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület,
– budapesti székhelyû civil szervezet – fõ feladatának tekinti Kodály Zoltán zenepedagógiai örökségének ápolását és megõrzését. Egyesületünk tagjainak többségét még iskolai éveikbõl személyes emlékek fûzik a kodályi zenepedagógiához,
amelybõl a gyermekek zenei nevelése iránti nagyfokú elkötelezettségük ered.

Napjainkban sokan megkérdõjelezik a
gyermekkori mûvészeti nevelés fontosságát, és annak mással nem pótolható, életre szóló jelentõségét. E szemlélet magyarázatát abban látjuk,
hogy a közvélemény
elõtt, de még a szakemberek elõtt is alig
ismertek a mûvészeti
nevelés hatásával kapcsolatos társadalomés természettudományi kutatások, amelyek csak a '90-es
évek óta váltak ismertté.
Mindezekre figyelemmel dolgozta ki
Egyesületünk a nemzeti tradícióinkat és a legújabb tudományos vizsgálati eredményeket is ötvözõ,
Psalmus Humanus integrált mûvészet-

Psalmus táncos gyerekek
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pedagógiai programját.
A program a magyar
ének-zenei általános iskolák több, mint négy évtizedes pedagógiai eredményeire valamint Barkóczi
Ilona - Pléh Csaba professzorok több éves pszichológiai hatásvizsgálatának
megállapításaira
épül.
A kodályi zenepedagógia eredményes alkalmazásának egyik fontos pillére (a megfelelõ óraszám- és tananyag mellett) a magasan
képzett és jól felkészült zenepedagógus.
Ezt szem elõtt tartva állítottuk össze „Tehetséggondozás Kodály szellemében” elnevezéssel 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési programunkat,
amit
ajánljunk
ének-zene tanárok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, nyelvtanárok, iskolavezetõk, kollégiumi nevelõk, stb. számára.
A mûvészetpedagógiai program
differenciáltan kínál lehetõséget a
kiemelkedõ képességû tanulók tehetséggondozásához, az átlagos képességûek kibontakoztatásához, a hátrányos helyzetûek felzárkóztatásához,
valamint a fogyatékossággal élõk társadalmi beilleszkedéséhez. Ugyanakkor az ének-zene tanár is
választhat a pedagógiai
metódusok között személyes érdeklõdése, a tanulók képessége, valamint
intézményének oktatási
hagyományai
alapján.
Képzéseink helyszíne:
Budapest, Eötvös Loránd

Szlovák kislány énekel
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Zenei Tanszéke.
A
zenepedagógiai
munka mellett igen fontosnak tartjuk tudományos igényû ismeretterjesztõ anyagok és oktatási
segédanyagok (könyvek,
DVD filmek, stb.) készítését és megjelentetését,
amelyek a hazai és nemzetközi szakmai találkozók, konferenciák (ISME,
UNESCO, IKS), és a tanártovábbképzések során bemutatásra kerülnek
Egyesületünk munkájáról bõvebben olvasható
www.psalmusar ts.hu
honlapon.
K. Udvari Katalin
gordonka- és szolfézstanár
a Psalmus Humnus
Mûvészetpedagógiai
Egyesület
alapító elnöke (2002)
a Kecskeméti ÉnekZenei Általános
Iskola legelsõ osztályának
egykori tanulója
(1950-1958.)

Dr. Tanka László bevezetõ elõadása

Havas Jenõ, az Iparszövetség alelnöke
üdvözli a fórum résztvevõit

Mészáros László amerikai üzletember
a fiatalok képzésérõl beszélt

USA, Afrika, Kuvait, Venezuela, Indonézia üzleti lehetõségei a Gazdasági Fórumon

Középpontban az innováció és a sport
A VII. Magyar Világtalálkozó keretében az OKISZ Székházban megrendezésre került a Magyarsághíd Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó. Az üzleti rendezvény a meghirdetett témakör szerint azzal foglalkozott, hogy miként juthatnak a nemzetközi piacra a magyar termékek és szolgáltatások. A teltházas rendezvény középpontjában az innováció hazai és külföldi lehetõségei, valamint a sport és a gazdaság kapcsolatának témakörei álltak, ez utóbbinál kiemelt figyelem
illeti a közelgõ vizes világbajnokságot. A Fórum az üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálta a résztvevõknek.
Dr. Tanka László elnök és prof. Havas
Jenõ, az Iparszövetség alelnökének köszöntõi után Bokor Balázs nagykövet, az
Üzleti Fórum elnöke prezentációjában
bemutatta a szervezet céljait és cselekvési irányait. Miután a VII. Magyar Világtalálkozó díszvendége kontinensi szinten
Észak-Amerika, így a Fórum irányadó beszédét dr. Bársony Farkas, az AmCham
elnöke, a GE ügyvezetõ igazgatója mondta el. Ismertette Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatait, a
geopolitikai helyzetet, Magyarország globális versenyképességét. Bemutatta azt a
javaslatcsomagot, amelyet az AmCham
egy versenyképesebb Magyarországért
készített.

