
SIKÓ ANNA   
személyében.  

Egy nyelviskola volt  
igazgatója lesz az új 
magyar nagykövet, aki 
a következő négy év-
ben tovább építheti és 
megszilárdíthatja Ma-
gyarország kapcsola-
tait a Föld túloldalán 
található óceániai szi-
getországokkal.  

Sikó Anna augusztus 

24-én  vette át megbí-
zólevelét Schmitt Pál 
köztársasági elnöktől 
arra, hogy szeptem-
bertől Magyarország 
canberrai nagykövete-
ként képviselje Buda-
pestet Ausztráliában 
és Új-Zélandon.   
(forrás: Origó)  
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Magyarország és        
Új-Zéland között  most  

10 óra  

az időeltolódás! 
A Wellingtoni     

Magyar Fészek a           
Panoráma  Világ-

klub társa  

A mi kis wellingtoni Ma-
gyar Fészkünk  megala-
kulása 2004-re vezethe-
tő vissza. Az évek során  
gyakran voltak új arcok, 
akik cserélődtek, de a 
régi „törzsgárda” meg-
maradt. Közülük csak 
elutazás, vagy egészsé-
gi állapot romlása miatt 
maradnak ki néhányan, 
de lélekben mindig ve-
lünk vannak. 

A Panoráma Világklub 
megálmodója és megva-
lósítója Dr Tanka Lász-
lóval is hosszú évek óta 
tartjuk a kapcsolatot. A 
budapesti Világklubban 
több itteni magyar is 
megfordult már. Könyv-
bemutatója kapcsán volt 
itt Wellingtonban vendé-
günk Tanka László és 
Bába Szilvia is. Most 
azzal keresett meg az 
alapító minket, hogy 
csatlakozzunk a Panorá-
ma Világklub egyre nö-
vekvő TÁRSKLUB csa-
patához.   

2011. augusztus 28-án 
megrendezett Fészek-
napon megbeszélve a 
jelenlevőkkel  úgy dön-
töttünk, hogy igen, csat-
lakozunk a Panoráma 
Világklub egyre gyara-
podó táborához.          
Miért is?                              
Panoráma Világklub  - 
a hazatérő, hazalátoga-
tó magyarok és az 
irántuk érdeklődő hon-
fitársak találkozóhelye.  

Mi pedig a wellingtoni 
magyarok és az idelá-
togató érdeklődők ta-
lálkozóhelye vagyunk! 
részletek a 13-15. oldalon)  

A  m a n d á t u m a  l e j á r t a  u t á n  l e k ö s z ö n t  C s a b a  G á b o r  
n a g y k ö v e t  ú r  h e l y é r e     

k inevezték  az  ú j  nagykövete t :        

Szeptember 



A World Press Photo 2011 
kiállításon az Academy 
Galleryben a világ számos or-
szágából érkeztek alkotások.  
A képeket szemlélve egyszer 
egy ismerős híd képe villant a 
szemem elé. Igen, a budapesti 
Szabadság híd, de borzasztó 
látvánnyal!                               

 

 

 

 

 

 

Egy férfi, aki felgyújtva magát, 
a hídról a mélybe vetődik. Egy 
magyar fotós képe a kiállítottak 
között.  

Lakatos  Péter MTI fotósának 
képe, amivel  ezt a nagyon tra-
gikus pillanatot örökítette meg,  

első díjas lett.  
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Utazás a világ körül – 2011 – 
Ausztrália, Új-Zéland és a 

Csendes-óceáni szigetek  cí-
mű fotókiállítás  

Szeptember 7.                           
A kiállítást  Csaba Gábor úr   
nyitotta meg, aki korábban a 
canberrai magyar nagykövet 
volt. A kiállítók között Magyaror-
szágról utazók és Ausztráliában 
illetve Új-Zélandon élők képei 
egyaránt megtalálhatók.  

