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Meghívó a szülőföldtől: hazavárunk!
Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni

a Panoráma Világklub, a magazinunk, és
egyéb kiadványaink immár több mint húsz
éves küldetését, üzenetét, akkor ez a HAZA-
VÁRUNK, csupa nagybetûvel.

Haza hívjuk és várjuk mindenkor és mind-
azokat, akik bármikor és bármilyen módon ar-
ra kényszerültek, hogy az anyaországot elhagy-
ják, s egy idegen országban éljék életüket. Ne-
künk, itthon maradottaknak kell átnyújtani
ezt a meghívást, mert szerencsésebbek va-
gyunk, hiszen mi idehaza találtuk meg számí-
tásainkat: szülõföldünkön, családunk, baráta-

ink között élhetünk, dolgozhatunk.
Nos, e meghívás egy újabb mûfaja is megjelent „repertoá-

runkban”. Hazavárunk címmel jelent meg egy könnyûzenei
album, amely 18 dalt tartalmaz, s jelentõs részük ezt az élet-
érzést, ezt az üzenetet mondja el. Néhány már a címében is

jelzi a mondandót: „Világvándor”, „Ne hagyd el hazádat!”,
„Megmaradásunkért”, „Hol vagytok, srácok?”, „Kis Mária
balladája”.

Nem hiába szólnak ezek a dalok, ezt az a tény is jelzi,
hogy a róluk készült videoklipek nézettsége már meghaladta
a százezres nézõszámot. Itthon és szerte a világon ismerik,
elõadják ezeket a dalokat. Október 12-én, a Duna Palotában
egy teljes mûsort szentelünk e témakörnek, s 2020-ban, a
Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából pedig országos tur-
nékra is sor kerül.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy e dalok zenéjét szerezhet-
tem, s olyan társaim lehettek az elkészítésében, mint a szö-
vegíró Fehér Iréne, a hangszerelõ Pusztai László, a vokalisták
Szekeres Viktória és Ernszt Katalin – és mások.

Hogy célba érnek ezek az üzenetek, arra példa a floridai
cserkészbarátom Apathy László, aki a Hazavárunk címû dal
refrénjét így énekli: Hazajárunk, hazajárunk, indulunk hát
hazafelé…

Tanka László
fõszerkesztõ

Acknowledgements, Monuments,
Galas, Conferences, Cooking Contest      
This year in May, the colourful events of the 9th
Hungarian World Meeting lasted for eight days.
In this issue you find reports of the events illus-
trated with pictures. 

(pages 4-5, 6, 7, 10-11, 14, 16-19.)

We Celebrated the Day of National
Unity in Slovakia
The team of Panorama World Club celebrated the
Day of National Unity with events in Slovakia,
lasting for three days in June. The venues of the
events were in Dunajská Streda, Bratislava, Mad
and Gabèikovo.                               (page 8.)

Recognition of our Australian
Compatriots
During the festival of one of the largest clubs of
Hungarians living in Queensland, Australia,
„Welfare Association of Hungarian Culture”,
some official awards of recognition by the state
were also presented.                        (page 9.)

Uplifting Programmes in the Hungarian
Communities in Florida
In the spring of this year, members of Panorama
World Club in Budapest and Florida together
organised memorable events in Miami and
Venice, focusing on the intellectual heritage of
the writer Albert Wass.              (pages 12-13.)

A Worthy Celebration of Hungarian Cuisine
Great atmosphere, picturesque location, sunshine, beauti-
ful park with trees, lots of delicacies of food and drink,
singing and music ? these were the characteristic ele-
ments of the World Day of Hungarian Cuisine, held this
year in Nyársapát, a village next to Cegléd. (pages 18-19.)

A Clear Voice – Over the Seven Seas
An interview with Ibolya Nagy, a Déryné Prize winner singer and
actress, editor and anchor of Dankó Radio, about music, songs,
roles and Hungarians living abroad.                   (pages 26-27.)

Elismerések, emlékmûvek, gálamûso-
rok, konferenciák, fõzõverseny
Nyolc napon át tartott ez év májusában a IX.
Magyar Világtalálkozó gazdag rendezvénysoro-
zata. Több képes riportban számolunk be az
eseményekrõl.  

(4-5, 6, 7, 10-11, 14, 16-19. oldalak)

A Felvidéken ünnepeltük a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napját
Három napos felvidéki programmal ünnepelte
júniusban a Nemzeti Összetartozás Napját a
Panoráma Világklub csapata. A programok
Dunaszerdahelyen, Pozsonyban, Nagymadon és
Bõsön zajlottak.                           (8. oldal)

Ausztráliai honfitársaink 
elismerése 
Az ausztráliai Queensland államban élõ ma-
gyarság egyik legnagyobb klubja, a Brisbane-i
Magyar Kulturális és Jóléti Egyesület ünnepsé-
gén állami elismerések átadására is sor került. 

(9. oldal)

Lélekemelõ programok Florida magyar
közösségeiben 
A Panoráma Világklub budapesti és floridai tagjai-
nak együttmûködésével ez év tavaszán Miamiban
és Venice-ben is emlékezetes programokra került
sor, amelynek középpontjában Wass Albert író
szellemi öröksége volt.                   (12-13. oldal)

A magyar konyha méltó ünnepe
Remek hangulatban, gyönyörû helyszínen, napfényes,
dúsfüves, árnyas parkban, sok-sok étel-ital finomság,
ének és zeneszó közepette zajlott idén a Cegléd mellet-
ti Nyársapáton a „Magyar Konyha Világnapja”. 

(18-19. oldal)

Egy tiszta hang – Túl az Óperencián
Beszélgetés Nagy Ibolya Déryné-díjas énekes-színésszel, a
Dankó Rádió szerkesztõ-mûsorvezetõjével zenérõl, dalokról,
szerepekrõl és a külhoni magyarságról.       (26-27. oldal)
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A Panoráma Világklub és társklubjai, va-
lamint az együttmûködõ szervezetek, társ-
rendezõk szervezésében, dr. Tanka László-
nak, a Magyar Világtalálkozó elnökének irá-
nyításával megtartott eseményeken mint-
egy kétezren vettek részt. Nagyszerû han-
gulatban, sok-sok lélekemelõ pillanattal, él-
ményekkel és sok ismerkedéssel, barátko-
zással zajlottak a rendezvények. Ismét szá-
mos ország képviselõi voltak jelen, így a
többi között jöttek az USA több államából,
Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, Af-
ganisztánból, Törökországból, Svédország-
ból, Németországból, Angliából, Ausztriá-
ból, Mauritániából, Nigériából, Erdélybõl, a
Felvidékrõl, Kárpátaljáról – és természete-
sen Magyarország sok városából, települé-
sérõl. 

Ünnepi vacsoraesten, kulturális gála-
mûsor keretében kerültek átadásra a világ-
találkozói elismerések a Stefánia Palotá-
ban, „A Világ Magyarságáért” közéleti és
mûvészeti díjak, a Tiszteletbeli Magyar
cím és az „Összefogás a Magyarságért Díj”.
Megtiszteltek jelenlétükkel egy-egy rendez-

vényt az állami, társadalmi, az egyházi és
civilszervezetek vezetõi, képviselõi, töb-
bek között: dr. Orbán Balázs, a Miniszter-
elnökség miniszter-helyettese, stratégiai és
parlamenti államtitkár, Kis Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelõs államtitkára, dr. Tilki Attila és Földi
László  országgyûlési képviselõk, Kakas
Béla, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnö-
ke,  Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke, Papp
Bertalan Máriapócs, Kazsuk Csaba
Aranyosapáti, László Gábor a felvidéki
Nagymad polgármestere, Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke,
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat alapítója.

Hazádnak rendületlenül… a Szózat kö-
zös éneklésével kezdõdött május 14-én a

Stefánia Palota Regiment Éttermében a  IX.
Magyar Világtalálkozó ünnepi, gála-vacso-
raestje, amelyen az áldás és köszöntõk után
került sor a világtalálkozói elismerések  át-
adására. Vesztergám Miklós tárogatózené-
je fogadta a gálára érkezõ  mintegy másfél
száz vendéget, majd a Rákóczi-induló pergõ

Magyar Vidék Napja a szabolcsi kisfaluban, Aranyosapátiban, emlékmûavatás és hálaadó szentmise Szegeden, a Magyar Konyha
Világnapja a Pest megyei Nyársapáton, Budapesten közéleti Társadalmi Párbeszéd Fórum és a Vallások Párbeszéde, a Stefánia
Palotában kitüntetési vacsoraest, ünnepi gálával, üzleti kerekasztal beszélgetés – ezek a rendezvények fémjelezték az idei, immár
a IX. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatát, amelyre május 12-19. között került sor.

Határtalan összefogással magyar értékeinkért 
a IX. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatán

Elismerések, emlékművek, gálaműsorok, 
konferenciák, főzőverseny

Három megyében és Budapest több helyszínén zajlottak a programok

dallamaira vonultak be a történelmi zászló
vivõi, azután Kozma Imre római katolikus
pap, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alapítója és dr. Ta-
más Gábor, amerikai magyar református
lelkész adott áldást a találkozóra. Köszöntöt-
te a  jelenlévõket dr. Tanka László, a Ma-

gyar Világtalálkozó elnöke, külön bemutat-
va a messze országokból, illetve közvetlen a
határon túlról érkezõket. Jelen voltak az
USA több államából, Argentínából, Brazíliá-

ból, Ausztráliából, Nigériából, Mauritániá-
ból, Törökországból, a Felvidékrõl, Erdély-
bõl és a Délvidékrõl.

Kovács Krisztina erdélyi elõadómûvész
éneke, s Nagyváradi-Kis Anna, Joó Géza
és Szalóczy Pál bevezetõ szavai, valamint a

laudációk után került sorra az elismerések
átadására.

A Világ Magyarságáért közéleti elisme-
rést: Prof dr. Marinovich Endre közgaz-
dász, a VERITAS Történetkutató Intézet fõ-
igazgató-helyettese, az Antall-kormány volt
kabinetfõnöke; A Világ Magyarságáért
mûvészeti elismerést: Csepregi Éva éne-
kesnõ, színésznõ, a Neoton Família éneke-
se; a Tiszteletbeli Magyar címet Osman
Sahbaz török üzletember, gépészmérnök,

tiszteletbeli konzul, a Török-Magyar Üzlet-
emberek Egyesületének elnöke; az Összefo-

gás a Magyarságért Dí-
jat: Vér János közéleti
vezetõ, a Tápió-régió Vi-
lágklub-elnöke, a Világ-
klub Gasztro Fórumának
elnöke; Tolnai Mari
magyarnóta énekes és
Klein Károly nemzetõr
altábornagy, a Világklub
biztonsági fõnöke  vette
át dr. Tanka Lászlótól és
Nagyváradi-Kis Annától.
A kitüntetetteknek – aki-
ket a gyönyörû népvise-
letbe öltözött Szalay-

testvérpár kísért az átadáshoz – gratuláltak
az odaítélõ bizottsága tagjai, így Józsa Ju-

dit, dr. Czeglédi József, Nick Ferenc, Bo-
kor Balázs és László Gábor. 

Az est során Csepregi Éva és Tolnai Ma-
ri egy-egy dallal köszönte meg az elisme-
rést, Prof dr. Marinovich Endre a kitüntetet-
tek nevében szólt, Osman Sahbaz pedig a
török küldöttség nevében meghívót és aján-

dékot adott át. Ugyancsak megajándékozta
a szervezõket Komolafe Omotunde, a Nigé-
ria Világklub elnöke és dr. Kesztyûs Ferenc
festõmûvész. Az est további részében kö-
zös vacsorára került sor, s a finom ételek-ita-
lok közben Nógrádi Tóth István magyar
nóta énekes és Sárközi Béla és népi zene-
kara gondoskodott a jó hangulatról. A ren-
dezvény a Himnusz közös eléneklésével ért
véget.

Szöveg és fotók: Czuh János
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„A vidék biztonsága" címmel rendezett
konferencia után a Világtalálkozó ünnepé-
lyes megnyitójára került sor, amelyen Nick
Ferenc, dr. Tilki Attila országgyûlési képvi-
selõ, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke, Kazsuk
Csaba Aranyosapáti polgármestere és dr.
Tanka László mondott beszédet. Köszöntöt-

ték a világtalálkozó résztvevõit a külföldrõl és
a külhonból érkezett Világklub-ve-
zetõk, többek között az Amerikai
Egyesült Államok több államából,
Brazíliából, Svédországból, Mauri-
tániából, Nigériából, a Felvidékrõl,
Kárpátaljáról.

Ezt követõen került sor az „Ös-
szefogás a Magyarságért Díj” átadá-
sára dr. Tilki Attila országgyûlési
képviselõ részére, az összmag-
yarság összefogása érdekében vég-
zett kiemelkedõ munkásságáért.
Ezt követõen a „Felsõ Tisza Völgye
Minõségi Védjegyek” átadására került sor,
majd áldást adott a Világtalálkozóra Szabó
Gábor (Demecser) görög katolikus esperes,
Petróczi Szabolcs (Bagamér) református
tiszteletes.

A rendezvény keretében több földrészrõl
érkezõ magyar közösségek képviselõi jelen-

létében avatták fel az alapítvány által létreho-
zott újabb közösségi értékeket. Az Ameri-
kában és a Felvidéken elhunyt Magyar Kultú-
ra Lovagjai emlékoszlopai  Vitéz Bánkuty
Géza ’56-os szabadságharcosra, a kiváló
amerikai magyar közéleti vezetõre, üzletem-
berre, és Igó Aladár felvidéki szobrászmû-
vészre emlékeztetik az utókort. Jelen volt az
eseményen az Amerikai Egyesült Államok-
ból érkezett Bánkuty Ilona, Bánkuty Géza
özvegye, aki szintén aktívan részt vett az 56-
os forradalomban és szabadságharcban, s

férjével együtt kimagasló érde-
meket szereztek az összmag-
yarság összefogásában.

Sor került a „Hontalanság
hitvallása” címû Wass Albert
dombormû felavatására is,
amely egyben a IX. Magyar Vi-
lágtalálkozó hivatalos emlék-
mûveként hirdeti a rendez-
vénysorozat hitvallását. Avató-
beszédet dr. Tanka László és
Bánkuty Ilona mondott,
Baracsi Endre pedig egy szép

Wass Albert vers elmondásával színesítette
az eseményt, amelyen jelen volt a szobor al-
kotója, Kis János szobrászmûvész is. Majd
az új közösségi tér, a lovagterem felavatására

került sor, amelyet megáldottak és megszen-
teltek a jelenlévõ egyházak  képviselõi. 

A kulturális gála és nótamûsor keretében
hazai és külhoni közösségek, elõadók szóra-
koztatták elõadásaikkal a vendégeket.
Felléptek Nógrádi Tóth István és Tolnai
Mari magyar nóta énekesek, a  Kézenfogva
Testvéreinkkel Alapítvány Dalos Csoportja,
a felvidéki Örösrõl érkezõ „Kõkút" Népdal-
kör, a koltói Somfa Néptánccsoport, Kovács
Lászlóné versmondó, a Kisvárdai Férfikar
és mások. 

A program keretében könyvbemutatókra
is sor került. Többek között bemutatták Csa-
pó Endre, ausztráliai magyar író, fõszerkesz-
tõ életmûsorozatának hetedik könyvét,
amelynek címe: Ilyen a világ. A szerzõ mun-
kásságát méltatta a Kiadó képviseletében dr.
Tanka László és Nagyváradi-Kis Anna.

Aranyosszigeten a IX. Magyar Világtalál-
kozó nyitónapjának vendégeit néprajzi kiállí-
tás és bemutató, valamint a „Fegyverek és
múzsák” címmel katonamûvészek kamara
kiállítása fogadta. A IX. Magyar Világtalálko-
zó nyitó eseménye estébe nyúló mûsorokkal,
baráti beszélgetéssel, ismerkedéssel ért vé-
get.

Nagy érdeklõdés kísérte a IX. Magyar Világtalálkozó nyitórendezvényét május 12-én, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Aranyosapátiban, ahol kellemes idõben, látványos külsõségek között került sor az ünnepségre: áldás és szentelés, köszöntõk, szo-
bor- és közösségi téravatás, kopjafa emlékoszlopok átadása, gazdag kulturális program, s finom ételek-italok fogadták a több száz
résztvevõt. Budapestrõl külön buszt indítottak a szervezõk, de sokan érkeztek határon innen és határon túlról is. A Magyar Vidék
Napja elnevezésû program keretében, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Panoráma Világklub társklubjai voltak a rendezõk, Nick
Ferenc alapítványi elnök és dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke közremûködésével, a mûsorvezetésrõl Nagyváradi-Kis
Anna és Joó Géza gondoskodtak.