Baráth Tamás, a New York-i
Magyar-Amerikai Kereskedelmi kamara elnöke
hozzájuk forduló, az USA-ban sikereket elérni kívánó vállalatokat. Balogh Sándor, a vizes
világbajnokság szervezõ bizottságának gaz-

Schuck Tivadar
üzletember
Indonéziából érkezett

Balogh Sándor, a vizes világbajnokság
gazdasági igazgatója

Dr. Bársony Farkas,
az AmCham elnöke,
a GE ügyvezetõ igazgatója

Béla, a Venezuelai Társklub elnöke a venezuelai befektetési lehetõségekrõl, Farkas Tamás, az ECC Consulting pályázati lehetõsé-

Kõházy Ferenc – Felvidék
dasági igazgatója a nemzetközi verseny elõkészületeirõl beszélt. Mészáros László amerikai üzletember a fiatalok képzésérõl, Galambos Tamás, a Magyar Nemzeti Kereskedõház Kuvaiti Kereskedõházának igazgatója az
Öböl-beli gazdasági lehetõségekrõl, Szabó

Baráth Tamás, a New York-i Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke arról beszélt, hogy szervezete miként tudja segíteni a
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Bokor Balázs, az
Üzleti Fórum elnöke

geirõl beszélt. Somlyai Gábor, a HYD Kft vezetõje gyógyszerfejlesztésekrõl, Schuck Tivadar, az Indonéz Társklub elnöke az ottani
gazdasági együttmûködés perspektíváiról,
Szliman Ahmed, a
Mauritániai Világklub vezetõje az afrikai és az arab piacokra jutás feltételeirõl,
Ifj. Papp László pedig
a hajdúszoboszlói
Ökölvívó Akadémia
fejlesztésérõl beszélt.
Kõházy Ferenc pedig
Szabó Béla
a Felvidéken megalkotott Szent Korona
Venezuelából
hõlégballon jelentõségérõl, magyarságüzenetének fontosságáról
szólt.
Az elõadásokat követõen a jelenlevõ
üzletemberek hosszasan tárgyaltak egymással, vizsgálták az együttmûködés lehetõségét.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Ahmed Szliman – Mauritánia
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BEMUTATKOZÁS
Gyöngyharmatból lettek a nemzeti megmaradás értékvivõ nagykövetei

Boldog születésnapot kívánunk a 96 éves Csapó Endrének!

Életműdíjat kapott – Megjelent új könyve

Gladys-Beregikliannal, Új-Dél Wales kormányfõjével
Csapó Endre író, újságíró, a Magyar Élet
fõszerkesztõje számára az idei esztendõ
igen sikeresnek mondható. Ez év õszén ve-

Baráti társasággal a díjátadó ünnepségen

hette át Ausztráliában a multikulturális újságírás kimagasló teljesítményeit jutalmazó
díjak között a legrangosabbat, az Életmûdí-

Munkássága egyedülálló
Elõször is azért, mert jórészt neki köszönhetõen
ma még van magyar nyelvû hetilap Ausztráliában.
Hosszú évtizedek óta hétrõl hétre 24 oldalon jelenik
meg a kis csapat által írt, szerkesztett magyar hetilap,
miközben az emigráció nemzeti sajtóorgánumai már
sorra elvéreztek szerte a nagyvilágban. A Magyar Élet
példát mutat arra, hogy a multikultúra „boszorkánykonyhájában” is megél a magyar szó, a magyar kultúra, az újság képes közösségeket kovácsolni, fenntartani, összefogni.
Másodszor azért egyedülálló Csapó Endre munkássága, mert a hat évtizeden átívelõ pályafutása során a nemzeti publicisztikának egy sajátos
(„csapóbandis”) mûfaját teremtette meg. Tényszerûség, korrekt helyzetelemzés, sokoldalú megközelítés,
határozott véleménynyilvánítás, kritikai szemlélet, a lehetséges megoldások
szüntelen keresése jellemzi írásait. Döbbenetes teljesítmény: közel hat évtizede
írja minden héten kolumnás vezércikkeit, melyek száma több ezerre tehetõ.
Harmadszor azért egyedülálló jelenség , mert a nemzeti összetartozás és öszszefogás apostola. Magyarságtudatunk élõ lelkiismerete. „Egy a nemzet – éljünk
bárhol is a világon!” – ezt a jelmondatot üzenetként már a hatvanas esztendõk
legelején megfogalmazta. A nemzetegyesítés feladatait – a diaszpóra nemzetbe
olvadásának teendõit – számtalan írásában taglalta, javaslatai útmutatóul szolgáltak a nemzetpolitika irányítóinak, a magyarságtudatot és kultúránk megõrzését fontosnak tartó közösségeknek. Mindig a világ magyarságának egészében
gondolkodik.
„Ilyen a világ” – ezt a címet viseli a Magyar Életben megjelent írások gyûjteménye, amelybõl két év termését, az ezredfordulón, az 1999-ben és 2000-ben
született cikkeket olvashatjuk ebben a könyvben. Igazi értéke írásainak, hogy
megállapításai ma is helytállóak, idõszerûek! Akár ezen a héten is megjelenhetne jó néhány cikke, csak a mai dátumot kellene odaírni…
Végtelen témagazdagság: választások, forradalmak, Trianon, magyarüldözés,
emigráció, autonómia, nemzetállamok, nemzeti jövõ, Világszövetség, Szent Korona, euró, ciánperek, helyünk a világban – rengeteg érdekes témakör sorakozik
elénk. Az akkori idõk minden jelentõsebb eseménye, jelensége Csapó Endre
analizáló górcsöve alá került, történhetett az bárhol a világon.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy Csapó Endre, régi barátságunk és együttmûködésünk okán, felkért arra, hogy vigyük tovább a Panoráma Világklubban szellemi hagyatékát.
(Részlet a könyv elõszavából, írta: Tanka László)

jat, amelyet Új Dél-Wales kormányfõje,
Gladys Berejiklian adott át a több mint 50
évi újságírói, fõszerkesztõi tevékenységéért
az ausztráliai magyarság szolgálatában.
Ilyen a világ – címmel jelent meg új
könyve, amelyet a Panoráma Világklub
adott ki, s a novemberi rendezvényen mutatták be nagy sikerrel. Tanka László ki-

Mernek magyarnak maradni a Felvidéken
Közel két évtizeddel ezelõtt alakult meg a felvidéki Nemeshódoson a „Megmaradásunkért” Polgári Társulás kultúrcsoport, akkor még
„Gyöngyharmat” néven, az új nevet 2015 novemberében vettük fel. Ekkor határoztuk el, hogy a szó legszorosabb értelmében a megmaradásunkért fogunk küzdeni a kultúra keretein belül, nemcsak itt Felvidéken, hanem az egész Kárpát-medencében.
Az elsõ és legfontosabb feladatunknak tartottuk, hogy a kis létszámú – (akkor nyolcan
voltunk) csoportból egy ütõképes, tettrekész
gárdát alakítsunk ki, akik a magyar nyelv
ápolásáért, a magyar kultúráért, az identitástudatunk megtartásáért áldozatokat tudnak
hozni a magyarság oltárán. Tudtuk azt, hogy
az az út, melyen elindultunk nincs gránitlapokkal kirakva, akadályokkal lesz tele, de
nem szabad meghátrálni. Azt is tudtuk, hogy
meg kell nyernünk a fiatalságot a közös ügy
érdekében. Ez volt talán a legnehezebb feladat, de sikerült.
Ma a 25 tagú kultúrcsoportnak több mint
a fele fiatal. A legfiatalabb 8 éves, az egyik
szólóénekesünk 15 éves, a másik 22 éves, de
a versmondók között is van 9 és 12 éves is.

A Magyar Világtalálkozó balatonlellei programján

A második fontos feladatnak tartottuk kialakítani programjainkat, melyekkel nemcsak megtudjuk majd szólítani a Kárpát-medencei magyarságot, hanem az anyanyelv és
magyarságunk megtartására is buzdítsuk
õket, arra, hogy merjünk magyarnak maradni szülõföldünkön. Ezek a kultúrprogramok
szorosan kötõdnek az 1000 éves ittlétünkhöz
a Kárpát-medencében, és hûen tükrözik harcainkat a megmaradásunkért. Az elõadott
mûsoraink témakörüket tekintve rendkívül
széles skálájúak a nemzeti témaköröktõl
kezdve a karácsonyi mûsorokig, minden szerepel benne.
Az elõadásaink utáni visszajelzések nagyon pozitívak. Jönnek utánunk az emberek, akik gratulálnak a mûsorainkhoz és elmondják, hogy feltöltõdnek, hogy az ilyen
mûsorok szükségesek az összefogáshoz,
megerõsítik hitükben és magyarságuk megtartásában. Fellépéseink során eljutottunk a
horvátországi Pulába, a délvidéki, a szlovéniai magyarokhoz és nem utolsó sorban Erdélybe is. Fontos számunkra, hogy felfedeztek bennünket az anyaországban is, 2017ben a VII. Magyar Világtalálkozó rendez-

Világklub-elnöki portré
adó ismertette a könyvet, Csapó Endre
munkásságát pedig Kardos Béla, ausztráliai közösségi vezetõ méltatta. Többen
képviselték Ausztráliát a budapesti eseményen, ott volt a többi között Sipos Ika,
az Ausztráliai Magyar Szövegség elnöke,
Kerekes Samu Brisbane-bõl és Rozgonyi
Magdi Sydneybõl.
És ami talán a legfontosabb: november
11-én Csapó Endre betöltötte 96. életévét.
Jó erõben, egészségben, derûsen és jókedvûen szerkeszti nap mint nap Ausztráliában a Magyar Életet, írja vezércikkeit.
Szeretõ családi és baráti közösség veszi
körül. Kívánunk neki jó egészséget, alkotókedvet és szeretõ magyar barátokat!

vénysorozatának díszvendégei voltunk.
Több helyre hívnak bennünket az idén is
Magyarországra. Katartikus érzés volt, amikor felléptünk Erdély legutolsó falujában és a
Trianoni megemlékezõ mûsorunk után az
emberek sírva borultak a nyakunkba. Elmondták, hogy az egyik dalért amit elénekeltünk egy év börtönbüntetést kapott volna a
Caucescu rezsimben, a másik versért akár
három évet is.
Az elmúlt évben több mint 7000 km utaztunk fellépéseink során az egész Kárpát-medencében. Tudomásunk szerint hasonló
komplex, a 19. századtól a magyar történelmi
eseményeket felölelõ mûsora csak nekünk
van a Felvidéken, de talán az egész Kárpát-medencében is. Meghívásunk van Horvátországba, Délvidékre, az anyaországba. Természetesen szûkebb pátriánkban Felvidéken is folytatjuk nemzetébresztõ tevékenységünket.
Csepi György elnök
Elérhetõségek:
email: csepi@stonline.sk
mobil: 00421903403153
tel/fax: 00421315524314
skype: csepi.juraj,
facebook: „A Megmaradásunkért”
Kultúrcsoport