Világtalálkozói nyitónap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Kiváló hangulat, nagy érdeklődés, 
ünnepélyes pillanatok, gazdag programok

Dr. Tilki Attila (balra) átveszi az elismerést

Megszentelik a Wass Albert Emlékmûvet

A Világklubosok egy csoportja

Csapó Endre könyvének bemutatója

Bánkuty Ilona beszéde

A fórum célja volt bemutatni az ellenzéki
pártok által szervezett 1989. augusztus 19-i,
Sopron melletti Páneurópai Piknik által elin-
dított történelmi folyamat meghatározó je-
lentõségét a magyarországi rendszerváltozta-
tásra és általa segítve az egész közép-európai
térség politikai és társadalmi irányváltására.
A rendezvény felelevenítette az ezt a gyújtó-

pontot követõ eseményeket: az 1989. szep-
tember 10-én megtörtént határnyitást, a né-
metek közötti családegyesítést, a Magyar
Köztársaság kikiáltását, majd futótûzként a
berlini fal ledöntését, a rendszerváltoztatást a
környezõ országokban, az NDK megszûné-
sét, Németország békés újraegyesítését, a
Szovjetunió, a Varsói Szerzõdés és a KGST
felbomlását, 9 új állam létrejöttét a térségben.

A Történeti Szekció levezetõ elnöke Prof.
Marinovich Endre a VERITAS h. fõigazgató-
ja, c. nagykövet, a KEP társelnöke volt. A ple-
náris és szekcióülések elõadói körében elsõ-
ként dr. Czeglédi József, az MTA Köztestület
tagja, ’56-os szabadságharcos  tartott vitain-
dítót. Kijelentette, hogy a tárgyalt folyamatok
és történések az eltelt 30 évben sorsdöntõen

meghatározták Ma-
gyarország, illetve Kö-
zép-Európa lakosainak
életét és perspektíváit. 

A Fórum feladata
volt bemutatni az el-
múlt három évtizedes
folyamatot, benne a
magyar vonatkozású történéseket és folya-
matokat, tapasztalatokat. Reálisnak látszik,
hogy Magyarország az Európai Unió átlagá-
nál gyorsabban fejlõdjön a demográfiai hely-
zet, az oktatás, az egészségügy tekintetében
és több más kulcsfontosságú területen. Prof.
Pók Attila, az MTA – Tört. tud.-i Intézet igaz-
gatóhelyettese, az EMMT alelnöke a magyar-

német kapcsolatok fordulópontjairól, prof.
Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke,
az MKT örökös tiszteletbeli elnöke Magyar-
ország gazdasági fejlõdésérõl és hosszabb tá-
vú kilátásairól szólt. Prof. Kroó Norbert aka-
démikus, az EMMT elnöke, az MTA v. alel-
nöke az európai tudománypolitika néhány
aktuális feladatát érintette. Felkért hozzászó-
lóként szerepelt Aba Béla, a Magyar

Páneurópa Unió elnöke és Osváth Ádám tör-
ténész, a Soproni Múzeumból.

Az aktualitások tárgyú szekcióülés leve-
zetõ elnöke szerepét dr. Fazakas Szabolcs az
Európai Bizottság fõtanácsadója, a KEP alel-
nöke, volt miniszter látta el. Dr. Baráth Etele
az Európai Gazdasági és Szoc. Bizottság tag-
ja, volt Európa-ügyi miniszter az Európai
Unió helyzetével és várható fejlõdésével fog-
lalkozó elõadást tartott. Joó Kinga, az EGSZB
tagja, a Nagycsaládosok Országos Szövetsé-
gének alelnöke az EU családügyi és ifjúság-
politikai törekvéseirõl beszélt. Prof. Báger
Gusztáv, az MNB Monetáris Tanács Tagja a
gazdasági felzárkózás várható útját vázolta
fel 2030-ig. Bársony András nagykövet elõ-
adásában olyan napi aktualitást elemzett,
mint Ukrajna az elnökválasztás után. Janik
Szabolcs, a  Migrációkutató Intézet igazgató-
helyettese migráció az Európai Unióba, aktu-
ális trendek, kihívások tárgyban adott értéke-
lést. Az elõadásokat hozzászólások követték. 

A Szekció ülésekrõl dr. Fazakas Szabolcs
adott összefoglalót. Vitazárót prof. Mari-
novich Endre tartott, egyben ismertette a Fó-
rum záró közleményét. 

(A rendezvényrõl készült képeket, prezen-
tációkat és kisfilmeket megtekinthetik a
www.kepcp.hu  weboldalon)

A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) 2019-ben, kerek évfordulóhoz érve ezúttal a páneurópai piknik óta eltelt három év-
tizedet tekintette át XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumán május 16-án, a Magyar Tudományos Akadémián hazai és határon
túli civil partnereivel együttmûködve, a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye keretében, több mint 100
fõ részvételével. Az egész napos programot a KEP részérõl dr. Czeglédi József elnök, a Fórum Szervezõ Bizottságának el-
nöke, Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke és a Magyar Világtalálkozó elnöke, dr. Tanka László köszöntötte.
Megnyitót tartott a Kormány részérõl, elsõsorban az EU új kihívásairól Dr. Orbán Balázs a Miniszterelnökség parlamenti
és stratégiai államtitkára.

A IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye

Társadalmi Párbeszéd Fórum 
a Magyar Tudományos Akadémián

Mi történt a Páneurópai Piknik óta?

A közönség egy része

Dr. Tanka László üdvözlete

Dr. Czeglédi József 
köszönti az egybegyûlteket

Dr. Kovács Árpád elõadása

Prof.Kroó Norbert akadémikus elõadása

Dr. Orbán Balázs beszéde

A Soproni Világklub kiállitásának egy részlete
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Az ausztráliai Queensland államban élõ
magyarság egyik legnagyobb klubja, a
Brisbane-i Magyar Kulturális és Jóléti Egye-
sület június 2-án tartotta meg a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából rendezett ün-
nepségét. A megemlékezés díszvendégei ha-
zánk nagykövete, dr. Mikola István és felesé-
ge, Horváth Melinda voltak.

Dr. Kovács Lõrinc, Quensland tisztelet-
beli magyar konzulja köszöntötte a megje-

lenteket, majd Lakatos Sándor lelkipásztor
„Ima az egységért” címû fohásza hangzott
el.  Sorrendben Sipos Ikának, az Ausztrál
Magyar Szövetség elnökének nagy gonddal
összeállított trianoni történelmi visszaemlé-
kezését hallhattuk, majd dr. Mikola István
nagykövet úr ünnepi beszéde következett,
amelynek végeztével sor került a kitünteté-
sek átadására.

Örömmel gratulálhattunk öt queenslandi
honfitársunknak a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetéséhez, amelyet elsõként az
Ausztrál Magyar Református Egyház
Queensland Kerület tisztségviselõi: a 93 éves
Szegedi Lajos, 1951-es alapító tag, Szegedi Il-
dikó gondnok, Handl Róza presbiter vehet-
tek át.

Sipos Ilona (Ika), a brisbane-i volt Erdélyi
Csoport vezetõje, a Brisbane-i Magyar Szín-
társulat fõszervezõje és jelenleg az Ausztrál
Magyar Szövetsége elnöke a hosszú éveken
keresztül végzett áldozatos szolgálataiért
kapta a magas elismerést.

Kerekes Samuel, a Gold Coast-i Magyar

Egyesület elnöke, a Brisbane-i Magyar Szín-
társulat oszlopos tagja, aki tíz éven át a ma-

gyar közösség társadalmi és kulturális életé-
nek fellendítésén fáradozott, szintén átvehet-
te a kitüntetést. Vass Ilonka, Varga László
Makk Gyula sokéves munkájukért díszokle-
velet kaptak.

A megemlékezés színvonalát emelte még
Hartay-Szabó Gergely orgonajátéka,
Kuhárné Balázs Éva énekszáma és Bozsik
Tamás szopránszaxofon-szólója, Makk Gyu-
la gitárkíséretével.

Elválasztottak bennünket, de szét nem választhatnak...

Elismerések átadása és megemlékezés 
a Nemzeti Összetartozás Napján 

A szentmise most is, mint minden alka-
lommal, feltöltötte lelkeinket! Ezúttal  Hartay
Szabó Gergely orgonamûvész játékában
gyönyörködhettünk. Az áldozás alatt, Bobok
Blanka tiszta csengõ hangja töltötte be a
templomot. Mintha egy angyal szállt volna le
a földre, mindannyiunkat elvarázsolt. A Gold
Coast-i Magyar Egyesület minden tõle telhe-
tõt megtesz, hogy az általa szervezett misék
is színvonalasak legyenek, hisz itt Ausztráli-
ában sajnos ritkán jutunk magyarnyelvû
szentmise hallgatásához!  Mi, Gold Coast-iak
és Brisbanei-ek évente kétszer, amikor Hor-
váth László atyát felhozatjuk Adelaid-ból.

A szentmise után elzarándokoltunk a Bol-
dog Özséb Kápolnához. Szeretünk a kápol-

nánkhoz menni.  Olyan jó érzés, hogy sike-
rült felépítenünk és így nekünk is van egy sa-
ját kápolnánk, ahol imádkozhatunk Hazánk
jobbrafordulásáért és  szeretteinkért. Itt is
egy színvonalas program részesei lettünk,
melynek keretén belül László atya fölszentel-

te az új kopjafánkat, amelyet ajándékba kap-
tunk Verebes Tibortól. A néhai Brisbane-i ka-
tolikus lelkész, István Miklós Atya faragta.
Mivel a kopjafa a magyarság szimbóluma,
ezért Kerekes Samu indítványozására fölállí-
tottuk Nemzeti Hõseink Emlékére. Így most

nekünk is van lehetõségünk, hogy virágot,
koszorút helyezzünk el a számunkra ki-
emelkedõ események évfordulóin. Kovács
Lõrinc tiszteletbeli konzul rövid beszédet tar-
tott Trianon és az Összetartozás Napja kap-
csolatáról, majd megáldotta a résztvevõ híve-
ket. Hallhattuk még Kerekes Samut, Mátyási
Zsuzsát, Bozsik Tamást, Bobok Blankát és
Horváth Gyöngyit.

A program után lelkünkben sokkal gazda-
gabban sétáltunk föl az ebédhez fölrakott
asztalokhoz és jóízûen falatoztuk be a finom
csirkepaprikást, melyet Rovó Vera, Filák
Magdi és Sifter Margit által készített sütemé-
nyek tettek teljessé. Megkönnyebbülve, ter-
heinket lerakva  vidáman vágtunk neki a ha-
zavezetõ útnak. Köszöntük a gyönyörû idõt,
a barátokkal való együttlétet és természete-
sen köszönettel tartozunk minden lelkes se-
gítõnek, akik lehetõvé tették ezt a lélekemelõ
programot számunkra.

Horváth Gyöngyi
Brisbane

Június közepén elautóztunk a festõi szépségû Marian Valley-be, hogy részt vegyünk a Horváth László atya által bemutatott
szentmisén.   Balogh Sándor barátunk, a Brisbane-i Világklub elnöke mindenkit megelõzött, így mire odaértünk, a bográ-
csok már föl voltak állítva és a csirkepaprikást készítette elõ.

Levél Brisbane-bõl – Egy lélekemelõ nap története

Szentmise az ausztráliai Marian Valley-ben

A kitüntetettek 
dr. Mikola István nagykövet úrral A három elõadó mûvész

Ezután dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub alapító elnöke mutatta be a vi-
lágméretû civilszervezetet, valamint a fõ-

szerkesztésében megjelent Wass Albert
Örökségkönyvet, majd Ahmed Szliman,
az Afrikai Világklubok elnökének kö-

szöntését követõen Tarics Péter elõadó-
mûvésznek, a Felvidéki Világklub elnöké-
nek tapsolhatott a közönség.

Az est második részében a helyi fellé-
põk következtek, Nagyváradi-Kis Anna
mûsorvezetõ felkonferálásában, így a töb-
bi között a Dunaszerdahelyi Kodály Zol-
tán Iskola Gyermekkórusa, a Nagymadi
Népdalkör, azután a Kodály Zoltán Alap-
iskola diákjai Vörösmarty Mihály Szózat
címû versét adták elõ – hangszeren kísért:
Lendvai Gyula és Bertók Beáta. Ezt köve-
tõen Kohút Rebeka egy verset mondott el,
Valaskó Péter és Póda Péter pedig népsze-
rû slágereket énekeltek.

A nagy tetszéssel fogadott mûsorszám-
ok után a tömeg a Trianon Emlékmûhöz

vonult, ahol a trianoni békediktátum 99.
évfordulójára emlékezett ünnepi beszédé-
ben Karaffa Attila, Dunaszerdahely város

alpolgármestere, majd gyertyagyújtásra
és a Trianon-emlékmû koszorúzására ke-
rült sor – a Pázmaneum Polgári Társulás

és a Magyar Megmaradásért Polgári Tár-
sulás szervezésében.

Másnap László Gábor, a Csallóközi Vi-
lágklub elnökének és feleségének, Szilviá-
nak kalauzolásában a Bõsi Vízi Erõmûvet
és térségét keresték fel a Panoráma Világ-
klub tagjai. Hajóra szálltak, s a mintegy
két órás út során a Duna élõvilágával is-
merkedtek, majd útjuk a fõvárosba, Po-
zsonyba vezetett, s itt Kubicsek Aranka
idegenvezetésével a város történelmi ne-
vezetességeit tekintették meg. A harma-
dik napon a nemzetközi hírû Mol Arénát
a Dunatõkési Vízimalmot, és a 2017-es

„Év faluját”, Kisudvarnokot tekintették
meg a Panoráma Világklub tagjai, majd
búcsút intettek a Felvidéknek, megkö-

szönve a helyi társklubok vezetõinek ven-
dégszeretetét és szoros együttmûködését
az anyaországgal.

Három napos felvidéki programmal ünnepelte júniusban a Nemzeti Összetartozás Napját a Panoráma Világklub csapata. A
program Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Mûvelõdési Központban kezdõdött, ahol a félezer fõs színházterem
zsúfolásig megtelt fiatalokkal és idõsebbekkel, akik elõször dr. Hájos Zoltán polgármester ünnepi beszédét hallgatták meg,
majd Fitus Szabolcs, a Panoráma Világklub dunaszerdahelyi és László Gábor, a Csallóközi Világklub elnöke, Nagymad tele-
pülés polgármestere köszöntötte a jelenlévõket.

A Felvidéken ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját a Panoráma Világklub tagjai

Dunaszerdahelyi ünnepség, 
pozsonyi kirándulás, bősi hajózás
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Tolnai Mari magyarnóta, népdal, 
operett énekes

Tolna megyében született, az éneklés,
a nóta és vers szeretete családi indíttatá-
sú.  Nótás "pályafutása" nem volt egysze-
rû. Az 1964-ben vidéken elkezdett, majd
70-ben Budapesten folytatott ének-tanulá-
sa szép reményekkel kecsegtette. Sokáig a
pesti vendéglátók éttermeiben és a vidéki
kultúrházakban és vendéglõkben énekelt.
Több nótakörnek lett tagja, majd a

Morvay Károly nótakörnek lett az elnöke.
Jelenleg a gyáli Nóta és Dalkör mûvészeti
vezetõje. Ma már inkább az énekesek fel-
készítése, a mûsorok szerkesztése és  ve-
zetése a feladata.  CD-je „Száguldj folyó”
címmel jelent meg. Több elismerõ okle-
véllel rendelkezik és a "Kultúráért végzett
sokoldalú tevékenységének elismerése-

ként” díszserleggel jutalmazták munkás-
ságát. 

Klein Károly, altábornagy, biztonsági fõnök 
1949-ben született a Panoráma Világ-

klub biztonsági fõnöke, az 56-os Magyar
Nemzetõrség altábornagya, Zugló pa-
rancsnoka, a Biztonsági Szolgálat vezér-
õrnagya. Munkája elismeréseként szám-
talan kitüntetésben részesült: a Nemzetõr
Érdemkereszt és Tiszti Kereszt tulajdono-
sa, valamint a Jubileumi Emlékplakett és
az ’56-os Jubileumi Emlékérem mellett, a
Becsületrend Lovagkereszt kitüntetést is
átvehette az ’56-os szellemiség és a ma-
gyar nemzet fennmaradása érdekében
végzett hazafias, fáradhatatlan munkája
elismeréseként. Elismerései közé tartozik
a Nemzeti Nagykereszt, a Forradalom és
Szabadságharc 60.évfordulójára átadott
Jubileumi Emlékérem, Jubileumi Kereszt.

Jelenleg IBSSA Nemzetközi Testõr és Biz-
tonsági Szolgálat, valamint az
International Police Association / IPA/ -
Nemzetközi Rendõrszövetség – tagja.
Szabadidejében különleges hobbinak hó-

dol: egy béka-otthont hozott létre, amely-
ben a kis állatok nevelésével, gondozásá-
val foglalkozik.. 

Egyikük mindig a reflektorfényben szerepel, másikuk pedig teljesen a háttérben húzódik meg, mégis mindkettõjük nélkü-
lözhetetlen a Panoráma Világklub, a Magyar Világtalálkozók rendezvényein. Tolnai Mari énekesnõ a színpad szülötte, bár-
sonyos énekhangjával, elbûvölõ megjelenésével a több évtizedes pályafutása alatt sok ezer nézõnek okozott már örömet,
hozott jókedvet, derût. Klein Károly szigorú, mindenre kiterjedõ tekintete pedig arra figyel, hogy a közönség biztonságban
legyen, jól érezze magát, s ezt semmilyen körülmény ne zavarja meg. Így egészítik ki egymást a rendezvényeken, minta-
hogyan évtizedek óta békés, boldog házasságukban is nagyszerûen megértik egymást. S együtt vehették át az idei Magyar
Világtalálkozón, a Stefánia Palotában az Összefogás a Magyarságért Díjat. Pillantsunk bele az elhangzott laudációjukba! 