Anikó, a Szamos-vidéki jótettek asszonya
Kovács Lászlóné, Szoóh Anikó Anikó az
utóbbi négy évben rendszeresen részt vett a
Panoráma Világklub rendezvényein és
együtt utazott 2016 áprilisában a klub által
szervezett kárpátaljai kirándulásra. Ekkor
született az ötlet, hogy az õ régiójában a Szamos-vidéken is alakuljon egy társklub, s Székely Lászlóné és Koleszár Andrásné – az ikrek javaslatára – Anikó lett az elnöke. A kárpátaljai utazás során részt vett a csapat
Makkosjánosiban, Salánkon, Újkigyóson,
Munkács, Ungvár településeken. Csodálattal
nézte Munkácson Matl Péter szobrászmûvész parkjában az alkotásait, mivel õ maga is
mûköves szakember is volt valamikor, egyedüli nõként Magyarországon.
Salánkon részt vett a társaság egy borkóstolón, majd a verbõci általános iskolás gyere-

Kardos Béla a budapesti könyvbemutatón
Csapó Endre könyveivel a kezében

kek adtak elõ mûsort egy domboldal mellett
táncolva, a zeneiskolai tanárok által hangszerekkel kísérve. Ekkor Lovas Ilona – az
utazás szervezõje – megkérdezte,
hogy tudná-e a jelenlévõk közül valaki támogatni a néptáncos gyerekeket? – Anikó azonnal jelentkezett és megígérte, hogy saját költségén kékfestõ anyagot, csipkét, és
nemzeti színû szalagot fog vásárolni. Az anyagot azóta megvásárolta,
kiküldte Verbõcre, ott pedig a gyerekek méreteire varrták meg a kékfestõ anyagot. Azóta a gyerekek boldogan viselik ezt a ruhát fellépéseiken.
Anikó egyébként 10 éves kora óta néptáncos, az Ököritófülpösön mûködõ „Fergeteges” néptáncegyüttesben táncolt, melyet
1937-ben Németh Lili alapított, amely azóta
is folyamatosan mûködik, jelenleg is az õ koreográfiáját táncolják. Ez év szeptember 2-án
ünnepelték a néptánccsoport megalakulásának 80. éves évfordulóját. Részt vett az ünnepségen az alapító Németh Lili unokája: Sólyom Nóra, aki könnyeivel küszködve el2017/ 3. szám

A kárpátaljai gyerekek az ajándékruhában

mondta, jól esik neki, hogy milyen szeretettel õrzik nagymamája emlékét és folytatják
az értékközvetítõ tevékenységet. A nap fénypontját jelentette a régi és az új táncosok
össztánca. Ennek a rendezvénynek egyik
szervezõje volt Anikó is.
2017. május 25-én a Panoráma Világklub népes csapata részt vett a szegedi
Dómban a vitéz Szilágyi Árpád, a Magyar Kultúra Lovagja ötlete nyomán
készített Világ Magyarságának Harangja megszentelésén, mely azóta is
a Nemzeti Emlékkertben kong a déli
harangszó idején. Ezen az ünnepségen
Anikó megígérte Árpi bácsinak, hogy a harang mellé készít egy szép magyar címert, –
amely azóta el is készült – és nemsokára a
harang melletti falon lesz elhelyezve.

INFORMÁCIÓK
Mátyás király adta az ötletet

Sakkjátékok minden korosztálynak
Mintegy négy évvel ezelõtt, Karácsony elõtt sakkoztam a kisebbik fiammal. Az asztalon ott álltak a megírásra, elküldésre
szánt üdvözlõlapok és bélyegek. Az egyik bélyeg – Mátyás király arcképe volt rajta – valahogy rákerült a sakktábla egyik
sötét kockájára. Ekkor „pattant ki az Isteni szikra” és kezdtem el gondolkodni a képes sakkon – meséli a feltaláló, Juhász
Sándor.
A gondolatot tett követte. Kidolgozta a
projektet és történész barátja készített
egy 32 híres embert tartalmazó
összeállítást Kiemelkedõ történelmi személyiségek
hazánk és Európa
életében címmel –
az õ fotóik találhatóak a sakktábla sötét
kockáin és mindegyikükrõl van néhány ismertetõ sor
a sakkhoz mellékelt kis füzetben,
magyar és angol
nyelven.
A hagyományos szabályokkal játszható magyar sakk hasznos és a világon egyedülálló, hiszen ez a logikai játék (és a hozzá tartozó füzet) alkalmas arra, hogy bemutassa hazánk történelmét és helyét Eu-

A Magyar Állami Operaházban ünnepelte nemrégiben a „Hegedûvel a világ körül” címû turnéja ötvenedik állomását Mága
Zoltán, aki három évvel ezelõtt indította útjára a száz állomásosra tervezett hangversenysorozatát, melyet az V. Magyar
Világtalálkozón, 2015-ben, a Stefánia Palotában nagyközönségünknek is hatalmas sikerrel bemutatott.
Ennek során a magyar zenei kultúrát népszerûsíti, eddig Erdélyen át Koreán és Kínán
keresztül Amerikáig. A jubileumi koncerten
a hegedûmûvész a Budapesti Primarius
Szimfonikus Zenekar kíséretében olyan hírességekkel lépett fel, mint Shlomo Mintz,
Szabadi Vilmos, Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter, Mario Frangoulis, Vásáry Tamás és
Szakcsi Lakatos Béla.
„Az Operában tartandó koncertemmel
szeretném megköszönni a közönség támogatását és szeretetét, amelyet harminchárom
éves pályafutásom alatt a világ minden táján
érezhettem. Ahogy eddig is tettem, továbbra
is nagy örömmel hirdetem koncertjeimen,
hogy a magyar nemzet több világhírû zeneszerzõt is adott a világnak” – mondta Mága
Zoltán, aki 2014-ben, a IV. Magyar Világtalál-

– 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)
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Hegedűvel a világ körül
Köszönet a közönség szeretetéért, amelyet mindenütt érezhet

rópában. Azután elkészült a Budapest
sakk is, amely fõvárosunk természeti
szépségeit és épített nevezetességeit mutatja
be a 32 sötét kockán,
így a többi között látható a Halászbástya, a Hõsök tere, a Vajdahunyad
vára és a Nemzeti Múzeum is.
A legújabb „szerzemény” pedig a Gyereksakk, amelyen kis állatok
képei láthatók, azt a célt
szolgálva, hogy a legkisebbek ilyen, játékos
formában megismerkedjenek a sakkjátékkal és megszeressék ezt a kiváló logikai
játékot.
A sakk megrendelhetõ
az ad.art@t-online.hu email címen,
s a 30/9966-424-es telefonszámon

Újdonságok
a masszázstechnikában
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Mága Zoltán jubileumi koncertje az Operaházban

kozó Díszünnepségén, az Uránia Nemzeti
Filmszínházban vehette át tõlünk „A Világ
Magyarságáért” mûvészeti kitüntetést, 2015ben pedig elsõként a Panoráma Világklub Karitatív Békedíját. Gratulálunk munkásságához!

A Hegedûvel a világ körül címû hangversenykörút tengerentúli nyitókoncertjére
2014. januárban Los Angelesben, a Walt Disney Concert Hallban, a magyarországi nyitókoncertre pedig az év májusában, a Budapesti Operettszínházban került sor. A három
éve tartó sorozat keretében Mága Zoltán
nagy sikerrel lépett fel olyan neves koncerthelyszíneken, mint a New York-i Carnegie
Hall, a Torontói Zeneakadémia, a Szöuli Operaház, a hollywoodi Dolby Theatre, a New
York-i Lincoln Center és a Pekingi Központi
Zeneakadémia. A mûvész útja 2017 áprilisában a Vatikánba vezetett, ahol Ferenc pápának játszhatott; a hangversenykörút hátralévõ állomásai között pedig Ausztrália, Új-Zéland és Izrael is szerepel – közölték a szervezõk. (MTI-forrás)

INFORMÁCIÓ

Látogatás a Józsa Judit Galériában

Érdemes felkeresni!
A Magyar Világtalálkozók rendezvénysorozatának évrõl évre kiemelkedõ mûvészeti programja
Józsa Judit erdélyi, korondi származású kerámiaszobrász belvárosi Galériájának megtekintése, ahol a magyar kortárs képzõmûvészet kiemelkedõ alakja beszél munkásságáról, bemutatja alkotásait, s válaszol az érdeklõdõk kérdéseire. A decemberben négy éve mûködõ galéria egyfajta szellemi mûhellyé
vált azok számára, akik érdeklõdnek a mûvészet, a magyarság
hagyományai, értékei iránt. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe!

Elérhetõségek
Józsa Judit Galéria
Budapest, V. Városház u. 1.
Nyitva tartás:
hétköznap 10-18 óra.
Telefon: +36-1-951 7334
Email: admin@jozsajudit.hu

Kiállítás és klubalakulás
Sopronban
A Soproni Képzõmûvészeti Társaság és a Panoráma Világklub
Soproni társklubja szervezésében az Erdélyi Balánbányai Egyeskõ
gyermektábor bemutatkozására került sor nemrégiben. A tábor
mûvészeti vezetõje Rozmán Zoltán a soproni Alpok Képzõmûvész
Kör egykori elnöke, és támogatója a Soproni Panoráma Világklub
és a Soproni Képzõmûvészeti Társaság is.
A rendezvényt Füzi Edit a Képzõmûvészeti Társaság titkára, a
Világklub soproni alelnöke vezette be, a város nevében Barcza
Attila önkormányzati lépviselõ mondott köszöntõt, s bemutatta
te a tábort mûködtetõ Botorka Kulturális Egyesületet. Az Erdélybõl érkezetteket Mihály Csaba elnök mutatta be, majd Rozmán
Zoltán és a tábor ifjú növendékei megnyitották a kiállítást. A rendezvényen vehette át Kerekes György soproni elnöktõl Mihály
Csaba és felesége a Balánbányai Társklub létrehozására felkérõ
levelet. A rendezvényen jelen volt a Kõszegi Csók István Mûvészeti Társaság képviseletében Palcsó Julianna elnök,a Felvidékrõl
Búcsról Puskás Attila és családja, a sopronhorpácsi alkotók, Varga Hajnal és Molnár Mercédesz , s a Bécsbõl érkezett Szabó Katalin festõmûvész is.
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Életmód tábor a Balaton-parton a Magyar Világtalálkozó kapcsolódó rendezvényeként