Az Összefogás a Magyarságért Díj  kitüntetettjei: Tolnai Mari és Klein Károly

Biztonsággal őrzött felcsendülő dalok

Az átadási ünnepségen

Klein Károly és Tolnai Mari

Együtt a Világklubosokkal – ezúttal a Délvidéken

Csendül a nóta

Vér János Tápiószentmártonban született
az Aranyszarvas és a Kincsem földjén, hat és
fél évtizeddel ezelõtt. Talán nem léphet
Szentkirályi Móric vagy Magyary-Kossa Sá-
muel és más földijei nyomdokaiba, de lehet
ismertségben elõttük is jár. Autószerelõ, si-
keres mezõgazdasági gépész, alkatrész-ke-
reskedõ. Ez úton is sokan ismerik, de miért
cseng ismerõsen a neve Erdélyben, Délvidé-
ken, Felvidéken és Kárpátalján?

Mert életének nagy célja a határon túl élõ
magyarság összekovácsolása. Fáradhatatla-
nul megy fõzni, zsûrizni, megemlékezni,
hogy összehozza a közösségeket. Adomá-

nyokat gyûjt, visz a
rászorulóknak. Köz-
ben mindenkit moz-
gósít az ügy érdeké-
ben. Gyermekcso-
portokat nyaraltat,
természetesen a hatá-
ron túlról, osztályo-
kat hoz, hív az élõ
tör ténelemórára,
Tápióbicskére. Lel-
kes hagyományõrzõ,
tüzér. Kezdeménye-

zésére adtak csapatzászlót a szentegyházi
huszároknak. Számos helyen népszerûsíti a
tüzérséget, a „tápióbicskei ütközetet”. Veze-

tésével vittek Gyergyószentmiklósra ado-
mányt az ezeréves határra a megépült kápol-
nához. Most ugyanígy kápolnát épít az 1849-
ben elesettek emlékére a tápióbicskei harc-
mezõn. 

Mint aktív gasztronómiát szeretõ ember,
sok helyen fellendíti a baráti társaságok fõzõ-

versenyeit. Hagyományos tápióvidéki ételek
receptjeit gyûjtötte könyvbe, rendezte azokat
„Aranyszarvas földjén” címmel. A szomszéd
településeken indította el pl. a pándi meggy-
fesztivált, a tápiósági rétesversenyt. Nagy ré-
sze volt az országos hírû szentmártoni hur-
katöltõ fesztivál kitalálásában is. 

Nevéhez fûzõdik a Kárpát-medencei gril-
lázsversenyek rendezése. Búzát gyûjt tonna-
számra a magyarok kenyeréhez, árva gyer-
mekek javára. A Családbarát címû  televíziós
mûsor jótékonysági fõzõ adásainak egyik fõ

szponzora és aktív segítõje, akárcsak a Haza-
járó televíziós sorozatnak. Kiterjedt kapcsola-
ti tõkéjét saját anyagi eszközeit is mindig
újabb és újabb ötleteinek megvalósítására

fordítja. Dr. Tanka Lászlóval, a Panoráma Vi-
lágklub elnökével együtt indították útjára „A
magyar konyha világnapja” elnevezésû ren-
dezvényt, amely már szerte a nagyvilágban
népszerûvé vált.

Honnan indult ez az érzelemvilág? Még
a 70-es években járt Erdélyben a motocross
versenyeken, s ott látta az elesettséget, az
elnyomást, a gyógyszerhiányt. Nem vélet-
len, hogy 1989-ben elsõként ül teherautóba
és visz Tápióbicskérõl segélyszállítmányt
Erdélybe. Talán a sors keze, hogy nem õt,
hanem az elõtte fuvarozó ismerõsét lövik le
az orvvadászok Aradon...

Hogy hogyan gyõzi mindezt? Mikor pi-
hen? – nem tudjuk. Kívánjuk, hogy sokáig
bírja még tehetségét, szeretetét, áldozatkész-
séget az összmagyarság javára kamatoztatni,
s gratulálunk az Összefogás a Magyarságért
Díjhoz!

Hogy kiben mi lakik, azt elsõsorban nem a szavaiból, hanem a cselekedeteibõl tudhatjuk meg. Vér János erre jó példa:
keveset beszél sokat tesz! Számtalan jótékonysági akció kezdeményezõje és lebonyolítója, adományokat gyûjt és visz a rá-
szorulóknak, a  határon túli gyermekeknek, nyaraltatja õket. Rendezvények tucatjait szervezi, akár tüzérként, akár a
fakanál mellett, séfként. A   A Panoráma Világklub Tápió-régiójának elnöke, a Gasztrofórum vezetõje, számos civilszervezet
tagja, képviselõje. A két évvel ezelõtti Karitatív Békedíj után az idén a IX. Magyar Világtalálkozó díszünnepségén, a Stefánia
Palotában az Összefogás a Magyarságért Díjat vehette át.

Összefogás a Magyarságért Díj 2019-es kitüntetettje – Vér János

A magyar nemzet mindenese
Életének nagy célja a határon túl élõ magyarság összekovácsolása

Az Összefogás a Magyarságért Díj átvételén

A Szabadtûzi Lovagrend tagjaként

Könyvének a címlapja Világklub-vezetõk körében

A csatatéren – a gyõzedelmes bicskei csata ünnepségén

A csantavéri Szent István szobor 
adományozásának átadásán

A Családbarát cimû tévémûsorban 
Ambrozi Zoltán nagykátai Világklub-elnökkel
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Istentisztelettel kezdõdött Miami ma-
gyar templomában a nemzeti ünnepség,
amelyet Bodor Péter Pál és dr. Lukácsi Éva
lelkészek celebráltak a szép számmal
megjelent egybegyûlteknek. A Krisztus
Elsõ Egyesült Magyar Egyházában meg-
tartott lélekemelõ istentiszteletet követõ-
en  dr. Szili Katalin, Orbán Viktor minisz-
terelnök megbízottja mondott ünnepi be-
szédet, majd Schmitt Petra, Miami új kon-
zulja és dr. Tanka László, a Panoráma Vi-

lágklub alapító elnöke szólt a jelenlévõk-
höz. Az eseményen átadásra került Bodor
Péter Pál részére a Panoráma Világklub
Karitatív Békedíja.

Közös ebéddel, irodalmi mûsorral, be-
szédekkel folytatódott a program a Ma-
gyar Ház Kossuth termében, ahol mint-
egy másfélszázan jelentek meg, majd át-
vonultak a Petõfi terembe, ahol Wass Al-
bert Emlékmûsorra került sor. Méltatták
az író munkásságát, szellemi örökségét:

Bodor Péter Pál, dr. Lukácsi Éva, dr. Tanka
László, dr. Szili Katalin, Szalay Róbert,
Berki Valéria és mások. Átadásra került az
eseményen dr. Lukácsi Éva részére a
Wass Albert Örökség Díj, valamint felol-
vasták a Wass-fiúk üzenetét a jelenlévõk-
höz és azt a petíciót, amelyet Astor város
önkormányzatának írtak, hogy a testület
nevezzen el Wass Albertrõl egy utcát
vagy teret abban a városban, ahol az író
több mint négy évtizeden át élt, s alkotott.
A petíciót a rendezvényen több mint szá-
zan aláírták.

++++++++++
Három nemze-

dék: gyermekek,
szüleik, s az idõseb-
bek töltötték meg a
Venice-i Magyar Ház
nagytermét, ahol
Wass Albert mun-
kásságáról emlékez-
tek meg a jelenlévõk.
Az íróról készült
portréfilm-részlet
majd a Varga Ottilia
vezette Napraforgó
Gyermek Tánccso-
port elõadása követ-
kezett: meséket ol-

A Panoráma Világklub budapesti és floridai tagjainak együttmûködésével ez év tavaszán Miamiban és Venice-ben is emlé-
kezetes programokra került sor, amelynek középpontjában Wass Albert író szellemi öröksége volt. Mint ismeretes az író-
fejedelem 53 évet élt emigrációban az Amerikai Egyesült Államokban, csaknem teljesen Floridában, ahol gyakran megfor-
dult a magyar közösségekben, fõként Miamiban és Venice-ben. Ennek tiszteletére határozták el a résztvevõk, hogy ünnep-
ségsorozatot rendeznek mûvei ismertetésére, valamint 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás évében mindkét helyszínen egy-
egy emlékmûvet emelnek a tiszteletére, amelynek átadási ünnepsége a trianoni békediktátum 100.évfordulója alkalmából
rendezendõ emlékünnepségen kerül sor.

Lélekemelõ programok és szobortervek Florida magyar közösségeiben Wass Albert tiszteletére

Miami: Istentisztelet, emlékezés és közös ebéd
Venice: három nemzedék  műsora 

A Panoráma Világ-
klub kezdeményezé-
sére Wass Albert
dombormûvek felál-
lítására kerül sor a
közeljövõben Ma-
gyarországon és
külföldön egyaránt,
valamennyi Wass
Albert szellemi
örökségét hirdeti,
címéül megfogal-
mazva, a Hontalan-
ság hitvallása címû
versének ars poeti-
cáját: „Töretlen hit-
tel ember és ma-
gyar!”

Elsõként május 12-
én, a Magyar Világta-
lálkozó nyitónapján
avatta a reliefet
Aranyosapátiban, a
Panoráma Világklub
és a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány közös
szervezésben, kivite-
lezésben. A folytatás
Floridában követke-
zik, hiszen Wass Al-
bert 53 évet élt emig-

rációban az Amerikai Egyesült Államok-
ban, zömmel Floridában, ahol gyakran
megfordult a magyar közösségekben, fõ-
ként Miamiban és Venice-ben. Ennek
tiszteletére határozta el az ott élõ magyar-
ság, hogy 2020-ban, a Nemzeti Összetar-
tozás évében mindkét helyszínen egy-egy
emlékmûvet emelnek a tiszteletére,
amelynek átadási ünnepségére a trianoni
békediktátum 100.évfordulója alkalmából
rendezendõ emlékünnepségen kerül sor.
Miamiban a helyi egyház – Krisztus Elsõ
Egyesült Magyar Egyháza Miami és Wass
Albert Fiai, Venicében  Bánkuty Ilona és a
Venice-i Magyar Ház vállalta az ezzel kap-
csolatos  feladatokat, kiadási költségeket,
a Panoráma Világklub pedig a szervezés-
ben mûködik közre.

„Töretlen hittel ember és magyar”

Emlékművek Wass Albert tiszteletére
Aranyosapátiban, Miamiban és Venice-ben

vastak fel a gyermekek. Ezután Szilágyi
Noémi, a Magyar Ház igazgatója, majd
Kóródi Mária, háziasszony, a Panoráma

Világklub Sarasotai Társklubjának elnöke
köszöntötték a jelenlévõket. Elhangzott,
hogy Wass Albert innen pár száz kilomé-
terre, Astor városában töltötte életének
nagy részét, közel fél évszázadot, s több
alkalommal is megfordult, itt, a Magyar
Házban.

Üdvözöltek néhány vendéget, többek
között dr. Tanka Lászlót, aki Magyaror-
szágról érkezett, s kezdeményezte az Em-
lékévet, fõszerkesztõje a Wass Albert
Örökségkönyvnek, s a Panoráma Világ-
klub és a Magyar Világtalálkozók alapító
elnöke. Dr. Lukácsi Éva lelkészt, a Wass-
hagyaték kutatóját, az Örökségkönyv
társszerkesztõjét; dr. Várdy Ágnes iroda-
lom történészt, kiváló írót; Bánkuty Ilo-
nát, az elsõ Wass Albert Alapítvány volt

elnökének, Bánkuty Géza ’56-os szabad-
ságharcos özvegyét.

Ezután Bencze Kata adta elõ a Honta-
lanság hitvallása, s Szelezsán Enikõ az
Üzenet haza címû Wass Albert verseket.
Majd dr. Tanka László mutatta be az író
munkásságát, s beszélt az Emlékév prog-
ramjairól. Ugyancsak e témakörrõl osztott

meg érdekes információkat a közönség-
gel dr. Lukácsi Éva. Majd Berki Vali felol-
vasta a Wass-fiúk üdvözlõ levelét. 

Elismerések átadására is sor került:
Szalay Róbert Wass Albert Örökség Díjat,
Kóródi Mária Díszoklevelet vehetett át.
Nagy sikert aratott a Jámbor Lajos Cser-
készcsapat zenés mûsora: Wass Albert
Õszi dal címû versét adták elõ. Végezetül
Tóth Attila az Ébredj, magyar! Kóródi Má-
ria pedig az Intelem címû verset mondta
el, majd fogadásra került sor, s a finom
ételek-italok fogyasztása mellett még so-
káig együtt maradtak, beszélgettek, is-
merkedtek az est résztvevõi. A program
során bemutatták Gáspár Géza szobrász-
mûvész Wass Albert portré mintáit is,
amelyeket nagy tetszéssel fogadott a kö-
zönség. Bemutatkozott a Hun Archers
Íjász Klub is, amelynek megjelenése szí-
nesítette a hangulatot.

Dr. Szili Katalin (balra)
és Kóródi Mária

A Karitatív Békedíj átadása Miami magyar templomában

Miamiban dr. Lukácsi Éva tartja beszédét

A Venice-i program szervezõi
A Hun Archers Íjász Klub tagjai között 

A közös ebéd résztvevõi Miamiban

Nagy sikert aratott a gyermekmûsor Venice-ben

Szalay Róbert átveszi 
az elismerést dr. Tanka Lászlótól
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PPOORRTTRRÉÉÜZLETI FÓRUM

Az üzleti, gazdasági kapcsolatterem-
tésrõl, az együttmûködésrõl, a magyar ér-
tékek, termékek, szolgáltatások, találmá-
nyok, technológiák és teljesítmények
népszerûsítésének lehetõségeirõl rendez-
tek kerekasztal-beszélgetést a IX. Magyar
Világtalálkozó rendezvénysorozatának
keretében Budapesten, az OKISZ-
székházban. A zsúfolásig megtelt terem-
ben önkormányzati vezetõk, polgármes-
terek, hazai és külföldi cégvezetõk, felta-
lálók, mûvészek, Világklub-elnökök, s az
Üzleti Fórum vezetõi mondták el a téma-
körrel kapcsolatos tapasztalataikat, be-
mutatkoztak, ismerkedtek, majd a ren-
dezvény baráti beszélgetéssel, fogadással

ért véget, megkóstolva „A Magyar Világta-
lálkozó Borát”, az Egri Korona Borház ter-
mékét, az Egri Bikavért, valamint a Bács-
Kiskun Megyei Világklub-társelnök,
Komlósi Mihály Világklub-elnök saját  ter-
mését.

Fotók: Czuh János

Az üzleti élet képviselõinek kerekasztal-beszélgetése a IX. Magyar Világtalálkozón

Lehetőség az együttműködésre, 
a kapcsolatteremtésre

Búcsú Viktóriától
Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy Dávid
Viktória gospel énekes
és a Panoráma Világ-
klub egykori mûsorve-
zetõje, szeretett bará-
tunk, hosszan tartó sú-
lyos betegség után, au-
gusztus 15-én vissza-
adta lelkét a teremtõ-
nek. A szeptember 12-i
debreceni temetésen a
Panoráma Világklub

képviselõi is jelen voltak, s elhelyezték sírján a
kegyelet és a hála virágjait. Emlékét megõriz-
zük, nyugodjon békében!

Lőrincz Kálmán munkásságának elismerése
Több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdem-

rend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át a minap Lõrincz Kálmán, a
Házat-Hazát Alapítvány elnöke, a Panoráma Világklub Pest megyei elnöke
Gulyás Gergelytõl, a Miniszterelnökséget vezetõ minisztertõl. A felvételen
jobbra a kitüntetett, középen a miniszter, balra pedig Máthé Gizella,
Lõrincz Kálmán felesége látható az átadási ünnepségen.

– Világéletében operettprimadonna
akart lenni?

– Csak annyit tudtam már gyerekko-
romban, hogy énekelni akarok, de hogy
milyen mûfajban, azt még nem. Édes-
anyám erõsített meg abban, hogy a zenét
magas fokon kell mûvelni és akkor bár-
mit énekelhetsz a nótától az operáig, ope-
rettõl az örökzöldekig. Ennek tudatában
végeztem el a Liszt Ferenc Zenemûvésze-

ti Fõiskolát, ahol az elõadó mûvészi diplo-
ma mellé, megszereztem a zenepedagó-
gusi diplomát is. A zenemûvészeti fõisko-
lától egyenes út vezetett az Operettszín-
ház színpadára, aztán sorra jöttek a nagy
primadonna fõszerepek. Az
Interoperettben, a Vígadóban is rendsze-
resen felléptem, az újévi koncerteket a fél
világ láthatta a televízióban. 