Valóra váltott egészség
Immár ötödik alkalommal került megrendezésre Balatongyörökön a „Valóra váltott egészség” elnevezésû Életmód tábor,
hagyományosan a VII. Magyar Világtalálkozó kapcsolódó rendezvényeként, június utolsó hetében. Az egyhetes programsorozat a helyi önkormányzat és turisztikai egyesület, valamint a Panoráma Világklub Balaton-régió Társklubjának együttmûködésével valósult meg.
Több mint félszázan vettek részt az
egyhetes programban, dr. Idrányi
Zoltánné Pátzay Anna Társklub-elnök
szervezésében. Az elõadások, a kirándulások és a szabadidõs programok remek
hangulatban zajlottak, hiszen az évek során jó néhányan már régi ismerõsként,
barátként tértek vissza Balatongyörökre.
Az elõadók között jeles szakemberek
szerepeltek, többek között dr. Dévai Margit egyetemi docens, szakpszichológus,
dr. Darnói Tibor holisztikus orvos, Mörk
László természetgyógyász, Kiss Erzsébet,
sportújságíró, Nógrádi Tóth István elõadómûvész – és még sokan mások.
Meghirdették a jövõ évi tábort is: 2018.
jún. 25. és július 1. között kerül sorra, a
VIII. Magyar Világtalálkozó kapcsolódó
rendezvényeként.

Böjte Csaba árvái között jártam
Mindnyájunk számára fontos, az egészséghez hozzátartozó lelki egészség, melyet Csaba testvér otthonaiban tapintani lehet, s az õ – és munkatársai – keze alatt felnõtt generációk bizonyítják, hogy jó úton jár. Erõs vonzást éreztem, hogy megéljem ezt a csodát, ami 25 éve kezdõdött, s mostanra: 82 ház és 2470 gyermek részesül ebben a
lelki és testi jólétben, amit Csaba testvér és csapata teremt meg nekik, valamint a segítõ, jóakaratú emberek.
Utazásom célja, s egyben
ajándék a gyermekeknek és
nevelõknek, az a kínai meridián torna a 3, 1, 2, melyet dr.
Eõry Ajándok, a szegények orvosa terjesztett el Magyarország szerte, és a határon túl. A
torna ingyenes klubrendszer
keretében mûködik, bárki elsajátíthatja, idõs és fiatal egy-

aránt, hiszen nagyon hatékony a megelõzésben és a betegségek gyógyításában is.
Csaba testvér, munkatársai és a gyermekek egyengették az utamat Dévára, köszönöm neki! Várakozáson felüli élményt jelentett mindaz, amit átéltem. A szeretet, az
egymásra figyelés, a tisztelet, ami a gyerekekbõl sugárzik, érzik és tudják, mit jelent a felnõttek állhatatos munkája, s meg is becsülik
õket. A családokban a nevelõ olykor 10-12
gyermekrõl gondoskodik, ezért is nagyon
fontos a nagyok odafigyelése a kisebbekre.
Csaba testvér és
munkatársai és gyermekek nagy örömmel fogadták a vidám
ritmikus tornát, várnak vissza, és még
lesz dolgom a követ2017/ 3. szám

kezõkben is. Lehetõség kínálkozik turista
utakra is, szállás, étkezés biztosítva, mindenkinek szeretettel ajánlom. Sokan elférnek a dévai otthonban, a kikapcsolódás és
a finom erdélyi ételek garantáltak, és hozzá a gyermekek vidám nevetése!
Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna
a Panoráma Világklub
Életmód Fórumának elnöke
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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EMLÉKÉV

WASS ALBERT EMLÉKÉV – 2018
A Panoráma Világklub és a Magyarságszolgálati Alapítvány – Wass Albert fiainak (Vid, Huba, Géza, Miklós, Endre) egyetértésével és támogatásával – 2018-ban Wass Albert Emlékévet tart az író születésének 110. és halálának 20. évfordulója
alkalmából.
Arra kérik az író mûveinek tisztelõit,
hogy az Emlékév során, lehetõségeikhez
mérten tartsanak; - különféle irodalmi
rendezvényeket, eseményeket, kiállításokat, elõadásokat, konferenciákat, felolvasóesteket, emléktúrákat, táborokat;
kezdeményezzék emlékhelyek, köztéri
alkotások, szobrok, alkotások létrehozását, utcák, terek elnevezését; kiadványok, könyvek, cd-ék, információs füzetek,
szórólapok, stb. megjelentetését; irodalomkedvelõ közösségek, szervezetek,
kiscsoportok létrehozását.