– Sokfelé ismerik, de talán Terézvá-
rosban a legjobban, hiszen évekig szinte
ott élt…

– Sok emlék köt oda. Negyedszázadon
át szinte minden napomat ott éltem meg

reggeltõl estig. Miklós Tiborral sokat dol-
goztam annak idején együtt a Thália épü-
letében, a Rockszínházban, majd az Ope-
rettszínház tagjaként naponta felléptem.
Nagyok sok szép darabnak a fõszereplõje
voltam, a Csárdáskirálynõtõl A mosoly
országáig, a Mágnás Miskától A víg özve-
gyig. Ahhoz a generációhoz tartozom,
akik még játszhattak a legnagyobbakkal,
mint például Petress Zsuzsával, Zentai
Annával, Németh Marikával – aki nagy
büszkeségemre, az utódjának nevezett
egy tévémûsorban –, Oszvald Marikával,
Jankovits Józseffel, Virágh Józseffel,
Benkóczi Zolival, Harsányi Fricivel,
Hidvégi Miklóssal. S rengeteget utaztunk
külföldre, Japántól Amerikáig, Németor-
szágtól Kanadáig. Nagyon jó hangulatú
csapat volt akkoriban. Húsz év után sza-
badúszó lettem, több színházban is ját-
szottam. Most is többfelé hívnak fellépni,
de már évek óta tanítok is, Érden, ahol
élek, a Lukin László Alapfokú Mûvészeti
Iskolában.

– Nemcsak az operett mûfajban, de a
nóták világában is otthon van.

– Nagyon szeretem a magyar nótát a
magánéletben és a színpadon is, a Dankó
Rádióban rendszeresen játsszák nótafel-
vételeimet. Tavaly december közepén pe-
dig egy hétig, reggelente, prózában is
hallható voltam, mert az 55. születésna-
pom alkalmából zenés beszélgetést foly-
tatott velem egy kedves kollégám, Nagy
Ibolya, aki szintén operettprimadonna, és
áprilisban velem ünnepelt a Fészek Klub-

ban rendezett jubileumi estemen, többek
között Domahidy László operaénekessel
és Békés Attila mandolin mûvésszel.
Örömmel hallgattam, most szeptember-
ben, ugyan csak egy héten át a Dankó Rá-
dióban, dr. Tanka Lászlót, a Panoráma Vi-
lágklub elnökét, akitõl sok érdekeset hal-
lottam a szervezet életérõl, amelyben ma-
gam is igyekszem részt venni mûvésze-
temmel, de „egyszerû” hallgatóként is,
amikor az idõm engedi. Egyébként nem-
csak az operett és a nóta áll közel hoz-
zám, hanem a klasszikus dalok is, hiszen
nemcsak tanítom ezt a mûfajt, de mûve-
lem is. 

– Hol lépett fel mostanában?
– A Nagyváradtól nem messze lévõ kis

faluban, Magyarremetén énekeltem, a
Magyarnóta határok nélkül címû nótaes-
ten, amit Fejõs Jenõ rendezett és egy kivá-
ló prímás, Csóka Gyula kísért zenekará-
val és olyan sikerünk volt, hogy nem
akartak leengedni bennünket a színpad-
ról. Nagyon megható volt, ahogy fogadtak
bennünket és órákig együtt nótáztunk,
mert bizony több százan dalra fakadtak

az asztaloknál, mert ez egy vacsorás est
volt. Meggyõzõdtünk róla, hogy arrafelé,
mennyire ki vannak éhezve a magyar
szóra és a magyar nótára… Igaz, errõl
meggyõzõdhettem számtalanszor, töb-
bek között az Egyesült Államokban, Ka-
nadában, Németországban és Svédor-
szágban is, ahol többször felléptem. A
kinti magyar közönség a leghálásabb kö-
zönség! 

– Családja van?
– Igen, Ádám fiam jogot tanul, most vé-

gez a Pázmány Egyetemen.
Temesi László

Idén több jubileumot is ül, harminc éve van a pályán operettprimadonnaként és a Budapesti Operett Színházban húsz éve
választották meg az Év primadonnájának. Az évtizedek alatt több szerepben is ötösre vizsgázott, és tavaly december 12-
étõl, egy éven át, két ötös határozza meg az életkorát… (55 éves) Szóka Júlia, az operettmûfaj nagyköveteként járja az
országot-világot, de klasszikusokban, nótákban és örökzöldekben is otthon van, s  zenepedagógusként is jeleskedik – ve-
le beszélgettünk.

Szóka Júlia operettprimadonna jubileumai

„Gyerekkorom óta énekelni akartam”
„A külhoni  magyar közönség a leghálásabb közönség!”
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A templomtól néhány száz méterre van a Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13), ahol
12 órakor megkondult a Világ Magyarságának Harangja, és kezdetét vette a Cserkész Em-
lékmû avatási ünnepsége. A Magyar és Székely himnusz után Kakas Béla, a Csongrád
Megyei  Önkormányzat elnöke tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 1950 október 15-én Sze-
ged- Alsóvárosról az AVH letartóztatott 11 vízi cserkészt összeesküvés vádjával. Tíz fõ 5-
15 év börtönbüntetést kapott, míg vezetõjüket Molnár Dénest kivégezték. Vitéz Szilágyi
Árpád ekkor kiscserkészként megfogadta, ha egyszer módja lesz rá, akkor emléket állít
cserkésztestvéreinek, amelyre közel 70 év elteltével most kerül sor.

Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanács elnöke tartotta meg az ünnepi beszédet.
Ebben elítélte az 50-es évek megalapozatlan, törvénytelen ítéleteit, vérbíráskodását. Kegyelet-
tel adózott az elhurcolt szegedi és hasonló sorsú magyar cserkészek elõtt. Beszédében feltet-
te azt a kérdést, hogy szabad-e emlékezni?... Majd így folytatta: „…igenis szabad, erre a leg-

jobb bizonyíték, hogy Árpád bátyám az igazságtételének tett eleget, amikor ezt az emlékmû-
vet létrehozta, s így a korosztályoktól függetlenül mindenki láthatja egy korszak kegyetlensé-
gét. Végezetül, mint katolikus vallás gyakorlója hiszem, hogy Isten országából az érintettek né-
zik az emlékmûvet, és örülnek, hogy elégtételt kaptak….”!

Nick Ferenc a Magyar Kultúra atyalovagja méltatta Vitéz Szilágyi Árpád lovagtárs
munkabírását. Egy kirándulás során, Szatmárcsekén látta meg a temetõben Korpás Ist-
ván által készített csónakos fejfákat. Ehhez hasonlót szeretett volna Szegeden megvaló-

sítani. Március 31-én létrejött egy fafaragó tá-
bor, melynek tagjai Nick Ferenc, Farádi Lász-
ló levente, Szalai Norbert hozzákezdtek a fa-
óriás megmunkálásához. Ez két részbõl állt,
a csónakos fejfa, és a halászcsónakban elhe-
lyezett szarkofág, amely a kivégzett Molnár Dénest ábrázolja. A faragással egyidejûleg
készült el a világ legnagyobb cserkészjelvénye bronzból, amit Barta András szobrász-
mûvész, és Csikós János fémöntõ készített. A csónakos fejfát kézi erõvel Pálfi Attila épí-
tési vállalkozó és dolgozói emelték fel a talpazatra. Az emlékmû felállításánál, továbbá
Pozsik László, Horváth Kálmán, ifj. Szilágyi Árpád és Nagypál Miklós segítõ kezei végez-
tek eredményes munkát. „…Hölgyeim és Uraim, ezeket az apró segítõ, jó cselekedeteket
nevezzük mi lovagi tetteknek, amelynek eredménye lett e hatalmas méretû emlékmû…”

2019. május 18-án, Szegeden a Panoráma Világklub, és a Szegedi Hagyományõrzõ Egyesület tagsága, a hazalátogatott
honfitársakkal együtt szentmisén vettek részt a Szeged- Alsóvárosi Ferences templomban. A szentmisét az Arad-Gáj Szent
Gizella templom plébánosa László Tivadar atya celebrálta, míg a szertartásban Szaplonczay Miklós parókus segédkezett. Ti-
vadar atya szentbeszédében méltatta a Világtalálkozó fontosságát, a nemzetünk szétszóródott fiainak összetartozását, va-
lamint megemlékezett a Szeged-Alsóvárosból elhurcolt mártír és vértanú cserkészekrõl is. A prédikáció után Székely Ist-
ván, az Aradi Gyülekezet tagja csodálatos versmondásával adott fényt a templomba, és az ott ülõk szívébe. Az ünnepi mi-
se kegyeletteljes hangulatát Surinás István orgonajátéka fokozta, majd Szõllõsy József hegedûmûvész egyházi zenéje a kó-
rusból csendült fel. Erdélyi József és citerazenekara az õsi magyar himnuszt, a "Boldog asszony anyánk…" dalt adta elõ
Fazakas János énekével. 

A IX. Magyar Világtalálkozó szegedi rendezvénye

Hálaadó Istentisztelet az 500 éves 
Ferences templomban, a Szegedi Nemzeti 
Emlékkertben Cserkész emlékmű avatás

Dr. Tanka László a Panoráma Világklub elnöke arról beszélt, hogy milyen eredménye-
ket ért el a Világklub 16 év alatt, amit 2003-ban alapított. Szilágyi Árpád egy szegedi Vi-
lágklub estén 2005-ben bejelentette, hogy szeretné megalakítani a Világklub Csongrád
Megyei Társklubját. Hozzájárulásommal ez lett az elsõ Társklub, s mára már a világ min-
den táján mûködik Társklub, az utolsót (247-iket) szintén Árpád bátyám alapította meg
Székelyföldön, Bögözön, édesapja szülõfalujában, ott, ahol elsõként 2002-ben László
Emma igazgatónõ az iskoláját Wass Albertrõl nevezte el. Nagyra értékelte, hogy a Nem-
zeti Emlékkertben a VII, VIII, IX Világtalálkozó alkalmából lett elhelyezve a Világ Ma-
gyarságának Harangja, Wass Albert faszobra, és most a Mártír Cserkészek Emlékmûve.
Ezután átadta Panoráma Világklub elismerõ okleveleit Árendás Csillának, Kovácsné Dr.
Faltin Erzsébetnek, Nagypál Miklósnak, Horváth Kálmánnak, Erdélyi Józsefnek, vala-
mint a Kaliforniai Cserkész Szövetség elnökének, Apáti Lászlónak.

Végül köszönetet mondott Vitéz Szilágyi Árpádnak az eddigi áldozatos munkájáért, valamint a mûvészeknek a csodálatos alko-
tásokért, a szponzorok támogatásért, és nem utolsó sorban a barátok, rokonok önzetlen segítségéért, és jó egészséget kívánt a to-
vábbi munkához.

Az ünnepi beszédek után került sor az emlékmû leleplezésére, amelyre Dr. Lomnici Zoltán és Kakas Béla lett felkérve. Ezután az
emlékmûvet Szaplonczay Miklós parókus szentelte fel. A felszentelés után került sor a koszorúzásra citerazene kíséretével. A kegye-
let virágait hozták magukkal Aradról Sándor Tivadar plébános, és Székely István.

Lovász Andrea református lelkipásztor hosszan a
szentírásból idézett, hálaimát mondott a cserkészek
tiszteletére, és áldását adta az emlékmû elkészítésében
részvevõknek, és a jelenlévõknek.

A mûsorvezetõ Vitéz Szilágyi Árpádot – öregcserkészt – a Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubjának elnökét kérte fel
a zárszó megtartására, ami az alábbiak szerint hangzott el: „Köszönöm a Teremtõ Urunknak, hogy e szép napot megérhettem. Sze-
retettel és tisztelettel köszöntöm az egyházi és világi méltóságokat, elnök urakat, kedves klubtársaimat, lovagtársaimat, és a világ
minden részérõl hazalátogatott nemzettestvéreimet, a hazai és külföldi cserkésztestvéreimet. Számomra nagy nap ez, hiszen 69 év
után lehetõségem nyílt arra, hogy Szeged- Alsóvárosról elhurcolt cserkészek, valamint a hasonló sorsra jutott magyar cserkészek em-
lékére, a segítõ szponzorok anyagi segítségével, valamint a barátaim, rokonok, cserkészek, honvédség önzetlen munkájával hozzá-
járultak az emlékmû felállításához. Külön köszönöm László Tivadar aradi plébános úrnak, hogy anyagi segítségével, védnökségével
bátorított a munka megkezdésére. Ezen emlékmûnél megnevesített mártír és vértanú cserkész testvéreim, – köztük János bátyám is
– nyugodjatok békében.”

Végül az Il Silenzio hangzott el Perczel Tamás elõadásában, a trombitaszóló után rövid kulturális mûsorral végzõdött a megem-
lékezés. Farkas Major Annamária, Farkas Csaba, Fazakas János, Dr. Kesztyûs Lajos, Takács Éva, és a Szögedi Tiszavirág Citeraze-
nekar Erdélyi József vezetésével szolgáltatták a mûsort. E sorok írója megköszöni Kodácz Csengelének a mûsorvezetést, valamint
Árendás Csilla asszonynak a minden igényt kielégítõ állófogadást. 

Szöveg és fotók: Erdélyi József
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A rendezõk nem
titkolt célul tûzték ki,
hogy bárhol is éljenek
hazánk fiai, ezen a na-
pon magyar ember
asztalára, magyar
alapanyagokból, ma-
gyar étel kerüljön!
Ezért a rendezõk arra
kérték a határon in-
nen és kívül élõ ma-
gyarságot is, hogy ké-
szítsenek valamilyen
jellegzetes magyar
ételt, finomságot, fo-

gyasszanak magyar italt, és népszerûsítsék
környezetükben, közösségeikben, a nagyvi-
lágban a magyar konyhát!

Ennek szellemiségében zajlott Nyársapát
Rendezvényparkjában, egy egész napos, in-

gyenes tömegrendezvény keretében a köz-
ponti esemény, ahol a vendégeket érkezés-
kor – jó házigazdához illõen egy kupica pá-
linkával fogadták. 

Remek hangulatban, gyönyörû helyszínen, napfényes, dúsfüves, árnyas parkban, sok-sok étel-ital finomság, ének és zeneszó
közepette zajlott május 19-én, vasárnap a Cegléd melletti Nyársapáton, a IX. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának zá-
rónapja: a „Magyar Konyha Világnapja. Sok százan eljöttek a Cegléd melletti kistelepülésre az ország minden részébõl, a ha-
táron túlról, sõt messzi országokból is, a többi között az USA több államából, Brazíliából, Argentínából, Indiából, Mauritániá-
ból, Nigériából, a határon túlról, Erdélybõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról, s a Felvidékrõl. Felvonulással és székelykapu avatással
kezdõdött, szentmisével és idegenforgalmi konferenciával folytatódott a program, majd a Rendezvényparkban a fõzõcsapatok
készítették a finomabbnál finomabb ételeket, süteményeket, kóstoltatták pálinkáikat, boraikat, kiállítók kínálgatták portékái-
kat, a szépen feldíszített színpadon pedig a magyar nóta és az operett kiválóságai szórakoztatták a nagyérdemû közönséget.
Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelõs államtitkára, Földi László, a
régió országgyûlési képviselõje, több önkormányzati, állami és társadalmi szervezet képviselõje.

Felejthetetlen élmények, lélekemelõ és szórakoztató események 
a IX. Magyar Világtalálkozó záró rendezvényén

A magyar konyha méltó ünnepe
Nyársapát vendégszeretõ lakossága fogadta a világ magyarságát

Rövid megnyitóval, a Himnusz közös el-
éneklésével kezdõdött a nap, majd Kis Mik-
lós, Nyársapát polgármestere, mint házigaz-
da és dr. Tanka László, a Magyar Világtalál-
kozó elnöke, mint ötletgazda és Vér János, a
fõzõverseny szakmai igazgatója köszöntötte

az egybegyûlteket, bemutatva a kiváló szak-
mai zsûrit, annak elnökét, Komlósi Mihályt.

Ezután a történelmi zászlók tengerében, a
Délvidéki Tamburazenekar kíséretében, a
majorettesek táncaival útra indult a menet a
Római Katolikus Templom elõtti térre, ahol
egy kis ünnepség keretében Székely Kaput
avattak. Vesztergám Miklós tárogatómû-
vész és a helyi elõadók versei után Földi
László országgyûlési képviselõ és Kis Miklós
mondott ünnepi beszédet. Ezután Kovács

Miklós római katolikus plébános megszen-
telte Lõrincz Gábor szentegyházi asztalos-
mester alkotását, és átvágták a szalagot, fel-
avatták az alkotást. Ezt követõen a templom-
ban szentmise, a Mûvelõdési Házban pedig
idegenforgalmi-gasztronómiai konferencia
zajlott – mindkét helyszín zsúfolásig megtelt.
A konferencián Nagyváradi-Kis Anna mû-
sorvezetésével, s Kis Miklós és Tanka Lász-
ló elnökletével a település és a régió idegen-
forgalmi nevezetességeivel, a Panoráma Vi-
lágklub öt kontinenst behálózó társklubjai-
nak életével ismerkedtek meg a jelenlévõk.
Köszöntötte õket, többek között Bánkuty

Ilona, amerikai magyar 56-os szabadsághar-
cos, Gyuricza Gábor, a brazíliai Világklub el-
nöke, Apáthy László, floridai cserkészveze-
tõ. Az egybegyûltek a messze földön híres
nyársapáti szamócáról és a mézrõl is hallgat-
tak kiselõadást.  

Eközben a fõzõcsapatok – köztük a Felvi-
dék, Délvidék, Erdély, Kárpátalja csapata –
részvételével megkezdõdött a fõzõverseny.
Ki-ki saját ízlése, kedve és tudása szerint ké-
szítette el az általa választott ételt, vagy süte-
ményt, s mutatta be pálinkáját a zsûrinek.

Közben a színpadon egész nap szólt kü-
lönbözõ mûfajokban a zene, az ének, neves
elõadómûvészek, együttesek, kicsik és na-
gyok lépnek a színpadra. Így többek között
láthattuk-hallhattuk Szóka Júlia operettének-
est, Rácz Attila népi zenekarát, a délvidéki
Tambura Zenekart, Nógrádi Tóth Istvánt,
Tolnai Marit, Szegedi Csabát, Csáki Tibort,
Kovács Böskét, Farkas Major Annamáriát,
Bimbó Brigittát, Strabán Annát, a Nyársapá-
ti Népdalkört, a kisóvodásokat, a betyárokat
és tüzéreket és még másokat is. A mûsorve-
zetésrõl Nagyváradi-Kis Anna és Joó Géza
gondoskodott, a színpadon megismerkedhet-
tünk több olyan résztvevõvel, akik messze
földrõl érkeztek hozzánk. Valamint felolvas-
ták az Új-Zélandból és Ausztráliából érkezett
üzeneteket, arról mit fogyasztottak aznap, il-
letve, mi a kedvenc étele a távolban élõ ma-
gyar közösségeknek. Õk már akkor rég túl
voltak az ebéden, lévén kilenc órával koráb-
ban kelt a nap.

Kora délután került sor a fõzõverseny
eredményhirdetésére, Kis Miklós államtitkár
és Tanka László elnök jelenlétében Vér Já-
nos és Komlósi Mihály ismertette az ered-
ményeket, s kiosztottak több mint félszáz ok-
levelet a versenyzõk között

Az eseménynek fontos jótékonysági üze-
nete is volt: a rendezõk meghívták a nehéz
sorban élõ gyermekeket, autistákat, s a rá-
szorulókat is.

Ezzel az eseménnyel ért véget a IX. Ma-
gyar Világtalálkozó nyolcnapos eseményso-
rozata, amelyen több ezren vettek részt, jel-
mondatuk szellemében: Határtalan összefo-
gás értékeinkért.           Czuh János felvételei



AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA 2019/ 2. szám AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA 2120

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM

A Fiumei Úti Nemzeti Sírkert ravatalozó-
jában kezdõdött a búcsúztatás. A Magyar
Honvédség díszõrei álltak a ravatalnál, s a
Központi Zenekar gondoskodott a gyászze-
nérõl. Fekete hintón érkezett a Magyar Szent
Korona másolata az 56-os Vitézi Lovagrend
Világszövetségének vezetõi által. Díszõrséget
álltak a 48-as Honvéd Tüzérség képviselõi, s
eljöttek a búcsúztatásra a Magyar Kultúra Lo-
vagrendjének képviselõi is, hiszen Bánkuty
Géza számos kitüntetése mellett a Magyar
Kultúra Lovagja elismerést is átvehette, s em-
lékére májusban, a IX. Magyar Világtalálkozó
nyitónapján a lovagrend Aranyosapátiban
kopjafát állított.

Megtisztelte jelenlétével az eseményt
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alel-
nöke, s táviratban fejezte ki részvétét dr. Or-
bán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Jelen volt több állami és társadalmi szervezet
képviselõje, többen érkeztek az Amerikai
Egyesült Államokból, európai országokból,
az elszakadt területekrõl és természetesen
számos magyarországi településrõl.

A Himnusz hangjai után Tarics Péter fel-
vidéki elõadómûvész tolmácsolásában Wass
Albert: Üzenet haza címû verse hangzott el,
majd Nagyváradi-Kis Anna moderátor üd-
vözlete után a Honvédelmi Minisztérium ré-
szérõl dr. Holló József Ferenc altábornagy, a
Kegyeleti Diplomáciáért Felelõs korábbi Mi-
niszteri Biztos, címzetes egyetemi tanár, a
hadtudomány kandidátusa mondott beszé-
det.

A barátok, a család és Bánkuty Géza tisz-
telõi nevében dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub elnöke búcsúzott. Az ausztráliai
’56-os szabadságharcos bajtársak nevében
Szmolnik Lajos elnök levelét Bõsze József al-
ezredes olvasta fel. Ezután került sor Berta Ti-
bor tábori lelkész ezredes, helynök celebrálá-
sában az egyházi szertartásra.

A ravatali búcsúztatás után a gyászmenet
elindult a sírhelyhez. Bánkuty Géza hamvait
az 56-osok parcellájában helyezték örök
nyugalomra, a Magyar Honvédség Zenekará-
nak dallamaira, s a katonák díszsortüze mel-
lett. A temetést követõen a Gyászoló család
nevében a feleség, Bánkuty Réczi Ilona adott
fogadást a Stefánia Palotában az egykori 56-
os szabadságharcosok, sportoló társak, bará-
tok, tisztelõk részére, megköszönve a részvé-
telt, s a barátok, tisztelõk több évtizedes
együttmûködését a Bánkuty-házaspárral.

A jelenlévõk közül néhányan a Bánkuty
Gézához fûzõdõ közös élményeket, emléke-
ket elevenítettek fel a gyászoló közösség
elõtt.Rá emlékezett beszédében Szalay Ró-
bert és Strasz László amerikai magyarok,
Kurucz György az egykori motorversenyzõ-
társ, Nagy László a honvédség civilszerveze-

tének vezetõje és Homola Csaba altábornagy.
Mint többek által elhangzott, Bánkuty Gé-

za 92 esztendõs életútja során végigkísérte a
magyar történelem eseményekben, fordula-
tokban gazdag, embert próbáló idõszakát.
Élete egészét meghatározta az 1956-os ma-
gyar forradalomban és szabadságharcban va-
ló hõsies részvétele, majd menekülése után
’56 közösségeinek és az összmagyarságnak a
méltó képviselete és támogatása. Feleségével,
a szintén szabadságharcos Bánkuty Réczi
Ilonával együtt egész életükben mélyen elkö-
telezettek voltak ’56 szellemi örökségének
ápolása, az összmagyarság összefogásának
önzetlen támogatása mellett. Ezen túl a csa-
lád, a gyermekek szeretete, a róluk való gon-
doskodás, a barátokkal való kapcsolattartás
jellemezte életüket.

Magyarországon és az Amerikai Egyesült
Államokban is sokan szerették, tisztelték,
nagyra becsülték munkásságát, humanitá-
sát, karitatív önzetlenségét. Derûs és boldog,
sikeres emberként élte le életét.

A szíve mindig haza húzta: szerette Ma-
gyarországot, honfitársait, barátait, gyakran
hazatért, s itt is otthonra talált – végakarata az
volt, hogy szülõföldjén helyezzék el hamva-
it. Ez teljesült most a 2018-as esztendõ május
24-én bekövetkezett halála után. Vitéz
Bánkuty Géza igazi hazafi volt, méltó arra,
hogy munkásságát a nemzet, a haza is meg-
becsülje. Nyugodjék békében!

Ünnepélyes külsõségek között, a Magyar Honvédség katonai tiszteletadásának keretében kísérték utolsó útjára a gyászo-
ló család, az egykori 56-os szabadságharcosok, az állami és társadalmi szervek képviselõi, a sportoló társak, a barátok és
tisztelõi Vitéz Bánkuty Gézát, 56-os szabadságharcost, honvédezredest, amerikai magyar közéleti vezetõt, nyolcszoros mo-
torkerékpáros magyar bajnokot, üzletembert.

Katonai tiszteletadás keretében búcsúztatták Bánkuty Géza, egykori ’56-os szabadságharcost

Magyarország miniszterelnöke táviratban 
fejezte ki részvétét

Végakarata szerint szülõföldjén helyezték örök nyugalomra

Részlet Kardos Béla ausztráliai
magyar közéleti vezetõnek 

a temetésen elmondott 
búcsúbeszédébõl

Csapó Endrérõl, az ausztráliai magyar
nemzeti emigráció kiemelkedõ közéleti ve-
zetõjérõl, újságírói és fõszerkesztõi tevé-
kenységérõl – mint barátja és munkatársa
–, ekként tudok búcsúztatóján röviden
megemlékezni: 

… 
Amikor már a szociáldemokratákat

kezdték üldözni a kommunisták, felgyor-
sultak az események, látni lehetett, hogy
ebbõl proletárdiktatúra lesz. Körülötte is
fonták a hálót. 1948 februárjában kiszö-
kött az országból, októberben visszaszö-
kött, kihozni feleségét és kisfiát. A
Passaui DP táborból vándoroltak ki
Ausztráliába 1949-ben. Queenslandba ér-
kezve, különféle munkákat végezve új
foglalkozásba kezdett. Levelezõ tanfolya-
mon végzett felsõ gépészeti technikumi
képesítéssel tervezõ rajzolóként dolgozott
az ottani cukornádat feldolgozó gyárban.  

Én leveleztem Bandival és 1954-ben hí-
vásomra Sydneybe költöztek. Bekapcso-
lódtak feleségével, Jucival együtt, a ma-
gyar közösségi életbe. Kivették részüket

az egyesületek életben is. Bandi a nemze-
ti ünnepeken beszédet mondott, Juci sza-
valt. Több alkalommal fõtitkárságot is vál-
lalt a NSW-i Magyar Szövetség elõd-szer-
vezeténél és az Ausztráliai Magyar Szö-
vetségnél, Bandi javasolt, és megfogalma-
zott számos memorandumot, a vasfüg-
göny mögötti kommunista rendszer meg-
buktatására érdekében. Ezeket nemzet-
politikai feladatként, továbbított politikai
fórumok részére: Ausztráliában, Európá-
ba és Amerikába.

Alapító tagja volt az Actio
Transyvanica-nak és az Ausztrália Ma-
gyar Szent Korona Társaságnak, ahol
rendszeres elõadásokat tartott. Szerkesz-
tett országos találkozókról szóló emlék-
könyveket, irodalmi kalendáriumokat,
Trianon-füzeteket (Peace to end Peace),
56-os könyvet (A Place in the Sun), Iro-
dalmi mellékleteket az Ausztráliai Ma-
gyarság címû havilap részére.

Mindemellett a család megélhetése ér-
dekében munkája Sydneyben a Colonial
Sugar Refinery tervezõ irodájában folyta-
tódott, ahol mûszaki rajzolóként dolgo-
zott 1977-ig, amikor is nyugállományba
vonult.  Illetve, ekkor indult meg igazából
Csapó Endre újságírói és szerkesztõi tevé-
kenységének több mint 40 éves termé-
keny életútja, amikor az 1957 óta Mel-

bourne-ben megjelenõ
Magyar Élet címû hetila-
pot, a betegeskedõ Gor-
don Rezsõtõl, Ady János
üzletember megvásárolta
és azt országos hetilappá
kívánta alakítani. A heti-
lap fõszerkesztésére Csa-
pó Endrét hívta meg, aki
a sydneyi kiadású Auszt-
ráliai Magyarság címû
havilapnak volt akkor fõ-
szerkesztõje. Csapó End-
re elvállalta a Magyar Élet
fõszerkesztõi pozícióját
és hetente írt vezércikkei
azóta váltak híressé,
mind Ausztráliában,
mind a nagyvilág ma-
gyarsága számára, mert
sok helyütt átvették köz-
lésre a helyi lapok, folyó-
iratok. 

Csapó Endre írásait
„Ilyen a világ” címen, el-
sõként a Püski Kiadó je-
lentette meg Budapesten,
azóta a Panoráma Világ-
klub és elnöke dr. Tanka
László kiadásában jelent
meg további négy kötet.
A nyolcadik kötet idén je-
lent meg, s még hátra van

a 9. és a 10. kötet ahhoz, hogy összes írá-
sai megjelenjenek az útókor számára. 

Kedves Bandi, emléked írásaid folytán,
örökre megmaradnak. A Jóisten áldása le-
gyen rajtad a túlvilágon is!

Részlet Márffy Attila,
az Ausztráliai Magyar Élet hetilap

kiadójának nekrológjából

Talán nem a legszerencsésebb szó-
használat egy könnyek közt fogalmazódó
nekrológot azzal kezdeni, hogy az el-
hunyt, egy végsõkig rendkívül szerencsés
ember volt.

Ám vállalom az esetleges rosszallást, a
kritikát, mert tudom, hogy Csapó Bandi,
mint szerkesztõtárs, mint atyai jó barát,
mint az álnok mellébeszélés elleni örökös
harcos, helyeselve bólogatna, tudván,
hogy a szerencsés élet alatt nemcsak
százhoz közelítõ életkort, a keveseknek
megadott egészséget, boldog családi életet
értem, hanem mindazt, aminek önmaga
volt a kovácsa.

A kitartás, az önfeláldozás, az elkötele-
zettség, elhivatottság, az eltántoríthatat-
lan haza-  és magyarságszeretet. Mindez
bámulatos tehetséggel, józansággal, lát-
noki képességgel párosult. Kisebb na-
gyobb mértékben mindez mindnyájunk-
ban megtalálható, ám milliónyi honfitár-
sunk közül talán õ volt az egyetlen, aki tu-
dását, “szerencséjét” kizárólag a köz javá-
ra kamatoztatta, szeretõ óvását minden
magyarra kiterjesztette. 

Jellemzõen, halála elõtt pár nappal, dr.
Mikola Istvánnal az emigráció, a diszpóra
igényérõl üzent a hazai kormánynak. Ha-
lála elõtt pár nappal, mintegy búcsúzóul
azt mondta a telefonba, hogy megannyi
kitüntetés és elismerés mellett arra a leg-
büszkébb, hogy lapunk, közösen megál-
modott, sokszor mostoha körülmények
között elõállított újságunk, helyi népsze-
rûsége mellett Magyarországon is szá-
mottevõ tényezõ lett vezetõ politikusok, a
magyarságért aggódó közéleti személyek
körében.

Tekintélyt parancsoló lap volt a Ma-
gyar Élet, mert Csapó Bandi tekintélyt,
odafigyelést és megbecsülést érdemlõ sze-
mély volt, és marad mindaddig, míg cik-
kei, könyvei fellelhetõk lesznek a hazai
könyvtárakban.

…Az is szerencse, vagy ha nem, akkor
a sors kegye, hogy a nyomtatott Magyar
Élet halála csak kevéssel elõzte meg fõ-
szerkesztõnk, mindnyájunk szeretett
Bandi bácsijának halálát. 

Nyugodj békében, nyugodj abban a tu-
datban, hogy munkásságod nem volt hiá-
bavaló!

Csapó Endre
1921. november 11. (Répcelak) – 2019. június 25. (Sydney)



2019/ 2. számAMERICAN HUNGARIAN PANORAMA22

BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSS

A különleges eco-
design ékszereket alkotó
ritka és keménységük ré-
vén különösen idõtálló
ásványok, igazi kincsei
bolygónknak. Az ásvá-
nyok különbözõ megjele-
nési formáit szépségük,
ritkaságuk és keménysé-
gük szerint értékelik drá-
gakõnek és a mintegy
2000 természetes ás-
ványt a gemmológia (drá-
gakõtudomány) a vegyi
összetétel alapján sorolja
osztályokba.

„Legismertebb a rela-
tív keménység meghatá-
rozására alkalmas Mohs-féle skála,
amelyben minden nagyobb sorszámú ás-
vány karcolja az elõzõeket. A sorrend a
következõ: … kalcit, fluorit, apatit, föld-
pát, kvarc, topáz, korund, gyémánt”
/Széchenyi István Egyetem Környezet-
mérnöki tanszék, Dr. Pap Zoltán, Geoló-
gia I-II./

A Cecirelli ékszerek nem csupán gyö-
nyörûek, hanem ökológiai szempontból
is elkötelezett, innovatív tervezésû dara-
bok. Sokszínû kollekciójuk minden egyes
remekmûve egyedi, melyek között min-
denki megtalálhatja azt a csodás darabot,
mely igazán kihangsúlyozza és erõsíti sa-
ját egyéniségét, egyediségét. A markáns
kreativitással megálmodott ékszerek
egyedülálló karaktert kölcsönöznek vise-
lõjüknek. Csillogó drágaköves kollekciók
között találhatunk merész, mégis nõies és

elegáns, valamint vissza-
fogott eleganciát képvise-
lõ nyakláncokat, fülbeva-
lókat, karkötõket és gyû-
rûket is. 

A Földön számtalan
formában találkozhatunk
drágakövekkel, melyek
különleges alakokat ölte-
nek. „Az ásványok több-
sége azonban határozott
belsõ térrácsszerkezetû,
ennek kifejezõdése a sza-
bályos geometriai alak, a
kristályforma.” /Széche-
nyi István Egyetem Kör-
nyezetmérnöki tanszék /
Dr. Pap

Zoltán / Geológia I-II./ 
Az Eco-Design Team

egyedi megrendelésre is
készít varázslatos ékszere-
ket, a megrendelõ igényei
szerinti kialakítással, olyan
ásványokból és nemesfé-
mekbõl, színesfémekbõl,
melyek kiállják az idõ pró-
báját. A kifinomult éksze-
reiket alkotó drágakövek
amellett hogy a szemet
gyönyörködtetik, még jóté-
kony hatással is vannak vi-
selõjükre. A különbözõ ásványok számos
különféle pozitív hatással rendelkeznek,
melyek feltöltenek energiával, ellazíta-
nak, vagy épp erõsítenek és inspirálnak. 