A Panoráma Világklub keretében létrejött
Wass Albert Tisztelõinek Társasága (WATT)
az alábbi eseményeket tartja:
1. Wass Albert születésének 110. évfordulója alkalmából január 7-én, Budapesten, 16 órától a Duna Palotában Díszünnepség, amelynek keretében neves elõadómûvészek lépnek fel;
2. Wass Albert Örökség Díj alapítása
azok részére, akik méltó módon õrzik és
ápolják Wass Albert szellemi örökségét –
elsõ alkalommal 2018. január 7-én kerül
sor, a Duna Palotában rendezendõ
díszünnepségen;

3. Megalakul a Panoráma Világklub
egyik Fórumaként a WATT: Wass Albert
Tisztelõinek Társasága, amely az író mûvei iránt érdeklõdõket és a szellemi örökségét tovább vivõket fogja össze;
4. Wass Albert emlékszobor készül
– László Levente székely faragómûvész
alkotása – amely a VIII. Magyar Világtalálkozó emlékmûveként kerül felállításra
Szegeden, Szilágyi Árpád Nemzeti Emlékkertjében, 2018. május 21-én.
5. Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében
és a nagyvilágban – megjelenik február
16-án, Wass Albert halálának 20. évfordulója alkalmából (OKISZ-székház, 17
óra);
6. Wass Albert Emléktúra Erdélyben,
a Mezõségben, ahol Wass Albert regénye-

inek helyszíneit keresik fel a csoportok a
Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében, s felolvasásokat tartanak – (július 1216. – öt nap 4 éjszaka);
7. Wass Albert hazatér – emlékkiállítás a csíksomlyói zarándokvonaton –
(május 18-21.)
8. Wass Albert Olvasótábor
Aranyosapátiban (Szabolcs-SzatmárBereg megye) a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és Magyar Kultúra Lovagrendjének együttmûködésével – június 16-22.
9. Jótékonysági adománygyûjtés a
Wass Albert Alapítvány által támogatott
erdélyi Tulipán Árvaház lakói részére;
10. Mûsoros emlékestek, könyvbemutatók, rendezvények, események
szervezése a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban.

Örökségkönyv

Wass Albert szellemi hagyatéka
a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
A Panoráma Világklub 2018-ban
Wass Albert Emlékévet tart, s ennek
tiszteletére jelenik meg február 16-án,
„Örökségkönyv – Wass Albert szellemi
hagyatéka a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban” címmel az az emlékkönyv, amely a Kárpát-medencében és
a nagyvilágban szétszóratott magyarságnak az író és mûvei iránti tiszteletét,
mûvei hatását mutatja be.
A képes kiadvány a szellemi hagyatékot õrzõ és tovább vivõ szervezetek,
emlékhelyek, a róla elnevezett utcák,
terek, közösségek, irodalmi, iskolai
rendezvények, s egyéb kezdeményezések, például kiadványok, könyvek, emléktúrák, táborok, versenyek, felolvasások, stb. bemutatása mellett összegyûjti azokat a személyes vallomásokat, élményeket, amelyek az íróhoz és mûveihez kötõdnek.

A könyv számos egyéb érdekességeket is tartalmaz, megszólalnak benne a
Wass-fiúk, elmesélve élményeiket édesapjukról, valamint olyan személyek,
akik ismerték és kapcsolatban álltak az
íróval. Továbbá neves és kevésbé ismert személyiségek vallanak arról,
hogy Wass Albert mûvei és gondolatai
milyen útravalóval szolgáltak számukra életükben?
A könyv melléklete pedig tartalmazza azt az egy órás riportfilmet – „Fenyõktõl a pálmafákig”, amelyet floridai
otthonában készített, s magánbeszélgetései sorozatából állított össze Szalay
Róbert rendezõ.
A könyv ára: 5000 Ft,
megrendelhetõ
a kiadónál az alábbi
email címen:
vilagklub@vilagklub.hu
2017/ 3. szám
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INFORMÁCIÓK
Az Euro Discount Club új projektjei mindenkihez szólnak

A kártyás kedvezmények végtelen lehetőségei
Az Euro Discount Club ötlete 17 évvel ezelõttre nyúlik vissza, kollégáimmal kezdtük
el felépíteni azon szolgáltatásunkat, amely
for-profit cégek ügyfél-, valamint non-profit
szervezetek tagkártyáihoz biztosított kedvezményes vásárlási lehetõséget. Ma már több
mint 200 kártyakibocsátó partnerünk, közel
másfél millió kártyatulajdonosa tud EDClogós kártyájával közel ezerháromszáz kiskereskedõnél – köztük több országos hálózatnál
– átlag 11,4%-os mértékben olcsóbban vásárolni. Célunk, hogy a jövõ év végére elérjük a
három milliós tag-, valamint a tízezres kedvezményadói számot – mondja Jáger László,cégvezetõ, az Euro Discount Club alapítója.
– Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy elõre menekülünk: kidolgoztuk egyrészt azt, hogyan tudnánk a – már évi több tíz milliárd forintos – kártyás forgalomból jutalékra szert
tenni, másrészt milyen módon tudnánk szolgáltatásunkkal az ország határain kívülre lépni. Mivel elõbbinél úgy döntöttünk, hogy a befolyó jutalékoknak a kétharmadát továbbfizetjük a Kibocsátó Partnereinknek, ezért már a
tavalyi évben több millió forint nyereséget
tudtunk realizálni. Az idei tervünk 40-50 millió Ft, jövõre nagy az esélye a fél milliárd forintnak.
– Mire alapozza ezt az optimizmust?
– A mai (magyar) piacon már olyan
mennyiségû – különbözõ elõnyöket ígérõ –
kártyát „tukmáltak” rá a vevõkre, hogy a sokadik elõnyeit már meg sem hallgatják. Alapos
tájékozódás, valamint több száz, mûvészekkel, sportolókkal, alapítványokkal való szemé-