Az ásványokat több ezer éve alkalmaz-
zák és élvezik pozitív hatásaikat.

„Az egyiptomiak korából a Kr. e. XVI.
századból fennmaradt úgynevezett
„Papyrus Ebers” az egyetlen írásos emlék,
mely drágakövekkel is foglalkozik. Mint a
gyógyászatban használatos köveket emlí-
ti a kvartcot, a lazurkövet és a malachitot
…” /Királyi Magyar Természettudományi
Társulat / Dudichné Dr. Vendl Mária és
Dr. Kock Sándor / A drágakövek / 

Az Ókorban a görögök összegezték az
ásványokról addigi megszerzett (egyipto-
mi, asszír, mezopotámiai, indiai, kínai
stb.) ismereteket. „Dioscorides (K.u. 40-
90), filozófus. Fõ mûve: De Materia
Medica (összességében több mint 1000
gyógyszert említ; 5. kötete csak kövekkel
foglalkozik, benne 90 ásványt említ gyó-

gyításra)” /Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Kar /
Ásványtani-Földtani Intézet /
Ásványok, drágakövek és kõze-
tek az emberiség történetében/ 

A 2005-ben megalapított
Eco-Design Team úttörõ a kör-
nyezettudatos design világában,
az ökológia, mineralógia (ás-
ványtan) és kvantumfizika tézi-
sein alapuló, 100%-ban termé-
szetes alapanyagú ékszerkollek-
cióik is bejárták már a világot
Európától Amerikáig. 

Ékszereik világszerte igazi
fényt és örömöt nyújtanak viselõik szá-
mára.

Lenyûgözõ drágakövekkel készült kézmûves egyedi darabok alkotják az Eco-Design Team exkluzív ékszerkollekcióját. A
Cecirelli kollekciót ragyogó csillogás, elegáns formavilág, pazar színvilág, és egyediség jellemzi.

Cecirelli ékszerkollekció

Az eco-design ékszerek 
drágaköveinek csodálatos ereje

www.eco-design-team.com
info@eco-design-team.com

+36 20 2991040

– Nyugdíjazásomat
követõen idõmilliomos
lettem, ezért feléledt ben-
nem a régi vágy, a fiatal
kori szerelem, és az alko-
tás, a festés megint fõsze-
repet kapott az életemben
– mondja – s majd 48 év
kihagyás után, 2014-ben
újra kezembe vettem az
ecsetet. Utazásaim során
gyönyörû tájakon jártam,
melyeket fotóimmal örö-

kítettem meg, és ezek a fotók késõbb fest-
mény formájában láttak napvilágot. A termé-
szet szépsége mindig lenyûgözött, ezért is
lett a festményeim kedvenc témája a táj válto-
zatossága, gyönyörûsége. 

– Milyen tech-
nikával dolgozik?
S milyen közössé-
gekbe jár?

– Tájképeimet
realista stílusban,
olaj technikával
készítem. De az
utóbbi idõben
szívesen festek
késsel is, imp-
resszionista stílu-
sú képeket.
Gyakran és
örömmel járok festõmûvészek által vezetett
táborokba, kurzusokra, szakkörökre, mely
kellemesen kiegészíti mûvészi ambícióimat,
és egyúttal képezem is magam. 2017-ben
Ezüst Art, 2018-ban Arany Art díjat kaptam a
Batsányi-Cserhát Mûvészkör megrendezésé-
ben lezajlott festõmûvészeti pályázaton.

– Hol tekinthetõk meg a mûvei? Kiállítá-
sok? 

– Festményeimet rendszeresen viszem ki-
állításokra, melyek sikere arra ösztönöz,
hogy minél szélesebb körben bemutassam
mûvészeti tevékenységemet. Nyolc önálló ki-
állításom volt már az elmúlt öt év alatt az or-
szág különbözõ területén, a New World in
Art képzõmûvészeti alkotóközösség tagja-
ként pedig sok csoportos kiállításom ország-

szerte. Festményeim magántulajdonban
megtalálhatók a világ több pontján, – Kana-
da, Brazília, USA, Németország – és termé-
szetesen Magyarországon is. 

– Mit jelent Önnek a festészet?
– Életemet folyamatosan végigkísérte az

alkotás vágya és szeretete. A környezetem-
ben élõk mindig értékelték kreativitásomat.
Boldoggá tesz, ha képeim tetszenek mások-
nak is, ezért a bennem lévõ alkotási láz, és
a sikerélmény fergeteges érzése mindig egy
újabb alkotás elkészítésére ösztönöz. A kel-
lemes zene mellett különösen szeretek fes-
teni, mely teljes kikapcsolódást is nyújt szá-
momra. Míg készül a kép megszûnik körü-
löttem a világ, és én „az ecset hegyére köl-
tözöm”.

A Panoráma Világklub köreiben is jól ismert Szentpétery Ildikó, Szigi – salgótarjáni születésû, és azóta is ott élõ alkotó,
festõmûvész életét már gyermekkorától végigkísérte a kreativitás, az alkotás, a rajzolás, a festés szeretete. Fiatal korá-
ban neves festõkhöz – Iványi Ödön, Lóránt János, Radics István – járt tanulni, hogy tehetségét minél jobban kibontakoz-
tathassa, és elsajátítsa a rajzolás és a festés mûvészetét. Szeretett volna a képzõmûvészet területén tovább tanulni, – fes-
tõ tanárai is erre ösztönözték, – de az élet másképp rendezte a sorsát. Fiatalon családot alapított, és így a saját ambíciói
ez idõben háttérbe szorultak. Aztán, ami késik nem múlik: eljött az idõ, hogy szenvedélyének hódolhasson.

Bemutatjuk az Arany Art-díjas Szentpétery Ildikó Szigi festõmûvészt, 
a tájképfestészet kiválóságát

„Míg készül a kép az ecset hegyére költözöm!”

Szentpétery Ildikó Szigi 
elérhetõsége: 

szigildi@gmail.com

Szentpétery 
Ildikó, Szigi

A fény felé Nyugalom

Köves part

Chicagói õsz
Valahol Erdélyben

Mátra alattJuharfák

Kanadai õsz

Nyári szimfónia

SzigetközRitkásÁlom

Harmónia

Fény és árnyék
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A programsorozat  a Derkovits Fúvósze-
nekar és a majorettek felvonulásával kezdõ-
dött, s korareggeltõl már készítették  finom-
ságaikat az itthonról és külhonból érkezett
mintegy félszáz fõzõcsapat tagjai.

A megnyitó ünnepség a nagyszínpadon a
zsûri bemutatkozásával kezdõdött, majd a
vendégeket Tiszaújváros alpolgármestere dr.
Fülöp György és dr. Tanka László, a Panorá-

ma Világklub elnöke
köszöntötte, kiemelve
Tógyer Gyula fõszer-
vezõ, a Tiszaújvárosi
Világklub elnökének,
a Sziget Csárda tulaj-
donosának és csapatá-
nak, a helyi önkor-
mányzat dolgozóinak
önzetlen munkáját a
rendezvény sikere ér-
dekében. 

Az áldásadást kö-
vetõen pedig megkez-
dõdött az éjfélig tartó
mûsor, amelynek ke-
retében felléptek, töb-

bek között: a Kisbocs-
kor és Pántlika
Néptáncegyüttes, a
Bokréta Citerazene-

kar, a Gimnasztráda, Balogh Zoltán és népi
zenekara, Curtis, Kökény Attila, a Regélõ Fe-
hér Táltos dobcsapat, a Betty Love, a
Desperado, Janicsák István és a Veresegyhá-
zi Asszonykórus, a Zivatar Utcazenészek, a
KFT együttes – az utcabáli zenérõl pedig DJ
Benõ gondoskodott. 

A félszáz fõzõcsapat finomságait a zsûri
folyamatosan értékelte, s ünnepélyes keretek
között került sor a díjátadásra, valamennyien
egy-egy emléktárggyal, oklevéllel térhettek
haza. A zsûri tagjai voltak: Südi Iringó, Ba-
logh István Ferenc, Vér János és Ambrózi
Zoltán Világklub-elnökök, a Magyar Konyha
Világnapjának fõrendezõi, Opóczki Sándor,
Õsz Szabó Imre, Ferenci István – a társulat el-
nöke  Bede Róbert mesterszakács volt, a TV
Paprika séfje. A szervezõk azzal búcsúztak a
közönségtõl, hogy „jövõre, veletek, ugyan-
itt!” 

Czuh János felvételei

Gyönyörû környezet, kiváló hangulat, remek idõ, s gazdag programkínálat jellemezte nemrégiben Tiszaújvároson a Tisza Li-
getben megrendezett Tiszaújvárosi Halászléfõzõ Fesztivált, amelynek házigazdája a Panoráma Világklub városi elnöke,
Tógyer Gyula, a Sziget Csárda tulajdonosa volt, s amelyen több mint tízezren vettek részt. Nemcsak Magyarország telepü-
léseirõl érkeztek vendégek, hanem sokan jöttek a határon túli magyarlakta településekrõl, sõt Afrikából, Európa számos
országából, s az Amerikai Egyesült  Államok több országából is voltak látogatók. 

Több mint tízezren a Tiszaújvárosi Halászléfõzõ Fesztiválon

Díjeső a főzőcsapatoknak
Tógyer Gyula, a helyi Világklub-elnök volt a házigazda

Vitéz Szilágyi Árpád 2004 óta tagja a
Panoráma Világklubnak, 2005-ben elsõként
alapította meg Szegeden, a Panoráma
Világklub Társklubját, s írásaival a
Panoráma Magazin hasábjain öregbítette
Szeged és Csongrád megye hírnevét
világszerte. A fentiekkel egyidõben mega-
lakította Szegeden a 

Szegedi hagyományőrző 
és városképvédő 

egyesületet,
melynek célja, hogy megõrizzék Szeged

nagy fiainak emlékét, de elsõsorban a
„legszögedibb szögedinek”, Bálint Sándor
néprajztudósnak az életmûvét. 

Szilágyi Árpád munkásságának legfõbb
értéke a sok-sok irodalmi és Közéleti Kávéházi Est megszervezése, és levezetése mellett, hogy létrehozta a Szeged, Földmíves utca
13 szám alatti polgári házának területén a nemzeti emlékkertet. E kertben felállításra került: Bálint Sándor – Wass Albert – Szülei
– 1. Világháborús kettõs kereszt – 56-os forradalom kopjafája, és Dózsa György faszobrok, valamint itt kapott helyet a VILÁG
MAGYARSÁGÁNAK HARANGJA azzal a céllal, hogy a hangja eljusson minden magyar honfitársunkhoz a nagyvilágba. A fel-

soroltakat saját erejébõl, adományokból, és önzetlen barátok
segítségével valósította meg. 2007-ben, amikor a Magyar
Kultúra Lovagja címet megkapta, elhatározta, hogy hátralévõ
életét szûkebb hazájának, Csongrád megyének, és Szeged kul-
turális kiemelkedésének szenteli. Ennek megfelelõen – 2011-tõl,
az I. Magyar Világtalálkozó óta – minden évben szervezte a
Csongrád megyei küldöttséget, hogy önálló kulturális
mûsorokkal vegyen részt a Magyar Világtalálkozókon és a
Szegedi rendezvényeken.

A Nemzeti Ünnep alkalmával a Szegedi Kormányhivatal
dísztermében Kakas Béla a Csongrád megyei önkormányzat
elnöke méltatta Szilágyi Árpád életútját és munkásságát, és
ennek eredményeként 

Csongrád megyéért
díjban részesítette,  a további munkájához jó egészséget,  a

Cs.m. Társklub és a Cs.m. Közgyûlés jó együttmûködését, és
hosszú életet kívánt.

Írta és szerkesztette: Erdélyi József-Dudu

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2019. március 15-én, a nemzeti ünnepünk alkalmából tüntette ki Vitéz Szilágyi Árpá-
dot a több évtizedes kulturális munkásságának elismeréseként.

A Panoráma Világklub megyei társelnöke kapta 

A „Csongrád megyéért” kitüntetést
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– Énekes, színész, szerkesz-
tõ… Melyik szerep a fontosabb?

– Nincs rangsor. Énekesnõ
vagyok, elsõ diplomámat ma-
gánének és zeneelmélet szakon
kaptam a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskola debreceni tago-
zatán. Az operett lett az életem,
és külön öröm, megtiszteltetés,
hogy a színpad mellett ezt, mint
mûsorvezetõ-szerkesztõ is nép-
szerûsíthetem.

– Visszaforgatva az idõkerekét: amikor
még zongora- és hegedûórákra járt, vagy
amikor a fõiskolán klasszikus zenét tanult,
eszébe jutott volna, hogy egyszer operettpri-
madonna lesz?

– Kilencéves voltam, amikor szülõváro-
somban, Szombathelyen az ottani Tanárkép-
zõ Fõiskola Énekkarával Kodály Zoltán Pün-
kösdölõjének szólóját énekelhettem. Na-
gyon sokfelé vendégszerepeltünk, külföldön
is jártunk. A koncerteken gyermekként egy
felnõtt kórus elõtt állva, a szereplés öröme
egy életet meghatározó élménnyé vált. 

– De hol vagyunk még az operettrõl?! Gon-

dolom, a zenemûvészeti fõis-
kolán sem tanították ezt a mû-
fajt!

– Valóban nem az operett
vagy a musical volt a fõtárgy,
de nem éreztem, hogy a fõis-
kolán bárki is lenézte volna
ezeket az egyáltalán nem kön-
nyû mûfajokat. Köztudott,
hogy Mozarttól származik az
operett elnevezés, melynek
jelentése operácska. A varázs-

fuvola sem tartozik a klasszikus operák sorá-
ba, mûfaját tekintve Singspiel, azaz daljáték,
és hosszan sorolhatnám azokat az operette-
ket is, amelyeket operatársulatok is játsza-
nak. Tehát nincs éles határ ezek között a ze-
nés mûfajok között. Szerencsére fõiskolás-
ként gyakran hívtak bennünket a debreceni
színház kórusába, kisegítõnek. Itt találkoz-
tam elõször az operett mesés, vibráló világá-
val, és azzal, hogy az operaénekesek milyen
szeretettel, mûvészi odaadással dolgoztak
ezért a mûfajért is. 

– Ezt a mûfaji sokszínûséget kereste Mis-
kolcon?

–A férjem, akit a fõiskolán ismertem meg,
korábban végzett, mint én, és a Miskolci
Nemzeti Színház zenekarában lett harsonás.
Így minden zenés darabot láttam ebben a

Amikor megszólal a színpadon, vagy a rádió hullámhosszán, kedves, bársonyos hangjával hamar elvarázsolja a közönséget: egy tiszta
hang, õszinte érdeklõdés, s hozzá mindig bájos mosoly. Bejárta a nagyvilág és hazánk számos színpadát, eljátszott szinte minden álom-
szerepet az operett-színpadokon, egyik alapítója a Dankó zenei rádiónak, ahol mindennap elhangzik mûsora, a Túl az Óperencián. Dé-
ryné-díjas énekesnõ, színésznõ, mûsorvezetõ, több mint három évtizede él boldog házasságban, két gyermek édesanyja. A Magyar Vi-
lágtalálkozókon a legnépszerûbb népdalokat és magyar nótákat adta elõ az „ezer torokból…” címû nagysikerû rendezvényeken.

„Az operett nem más, mint a mosoly muzsikája!”

Egy tiszta hang – Túl az Óperencián
Beszélgetés Nagy Ibolya énekes-színésszel, a Dankó Rádió szerkesztõ-mûsorvezetõjével

színházban is, nagyszerû elõadások voltak.
A véletlen hozta így, vagy a sors akarta, de én
mindenképpen a Jóistennek köszönöm,
hogy a következõ évben mûsorra tûzték
Schubert-Berté klasszikus operettjét, a Há-
rom a kislányt, amihez fiatal – pályakezdõ
énekeseket kerestek. Éltem a lehetõséggel, je-
lentkeztem, meghallgattak, és  szerzõdtettek.
Játszottam operettekben, musicalekben, de
voltak operaszerepeim is, sõt prózában is ki-
próbálhattam magam. Voltam többek között
Csárdáskirálynõ, Cirkuszhercegnõ, Marica
grófnõ, Mária fõhadnagy, Sybill… De én le-
hettem a My Fair Lady Elizája, és  Móricz
Zsigmond, Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Pólikája...

– A miskolci évek után nem félt a szabad-
úszás esetlegességétõl? 

– Nagyon sok rendezõvel dolgoztam, akik
miután megismertek, sokfelé hívtak. Ven-
dégként szerepeltem a Fõvárosi Operettszín-
házban, a debreceni, a kecskeméti, a veszp-
rémi, a soproni, a szegedi, és a kassai szín-
házban is, de az országos ismertséget a Ko-
vács József által alapított  Interoperett hozta
meg számomra. Az újévi koncerteken kívül
évközben is sok elõadásunk volt a Pesti Viga-
dóban, majd a Belvárosi Színházban. Ez volt
az én budapesti társulatom 10 évig. 

– Sokfelé járt a világban, a tengerentúl is.
Gondolom, több ottani magyar közösséget
megismert!

– Igen. „Túl az Óperencián!” Mélyen meg-
érintett, hogy a világ túloldalán milyen pezs-
gõ magyar közösségi élet van, amit a magyar
házak mellett fõként az egyházak szervez-

nek. Tagjaik, a mai napig kötõdnek az Óha-
zához, kultúrájához, pedig sokan közülük
már kint születtek.  Koncertjeinkre büszkén
hívták amerikai barátaikat, hogy õk is megis-
merjék a magyar népdal, operett és nótakin-
cseket. Az ottani találkozások során annyi

sors és családregény bontakozott ki elõttem,
hogy már sajnálom, miért is nem írtam le?!
Talán ez az élmény, tudás volt, ami engem
igazán kinyitott a világ és az emberek felé. 

– Apropó tudás! A fõiskola után elvégezte
a kulturális menedzser szakot, és megkapta a
Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Karán
magánének szakon a mesterdiplomát…

– A fõiskolai magánének diplomámat ki-
egészíteni egy mesterdiplomával, ez egy régi
álom megvalósulása. Öröm volt megtapasz-
talni ismét, hogy a tudásvágy mekkora ener-
giákat tud felszabadítani, mozgósítani az
emberben.

– Közben felnõttek a gyerekek! Hogy volt
mindenre ideje?

– Férjemmel 32 éve élünk boldog házas-
ságban. Úgy tudtuk összehangolni a mun-
kánkat, hogy jutott idõnk egymásra, a család-
ra. Egyébként számomra mindig is a család
volt a legfontosabb. Mind a két gyerekünk

nagyon jól tanul és mindketten az orvosi pá-
lyára készülnek. Az is hivatás a javából! 

– A zene, a színház nem vonzotta õket?
– Jártak zeneiskolába, a fiunk zongorá-

zott és szaxofonozott, a lányunk a zongora
mellett táncol, de esetükben mindez megma-
radt a hobbi szintjén. 

– Amikor a Dankó Rádióba került, és el-
vállalta a mûsorvezetést, szerkesztést, azt is
vállalta, hogy másokat népszerûsít!

– Eleinte szokatlan volt, hogy nem engem
kérdeznek, nem én vagyok a középpontban,
de elárulok egy nagy titkot, ezt még élvezem
is, mert a rádió, a rádiózás egy olyan új vilá-
got nyitott ki elõttem, melyben parttalanul
gazdag az ismeretterjesztés, az érték közvetí-
tés lehetõsége. Ezzel is szeretnék jól sáfár-

kodni. Köszönöm a Teremtõnek, hogy ilyen
„tanösvényre” vezérelt. 

– Tényleg igaz, hogy mindig mosolyog?!
– Ez belülrõl fakad. Ez a lelki alkatom, de

dolgozom is érte. Az operett egy csodálatos
mûfaj, népszerûsítése egy életérzés közvetí-
tése, nem más, mint a mosoly muzsikája, és
így mi lehetünk a mosoly muzsikusai. Remé-
lem, akik eljönnek koncertjeinkre, vagy hall-
gatják a mûsorainkat, azoknak is mosolyt
csalhatunk az arcukra és derût, örömet, szí-
vükbe, lelkükbe.

(Készült Philip Gabriellának a Keresztény
Élet címû lapban megjelent írása nyomán.)

Dankó Rádió – 
Túl az Óperencián műsor
Mindennap 9:04-

tõl  órakor, ismétlés
18:04 órakor

A Dankó Rádió
csaknem az ország
egész területén hall-
gatható zenei rádió-
csatorna, amely ma-
gyar nóták, népze-
nék, operettslágerek
mellett a könnyûze-
nei mûfajokból is su-
gároz. 

Nagy Ibolya szer-
kesztõ-mûsorvezetõ
hitvallása:

„Mûsor vezetõ-
ként szándékom,
hogy megmutassam
azt a sok fénylõ vi-
dámságot és szépsé-
get, amely az operett
zenékbõl és a szöve-
gekbõl árad, mert ahol fény van, ott el-
tûnik a sötétség. Nem titkolt szándé-
kunk az sem, hogy a zenés és színhá-
zi mûfaj jeles képviselõit személyes
vallomásra késztessük, hogy életútju-
kat, céljaikat, gondolataikat a hallga-
tók elé tárják, mindeközben bepillan-
tást engedve a színházak kulisszatit-
kaiba is.”

Névjegy: Nagy Ibolya
Déryné-díjas énekesnõ, színésznõ, mûsorvezetõ. Szom-

bathelyen született és tanult 18 éves koráig. Hegedülni és
zongorázni tanult, de igazán komolyra a Konzervatóriumban
vált a zene iránti elkötelezettsége. Fõleg az éneklés vonzotta.
Ezt a Debreceni Zenemûvészeti Fõiskola követte, ahol ma-
gánének és zeneelmélet szakon végzett.   A diploma meg-
szerzése után, a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája lett, ahol énekelt ope-
rát, operettet, musicalt és játszott prózai fõszerepet is, elénekelte az operett iro-
dalom legszebb nõi fõszerepeit. Vendégmûvészként fellépett a debreceni, szege-
di, kecskeméti, soproni, veszprémi és a Budapesti Operettszínházban is.2001-
ben az ELTE BTK-n kulturális menedzser másod-diplomát szerezett. Ezt követõ-
en tíz éven át  az  INTEROPERETT állandó tagja volt. Gyakran koncertezik az
USA-ban és Kanadában, de fellépett Ausztriában, Németországban, Svájcban, Iz-
raelben, Angliában és Finnországban is. Férjnél van. Két gyermek boldog édes-
anyja. 2012-óta, alapítás óta a Dankó Rádió szerkesztõ-mûsorvezetõje, melyben
a Túl az Óperencián címû mûsort vezeti.

Az Interoperett színpadán

Ezer torokból szóltak a legszebb népdalaink

Családi körben
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Két alkalommal is járt az idén egy-egy
Panoráma Világklub csoport a  Wass Al-
bert emléktúrán Erdélyben, a Mezõség-
ben  a Kárpáteurópa Utazási iroda által
szervezett úton. Dr. Tanka László, a Pano-
ráma Világklub elnöke vezetésével és
Kasler Ottó idegenvezetésével felkeresték
Wass Albert életének és írásainak fonto-
sabb helyszíneit, ott személyes felolvasá-
sokat tartottak, koszorúztak, emlékszala-
gokat helyeztek el. Mûsoros vacsoraeste-
ken találkoztak az erdélyi magyar közös-
ségekkel, s megtekintették Erdély számos
természeti és történelmi nevezetességét.
A program során az alábbi helyszíneken
jártak: Csucsa, Kolozsvár, Válaszút,
Vasasszentgotthárd, Boncida, Szék,
Szamosújvár, Cege, Pusztakamarás,

Szászrégen, Körtvélyfája, Holtmaros,
Marosvécs, Déda, Ratosnya, Palotailva,
Gödemesterháza, Maroshévíz, Borszék,
Marosvásárhely, Magyarlóna, Kalota-
szentkirály, Nagyvárad. Útjuk során felke-
resték a Wass Albert által alapított Tuli-

pán Árvaházat, ahol a lakók részére pénz-
adományt adtak, ajándékokat vittek. Az
otthont Bartha József tiszteletes, az intéz-
mény vezetõje mutatta be. Marosvécsen
pedig Nagy Kemény Géza, a kastély egyik
tulajdonosa kalauzolta a csoport tagjait.

Öt felejthetetlen nap a Wass Albert erdélyi emlékúton

Adomány az árváknak

Mióta élnek Svájcban magyarok? Hányan
vannak? Hogyan telnek a mindennapjaik? Ha-
zaköltöznének-e? Hogyan látják Magyaror-
szágot kinti szemmel? Milyen Svájcban gyer-
meket nevelni? Jelent-e az anyagi jólét bol-
dogságot? Érkeznek-e Svájcba migránsok?
Van-e harmadik út a Willkommen és a kerítés
között? Mi a sikeres svájci integráció titka?
Mit jelentett haza a svájci kém Magyarország-
ról másfél évvel 1956 után? Hogyan látta a

nyugati sajtó az 1989-es romániai forradalom elõkészületeit?
Mit tanulhatunk a magyarság népesedéstörténetébõl? Többek
között ezekre a kérdésekre kaphat választ, ha elolvassa Ferkó
Zoltán új könyvét.

Rendelje meg most egyenesen a szerzõtõl a
ferko.zoltan@gmail.com email címen.Tíz év szünet után új kö-
tettel jelentkezik a Zarándoklat a moldvai magyar miséért és a
Felnõttkorom legszebb nyara – Borospataka szerzõje. Ferkó
Zoltán a svájci magyar diaszpóra életét bemutató olvasmányos
szociográfiával töri meg az egy évtizedes hallgatást. A tények
jól dokumentált és színes képekkel illusztrált bemutatása mel-
lett a szerzõ saját élményei is helyet kapnak a mûben. Az író
személyét ismerve természetes, hogy Erdély, 1956 és a magyar-
ság sorskérdései szintén terítékre kerülnek. A könyv végén
megismerhetjük Ferkó Zoltán legújabb kezdeményezését, a
Kárpát-medencét járó, oktatási célú Virrantó Játszóbuszt is. 

Megjelent Ferkó Zoltán:
Levelek Zürichből című könyve

Erdélyben, Székelyföldön, Bögöz tele-
pülésen alakult meg a Panoráma Világ-
klub 247.társklubja a minap, ott, ahol
2002-ben Erdélyben és a világon elsõként
vette fel az általános iskola Wass Albert
nevét, s akkor emléktáblát is elhelyeztek
az író tiszteletére. A román hatalom ezt

rövid idõn belül
eltávolíttatta, s az
iskola nevet töröl-
tette, ám a taná-
rok, a diákok, az
erdélyiek szívé-
bõl nem lehetett
kitörölni ezt a ne-
vet, ma is méltó
örökösei az író
szellemi hagyaté-
kának… Ezért is
tartotta fontosnak
a Panoráma Vi-
lágklub alapító el-
nöke, dr. Tanka
László, hogy az
egykori iskola-
igazgatót, László

Emmát, a Wass Albert Iskoláért Egyesület
elnökét kérje fel a Bögözi Világklub tiszte-
letbeli elnökének, Páll Tamás jelenlegi is-
kolaigazgatót pedig elnöknek. Továbbá
Szilágyi Árpádot magyarországi társel-
nöknek, aki a faluhoz személyesen is kö-
tõdik, s ezt a kapcsolatot létrehozta és

ápolja. A megalakulásra bensõséges han-
gulatban, színes irodalmi mûsorú kereté-
ben Csáki Enikõ és Balázs Margit tanár-
nõk diákjainak közremûködésével került
sor, amelynek során László Emma, a Pa-
noráma Világklub Díszoklevelét, valamint
Farcádi Sándor Levente Wass Albert port-
ré festményét és a Wass Albert Örökség-
könyv tiszteletpéldányait vehették át Szil-
ágyi Árpádtól, a Szegedi Hagyományõrzõ
és Városképvédõ Egyesület  és a Panorá-
ma Világklub Csongrád Megyei Társklub-
jának elnökétõl.

Székelyföldön alakult meg a 247. társklub

A bögözi iskola elsőként vette fel 
Wass Albert nevét
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A magyar örökséget
is ápoló rádióprogram
Kemény Egon kétszeres
Erkel Ferenc-díjas zene-
szerzõ életmûvét 2012
óta mûvei és azok rész-
letei gyakori sugárzásá-
val ápolja, amelyek mû-
vészekrõl összeállított
megemlékezésekben és

tematikus témákhoz kapcsolva is elhang-
zottak. A zeneszerzõrõl 2013-ban és ez év
júliusában egész hetes emlékmûsor ké-
szült, Nagy Ibolya beszélgetõtársnak
most már második alkalommal engem,
Kemény Egon zeneszerzõ lányát hívott
meg a stúdióba.

A 2019. 30. mûsorhéten elhangzott té-
mák – KEMÉNY EGONRA EMLÉKEZÜNK
– Kemény Egon zeneszerzõ (Wien, 1905 –
Budapest, 1969) halálának 50. évforduló-
jához kapcsolódtak, felelevenítve a kassai
zeneiskolai évek, majd a Bécsi Zeneaka-
démia (tanára Franz Schmidt volt) elvég-
zése után, 21 éves korában, a Fõvárosi
Operettszínházban (ma: Budapesti Ope-
rettszínház) indult színpadi szerzõi, ze-
nei pályaíve, negyven éven át tartó töret-
len zeneszerzõi karrierje – a 2013-ban el-
hangzottakhoz kapcsolódva – csúcspont-
jait, kiegészítve az azóta a világhálón elért
digitális archívumokban fellelt mûadatok-
kal és sok más dokumentummal. Hétfõtõl
hétfõig szinte kizárólag Kemény Egon
mûveit sugározta a Dankó Rádió emlék-
mûsora. 

Az újdonságokhoz
tartozik produceri bemu-
tatkozásom elsõ két dup-
laalbuma is, amelyben
édesapám emléke elõtt
zenéje, két daljátéka
megjelentetésével tisztel-
gek. Célom az volt a mû-
vek kiválasztásánál, hogy
a Magyar Rádió (ma:

MTVA) Zenei Hangarchívumában õrzött
1955-ben és 1957-ben felvett hangszalago-
kat a mai hallgatók kezébe adjam, gondos
hangrestaurálás és digitalizálás után, CD
formájában. A nagyvilág minden pontján
meghallgathatják, családi, baráti körben,
gyülekezetekben vagy klubban, mint annak
idején a rádiókészülékek mellett. A címben
idézett, egykor igen gyakran hallott, rádiós
felkonferálás talán még velem együtt so-
kunknak fülében cseng…

Kemény Egon szerzõtársai csakúgy,
mint a rádió dramaturgjai, rendezõi, ze-
nei rendezõi és a legkiválóbb elõadók:
Házy Erzsébet, Petress Zsuzsa, Ilosfalvy
Róbert, Simándy József, Bessenyei Fe-
renc, Zenthe Ferenc, Sinkovits Imre,
Mezey Mária, Bilicsi Tivadar, Gózon Gyu-
la, Rózsahegyi Kálmán és még sokan má-
sok, együttesen alkották meg a két nagy
sikerû rádiódaljátékot. 

A zeneszerzõ új rádiós mûfajok elindí-
tója is volt: 1937-ben felkérést kapott az el-
sõ magyar rádiódaljáték, a „Schönbrunni

orgonák” majd 1949-ben az elsõ magyar
rádióoperett, a „Májusfa” zenéjének kom-
ponálására. Életmûvérõl, amelybe jelentõs

hangszerelõi munkássága is beletartozik,
fõ mûveirõl továbbá minden friss ese-
ményrõl és publikációról a szintén
ezévben indított www.kemenyegon.hu ol-
dalon találnak kedves Olvasóink részlete-
ket – itt mûködik a webshop is, ahol a CD-
k megrendelhetõek és megtekinthetõek „A
zeneszerzõ: KEMÉNY EGON” YouTube
csatorna felvételei.

A most megjelent Kemény Egon-daljá-
tékok, CD-k mindenekelõtt a hûségrõl szól-

nak: magyar ha-
zánkhoz és ma-
gyar anyanyel-
vünkhöz, a tisz-
ta érzelmekrõl,
a m e l y e k
szeretteinkhez
fûznek –  a
XVIII. századvé-
gi tudós pro-
fesszor Hatvani
István és a Deb-
receni Reformá-
tus Kollégium,
Csokonai Vitéz
Mihály, legna-
gyobb költõink
egyike és csodá-
latos Lilla-versei

ihletõjéhez fûzõdõ szerelme, Lavotta János
zeneköltõ és hegedûvirtuóz, a magyar ver-

bunkos zene nagyszerû
képviselõje, az elsõ ma-
gyar nyelvû színtársulat
karnagya prózai és zenei
megjelenítésével.

Kellemes szórako-
zást kívánok a CD-hall-
gatáshoz!

Kemény 
Anna Mária

Ámulattal olvasom a Panoráma Világklub tudósításait és nagy örömmel nézegetem a képeket, végre hozzám is eljutottak!
Dr. Tanka László kiemelkedõen értékes munkásságát a Dankó Rádióból, Nagy Ibolya szerkesztõ-mûsorvezetõ „Túl az Ópe-
rencián” címû mûsorából ismertem meg a közelmúltban. 

Hûség a hazához, az anyanyelvhez és szeretteinkhez 

Zenéjét szerzette: Kemény Egon
Különleges értékû ritkaságok, zenei dupla-albumok

Megrendelhetõ

Kemény Egon zeneszerzõ weboldala:
www.kemenyegon.hu

A Hatvani diákjai és a Komáromi farsang
CD dupla-albumok megvásárolhatók:

– a kiadótól szerenad@kemenyegon.hu,
webshopon megrendelve:

info@kemenyegon.hu
– érdeklõdés telefonon:

00 36 30 2835016
A dupla-albumok ára: HUF 5000,- 

és a szállítási költség / db

– Budapesten, Rózsavölgyi Zenemûbolt
– személyesen vagy online
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Erre hamar felkaptam a fejemet, mert szá-
momra egyértelmû, hogy mi a jó és mi a
rossz, és az is evidens, hogy ezt bárki meg
tudja csinálni. Elkezdtem megvizsgálni ezt a
jelenséget, és a következõkre jutottam, és
amit most mondok, nemcsak az én vélemé-
nyemet tükrözi, hanem a közönségét is.