lyes egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy elsõsorban számukra tesszük lehetõvé, hogy az
eddigi merchandise termékeik (bögre, póló,
sapka stb.) mellett pl. autogram kártyákat is
vásárolhassanak, vagy köszönõ kártyákat is
kaphassanak rajongóik, szurkolóik, támogatóik. Az õ esetükben elsõsorban a termék
(kegytárgy) birtoklásának, illetve egy közösséghez való tartozásnak a vágya a fontosabb,
majd csak ezután kérdés, hogy az adott kártyával többszörösét tudják az árának megtakarítani a mindennapi vásárlásaik alkalmával.
– Miért gondolja, hogy ehhez nevüket fogják adni az ismert személyiségek, együttesek,
szervezõdések?
– Mert ajánlatunkra eddig tízbõl nyolcan
igent mondtak. Ez nem volt meglepõ a számunkra, mivel a saját arculatú kártyáik kibocsátásába egy fillért sem kell fektetniük, viszont az azonnali bevételek 50-80%-a lesz az
övék, valamint a folyamatos kártyahasználat
után kapott forgalomszervezési jutalékok kétharmada. Ugyan most még némi idõt kell fordítaniuk az elsõ kártyagrafikáik elkészíttetésére, de az új rendszerünk ezt egy applikáció segítségével automatikusan biztosítani fogja a
számukra.
– Már mûködik is a rendszer?
– Kicsiben, alapmódban már igen. Szerencsére azonban nagyon hamar olyan szolgáltatásokra keletkeztek igények, amit a régi
rendszerünkkel már nem tudunk/akarunk
kielégíteni. A legnagyobb hiány a többnyelvûség (sokaknak az országhatáron kívül is
vannak rajongóik), de nagy igény lenne egy

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!

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

LACIKONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
A Hévízi tó északi bejáratától 50 méterre levõ Lacikonyhánkban
házias ételekkel (sok-sok 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: 0630/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig:
9.00 – 21.00-óráig

korábban már említett applikációra
is. Utóbbi azt is tudná, hogy amikor
a rajongó egy szelfit készít a sztárral, a szoftver automatikusan legenerál egy olyan kártyagrafikát,
amit azonnal meg is lehet vásárolni. A visszajelzések szerint egy
olyan kártyát, amelyen a felhasználó együtt szerepel a rajongása
Jáger László
tárgyával (aki akár egy családtag is
lehet), és amellyel a legtöbb helyen a legtöbb
kedvezményt biztosítaná, azt mindig magánál hordaná, és naponta többször használná.
– A mai világban szükség van még egyáltalán plasztik alapú kártyákra?
– Valójában már nem. Azonban mi úgy
látjuk, hogy amíg egy személyi igazolványt,
egy vezetõi engedélyt stb. plasztik kártya alapon magánál kell, hogy hordjon mindenki (a
bankkártyákat most nem említem), addig a
tárcában mindig lesz hely még néhány, a felhasználó számára – érzelmileg is nagyon fontos – helye a kártyának. Ettõl függetlenül a
késõbbiekben akár az applikációval is igazolható lesz a vásárlói elõny jogosultsága. Ezért
is lesz az új rendszer neve Benefit Barcode,
mivel a speciális vonalkódok akár egy baseball sapkán vagy egy karkötõn is megjeleníthetõek lesznek. Így aki például a kedvenc
együttese pólójában megy vásárolni, arról a
pénztáros leolvashatja majd a vonalkódot is,
ami alapján automatikusan megkaphatja a
kedvezményt termékekre.
Bõvebb információ a www.edc.hu honlapon

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

A Magyar Világtalálkozó vendége volt a Swing a la Django

A magyar django swing megteremtői
A Magyarországon és külföldön már
egyaránt sokszor bizonyított tagokból álló Swing a la Django együttes egy innovatív, hattagú zenekar. Különleges stílusötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus

zene, a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek
eredménye ez az egyedi stílus, melyet õk
hungarian django swingnek neveznek.
A közelmúltban vettek részt egy sikeres németországi turnén, õk játszottak a

Klasszik Rádió és Dohnányi Zenekar által
szervezett Aranybálon és a tavalyi Prima
Primissima Gálán is. Gyakran adnak közös koncertet a világhírû zenésszel, Roby
Lakatossal is, a kiváló Talamba Ütõegyüttessel és a Dohnányi Big Banddel is.
És találkozhattunk velük a Magyar Világtalálkozó Balaton Napján is!
Bõvebb információ:
http:swingaladjango.com
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