Elõször is szeretném leszögezni, hogy
szerintem mindenki ért a mûvészetekhez.
Bármilyen mûvész feladata ugyanis, hogy a
nézõt, hallgatót, olvasót (attól függ, hogy mi-
lyen érzékszervvel „fogyasztjuk” az alkotást)
vagyis a befogadót elgondolkodtassa, elvará-
zsolja, követendõ példát állítson elé, katarti-
kus élményt váltson ki belõle. 

Azonban ezt nem minden alkotás éri el.
Az alkotások egy jelentõs része felszínes, bot-
ránkoztat, semmitmondó, érthetetlen, fo-
gyaszthatatlan. Azokat az alkotásokat, ame-
lyek ebbe a kategóriába tartoznak, „meg kell
magyarázni” és az õket alkotó mûvészek, és
más mûvekkel foglalkozó szaktekintélyek
ezért azt sugallják neked, hogy a mû jó, csak
te nem érted és ehhez neked szükséged van

valamilyen szolgáltatásra,
hogy megértsd és utána meg-
vedd még akkor is, ha nem tet-
szik, mert jó befektetés és jó
lesz neked. Nos, ez gazdasági
szempontból talán jó. De a
mûvészet eredeti funkciója
szempontjából nem biztos,
hogy a legjobb megoldás.

Egy egyszerû hasonlattal
szeretnék élni: láttál már az ét-
teremben mesterszakácsot
magyarázkodni a vendégek-
nek, hogy miért finom, amit
fõzött? Az elsõ falatból tudni
fogod, hogy épp elküldték az
elõdjét vagy szerelmes. Vajon
itt miért nem gondoljuk azt,
hogy nem értünk hozzá? 

Sajnos, ez a fenti jelenség hosszú távon
már leszoktatta az átlagembert arról, hogy ki-
állításokra járjon vagy hogy birtokolni akar-
jon alkotásokat, mert „úgysem érti”, olyat
pedig nem szívesen akaszt ki a falára, ami

nem tetszik neki. Miért is nézne depressziós,
sötét képeket, ahol éppen szenved valaki
vagy épp egy paca néz nagy szemekkel rá-
juk? (Ezzel nem azt mondom, hogy egy pa-
ca nem lehet szép és katartikus vagy hogy az
absztraktok nem lehetnek zseniálisak.)

Mindannyian mások vagyunk, más sze-
mélyiséggel, gondolatokkal, élethelyzettel.
Azok a dolgok érintenek meg vagy zaklatnak
fel bennünket, amelyek az éppen futó életfel-
adatainkat, helyzetünket szimbolizálják.
Ezért van az, hogy van, akinek egy gyönyö-
rûséges õszi tájkép melengetõ, míg másnak
fenyegetõ. Vagy egy unikornis és tündér, –
amely kislányoknak szólna, – ijesztõ vagy
bájos.

Miért veszélyes az, ha leszoktunk a való-
di katartikus élményt jelentõ alkotások élve-

zetérõl? Azért, mert a magas szintû esztétika
képes arra, hogy a külvilágból jövõ bõséges
negatív ingereket semlegesítse. Elolvasztja a
félelmeket, fájdalmakat, negatív érzelmi töl-
téseket és nem kelti azokat!! Mindenkinél azt
„kezeli”, amire éppen szüksége van. De erre
csak a valódi esztétika képes, a hamis, ráfo-
gott esztétika nem és az sem, ha az alkotó
rossz mentális és érzelmi állapotban van,
mert az rányomja a Te hangulatodra is a bé-
lyeget, ha a nap 24 órájában nézed.

Találkoztál már olyan alkotással, amelyrõl
nem tudtad levenni a szemed és birtokolni
akartad azonnal, pedig reggel nem úgy ter-
vezted, hogy megveszel pl. egy festményt?

Én azt gondolom, hogy ezt a hatást kell el-
érnie egy mûvésznek. És akkor nem kell ma-
gyarázkodni és rábeszélni.

És hogy hol találsz ilyet? Nagyon egysze-
rû. „Megkóstolod” a kínálatot és ha azt érzed,
hogy: szíven talál / földbe gyökerezik a lábad
/ hevesebben dobog a szíved (és nem az
ijedtségtõl!) / vagy csak le sem tudod venni
róla a szemed / füled, akkor megtaláltad. 

„Szedj” naponta szépséget és esztétikát és
tudd, hogy az neked jár!

Gerendás Paula festõmûvész, a színek
szakértõje, az „Élj meg a mûvészetedbõl!” cí-
mû e-könyv szerzõje

A festõmûvész weboldala 
és elérhetõségei:

https://gerendaspaula.com/portfolio

Közönségem körülbelül 80%-ától, amikor beszélgetünk az alkotásokról, azt a „magyarázkodást” hallom, hogy nagyon tet-
szik, amit csinálok, bár „nem értenek” a festészethez és ezzel arra céloznak, hogy õk nem elég jók és szakértõk ahhoz,
hogy eldöntsék egy mûrõl, hogy jó-e vagy sem. 

Miért veszélyes, ha azt hiszed magadról, hogy nem értesz a mûvészetekhez?

Egy kortárs festőművész szemével

A lélek tükre

Tûzmadár és jégmadár

Szivárvány balerina

Élet a réten

Varázserdõ



Megújult játszóterek, parkok, több mint
300 leaszfaltozott út, emlékmûvek, új uszo-
dák, HÉV állomáshoz kiépített parkoló, új pi-
ac Sashalmon, új Közösségi terem, új és fel
újított óvodák – több helyen kiépített (ingye-
nes!) elektromos autó-töltõk, a Reformáto-
rok terén fel épített Kilátó,  – továbbá bevezet-
ték a Nyugdíjasok Segítõ- és Szállító Szolgá-
latát, ahol a kerületi nyugdíjasokat
mikrobusszal elviszik egy bevásárlóközpont-
ba, vagy a Sashalmi piacra bevásárolni –
majd hazaviszik õket – ingyenesen!

Úgyszintén, az idõs kerületi lakosok or-
voshoz, illetve a Flór Ferenc Kórházba szállí-
tását a kezelésekre, majd hazaszállításukat is
végzik – ezt is ingyenesen!  Kerületi kerékpár
út hálózatot adtak át, a hozzá kapcsolódó
sport és szabadidõ parkokkal – éjszakai nap-
elemes világítással!

A valamikori volt szovjet laktanyában ví-
vó és birkózó csarnok épült.

És még lehetne sorolni a kerület által létre-
hozott, vagy bevezetett jóléti és egyéb intéz-
kedéseket, amik az itt lakóknak könnyebbsé-
get, általános elégedettséget jelentenek.

Most, a kerület két utóbbi nagy fejleszté-
sét szeretném a távolban élõ, kedves olva-
sóknak bemutatni, - hogy legalább gondolat-
ban részesei lehessenek, miként fejlõdik az
Óhaza egyik fõvárosi kerülete, a XVI. kerüle-
ti Fejlõdõ Kertváros.

Itt idézek arról a sajtótájékoztatóról, amit
Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kris-
tóf, kerületünk országgyûlési képviselõje –
Ács Anikó  alpolgármester és dr. Kiss Marian-
na, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Igaz-
gatója – tartottak.

Szatmáry Kristóf tájékoztatta a hallgatósá-
got, hogy az Egészséges Budapest program
keretében, a XVI. kerület is részesült a rendel-
kezésre álló keretbõl 75 millió forinttal (ez
csak az elsõ lépés volt)  Szólt arról is, hogy a
kerület vezetése jelentõs összegeket fordít az
egészségügyi ellátás javítására. Ennek kö-
szönhetõ, hogy a Kertvárosban, az ellátás
szakmai színvonalára nincsen panasz.

Kovács Péter polgármester elmondta,
hogy az Egészséges Budapest program jól il-
leszkedik, a Fejlõdõ Kertváros programhoz.
Így a most felhasznált hetvenötmillió forint-
tal 200 millió forintra emelkedett az az ösz-
szeg, amit az elmúlt öt évben, orvosi mûsze-

rekre és a Szakrendelõ fejlesztésére költött a
Kertváros. Dr. Kiss Marianna ismertette a
pénzösszeg felhasználásának a részleteit is.

Így megtudtuk, hogy részben informati-
kai, részben orvostechnikai fejlesztések tör-
téntek. Beszereztek egy leletezõ munkaállo-
mást, ami a radiológián teszi jóval könnyeb-
bé és pontosabbá a diagnosztizálást.

A radiológia is komoly beszerzéseket
mondhat magáénak. Kaptak egy olyan kar-
diológiai ultrahang készüléket, amely elõdei-
nél több funkcióval rendelkezik és egyben
meg is gyorsítja a vizsgálatokat. Beszereztek
továbbá egy terheléses EKG rendszert, amely-
nek része egy kerékpár-ergométer. A fizikote-
rápián is egy terápiás soft laser készülékkel
bõvült az eszközpark – valamint egy fizikote-
rápiás ultrahang készülék is beállításra ke-
rült, mely szinte emberi kéz érintése nélkül
„végzi a dolgát” - gyógyítja a betegeket.

Végül a gasztroenterológia – ahol az új
gasztroenterológiai vizsgálótorony kiváló
képminõséget adva – jóval kevésbé fájdalom-
mentes vizsgálatot biztosít.

A résztvevõk ezek után megismerkedhet-
tek a most beszerzett, a jelenleg legkorsze-
rûbb orvosi mûszerekkel, gépekkel.

A második hatalmas fejlesztés amirõl
szólni kell, hogy felépült és átadásra került az
új Cinkotai Egészségház, melyben a kerület
cinkotai városrészében lakók kényelmesebb,
a mai kor követelményeinek megfelelõ kö-
rülmények között gyógyulhatnak.

Ezt követõen jön, a legnagyobb jövõbeni
munka – amit Kovács Péter 16. kerületi és Riz
Levente 17. kerületi polgármesterek javaslatá-
ra, – a Gödöllõi HÉV - M2 metró összekötésé-
nek terve – amit a Fõvárosi Önkormányzat el-
fogadott – és finanszírozni is fog!

Most csak két nagyobb, kiemelkedõ léte-
sítményt mutathattam be, de azt hiszem,
nem vagyok egyedül a véleményemmel – ha
csak az eddigieket értékelem is – elmondha-
tom: jó itt élni a Kertvárosban.

Fûrész L. Ferenc
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Mint lokálpatrióta kerületi lakos, örömmel elmondhatom, hogy bármerre is járok
a lakókerületemben, mindenütt a fejlesztés, építés, felújítás tapasztalható. Töret-
lenül fejlõdik, szépül a kerületünk, Budapest XVI. kerülete, a Kertváros. Ez nem
csak az én véleményem, ha nem a kerületi lakosok nagy többségének a vélemé-
nye is, mivel ezt az elismerõ véleményüket eleddig is, oly módon fejezték ki, hogy
Kovács Péter urat, már háromszor választották újra polgármesternek.

Fejlődő kertváros

– Tizenhat éves korom óta dolgozom, s
gyermekkori álmom volt, hogy bûnügyi nyo-
mozó legyek – hangzik a meglepõ válasz. Tel-
jesült is ez az álom, s 1985-ben már a rendõr-
ségen kezdtem dolgozni, és napra pontosan
25 évvel késõbb fõtisztként mentem korked-
vezményes nyugdíjba, egy speciális bûnügyi
területrõl. Rajongva szerettem a munkámat,
élveztem ezeket az éveket, abban a sze-
rencsében volt részem, hogy két alka-
lommal is részt vehettem az FBI képzé-
sein.

– Ez a terület még eléggé messze volt
a divat világától, az ékszerek formái-
nak a kitalálásától, elkészítésétõl…

– Valóban, de a sors közbeszólt.
A váltásom oka a kislányom volt,
aki elsõ gyermekként koraszü-
löttként jött a világra, és három
naposan agyvérzést kapott.
Hamar világossá vált szá-
momra, hogy innentõl
kezdve gyökeresen meg-
változik az életem. A lá-
nyom születése után az
elsõ öt év minden napja
azzal telt, hogy egyik
gyógykezelésrõl a másikra
hordtuk. Idõközben megszületett a két fiam,
így biztos volt, hogy lépnem kell, s ekkor vál-
tottam pályát. Amikor végére értünk a fej-
lesztéseknek, és ez már intézményes keretek
között zajlott, a napi elfoglaltságok mellett
unatkozni kezdtem, így kezdtem el járni
gyöngyfûzõ tanfolyamokra. 

– Gondolom, eredetileg csak önmagának
akart pár egyedi dolgot csinálni…

– Pontosan,  ez volt a célom. Szerencsé-
re olyan mentorral hozott össze a sorsom,
aki nagyon sok technikával megismerte-
tett. Hamar rájöttem, mi az, amit nagyon
szeretek csinálni, de nagyon élveztem a ta-
nulást, és a társaságot.

– Hogyan készültek az elsõ darabok?
– Az ékszereimet elõször próbáltam

kész darabokról másolni, de
egyik sem lett ugyanolyan. Egy
idõ után, ha rendeltek nálam egy
ékszert, és elkezdtem tervezni,

„magától” jöttek az ötletek és
motívumok. Ma már teljesen
egyénre, a viselõjére szabott,
saját tervezésû ékszereket ké-
szítek. A tanulás folyamatos, a

technikák megismerésében
nagy segítségemre van
a neten található vide-
ók sokasága, a tanfo-
lyamok – amikre to-
vábbra is járok –, és
a többi sujtásékszer
készítõ munkáiból
is tudok ihletet merí-
teni. Itthon elké-
pesztõen sok tehet-
séges, kreatív em-

ber van, úgy ér-
zem nagyon
magas színvo-
nalat képvise-
lünk, etekintet-
ben nem szen-
vedünk hát-
rányt sem-
milyen té-
ren!

– Milyen nehézségek adódnak ezen a pá-
lyán? Hiszen, mint mindenütt meg kell bir-

kózni a tömegcikk termelõkkel, s ezek el-
árasztják a piacot.

– Ez így van, de van egy jelentõs igényes
réteg, amelyik szereti a kézmûves terméke-
ket, a szép, egyedi alkotásokat. A hazai pia-
con is egyre keresettebbek a kézmûves tár-
gyak, ékszerek, ugyanakkor a nagy érdeklõ-
dés mellett kevesen veszik tudomásul, hogy
ezt nem lehet tömegcikk áron megszerezni.

– Milyen ékszerdivat elé nézünk az idei
õszön?

– Az õszi divatszínekkel kapcsolatban
egy divattervezõ hitelesebb forrás lehet. Az
általam készített ékszerek inkább a viselõjük
személyiségéhez, egyéniségéhez igazodnak
színében és formájában egyaránt. Jövõké-
pem? Azt gondolom, évek múltán is ékszere-
ket fogok készíteni, s szeretnék több idõt
szentelni a saját brandem bevezetésére. Egy
idõ után pedig már csak tervezni szeretnék…
És van még pár megvalósítandó ötletem, pél-
dául könyvet szeretnék írni, valamint a kö-
zösségért, amiben élek, szeretnék még töb-
bet tenni.                                 Fülemen Róza

Bakó Éva egyedi, elegáns és divatos ékszerei, nem csupán ékszerek, hanem öltözékek is, ugyanis nagyban tudják javíta-
ni a nõi megjelenést, a kisugárzást. Milyen igaz az a mondás, hogy a személyiség tükre a megjelenés, s a külsõségek bi-
zony sokat elárulnak a nõi lélekrõl, gondolkodásról is. Bakó Éva ékszerkészítõ különös pályáról érkezett a divatvilágba,
amellyel annak elõtte csak mint hódoló és követõ találkozott. De hogyan is történt – õt kérdeztük arról, miként kezdett el
ékszereket készíteni.

Egyre keresettebbek hazánkban is a kézmûves termékek

Mutasd az ékszereidet, megmondom, ki vagy!
Bakó Éva ékszerei a személyiségeket tükrözik, s a nõi lelket gazdagítják

Az új cinkotai egészségház

Az új egészségház átadása

Családbarát önkormányzat cím

Elérhetõségek:
e-mail: bakoeva69@gmail.com
telefon: + 36 70 613 57 42



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

www.vilagklub.hu www.vilagtalalkozo.hu

HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év

Amerika: 40 USD/év

Európában: 30 EUR/év

Ausztrália: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.
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MaMagygyararorországi szszági szerkesztõségerkesztõség

Kiadja a Panoráma Világklub Kft, H-1143 Budapest Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581 Pf.100.

Email: vilagklub@vilagklub.hu

Fõszerkesztõ: DR. TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)

Munkatársak: Bozsik Tamás (Ausztrália – Qeensland), Dr. Baloghné Kovács Éva (USA – Boston), 

B. Szabó Péter (Svájc), Fûrész L. Ferenc (Erdély), Hajóka Miklós (fotó),

Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Molnár Helena (USA – Florida), 

dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Fülemen Róza (Franciaország), 

Török Judit (szervezés), Czuh János (fotók).

Szervezési igazgató: Joó Géza

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