 

 

 

 

 

 

 

Sikerült egy fotóval nekem is 
jelen lenni és megmutatni 
Wellington egy érdekessé-
gét a nem egészen megszo-
kott, „másik” oldaláról:  

H í r m o n d ó   

Magyar fotós alkotása Wellingtonban 

Fotókiállítás Budapesten 

Magyarok a világban 

Magyar FOCI 

Szeptember 
6.     

Tovább él a 
remény, hogy eljuthat még 
a 2012-es, ukrán-lengyel 
közös rendezésű Európa-
bajnokságra a magyar lab-
darúgó-válogatott.  

Egervári Sándor szövetségi 
kapitány együttese hozta a 
kötelezőt, idegenben le-

győzte 2-0-ra Moldo-
vát így továbbra is 
harcban áll a pótselej-
tezőt érő második  
helyért.  

Kilencvenöt éves korában a 
mexikói San Angelben kedden 
elhunyt Habsburg Félix, az 
utolsó magyar király és osztrák 
császár harmadik fia. A hírt 
Bécsben tették közzé . 

Habsburg Félix 1916. május 31
-én született Bécsben, a 

schönbrunni kastélyban a 
trónörököspár negyedik gyer-
mekeként. 1952-ben házaso-
dott meg, Mexikóban élt, és 
bankárként dolgozott. Hét 
gyermeke született, közülük 
négy lány - Maria del Pilar, 
Kinga, Marie Adelheid és 

Viridis -, valamint három fiú: 
Carl Philipp, Raimund (Ramón) 
és István.  

Habsburg Ottó júliusi halálát 
követően Félix volt az utolsó 
még életben lévő gyermeke az 
egykori királyi és császári pár-
nak. (Origo)  

Meghalt Habsburg Ottó öccse is. 

Köszönet Bellákné Homor Ildikó-
nak a kiállításról küldött képekért!  

Photo:Kaprinay 



Kovács Katalin megszerezte 
pályafutása harmincadik (majd 
31.) világbajnoki aranyérmét is 
a szegedi kajak-kenu világbaj-
nokságon.  

A magyar válogatott hat arany-, 
egy ezüst- és három bronz-

éremmel (az olimpiai számokat 
tekintve két arannyal és egy 
ezüsttel), valamint 14 ötkarikás 
kvótával zárta a szegedi kajak-
kenu világbajnokságot.  

Storcz Botond szövetségi kapi-
tány már a vébé előtt is el-

mondta, hogy Szegeden az ér-
meknél is fontosabb, hogy mi-
nél több kvótát gyűjtsenek a 
magyar versenyzők, és a célo-
kat nagyjából sikerült teljesíte-
ni, mivel 14 olimpiai kvótával 
zárták a vébét a hazai kajak-
kenusok.  
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Kajak-kenu világbajnokság volt Szegeden  

Cseh László 200 m-
es pillangóúszásban, 

míg Szényi Péter a párbajtőrví-
vók egyéni küzdelmében 
aranyérmet szerzett az 
Universiadén, az egyete-
misták és főiskolások vi-
lágjátékán. A dzsúdósok-

nál Krizsán Szabolcs 
jól versenyzett a 81 
kilósok között, és végül 
a hetedik helyen zárt, a nap 

pedig remek véget ért az 
asztaliteniszezők jóvoltából, 
akik harmadik csoportmecs-
csüket hozták Angolával 

szemben, majd a 
negyedik kiemelt né-
metek ellen 0-1-ről fordítottak, 
s győztek 3-1-re, így a legjobb 
nyolc közé kerültek. Ez igazi 
bravúr a Kriston Dániel, Zom-
bori Dávid, Shaffer Dániel trió-
tól.  
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UNIVESIADE—Shenshen 

Ez meg az  és 

SPORT 

 

Dinoszauruszok, repülőhüllők és ke-
rek őshalak maradványai kerültek elő 
az idei ásatási szezonban a 85 millió 
éves iharkúti lelőhelyről, amelyet Ősi 
Attila paleontológus, az MTA Lendület 
programjának egyik idei nyertese fe-
dezett fel 2000-ben.  
(MTA Hírlevél)  

Elkészült az Academic 
Ranking of World Universities 
(ARWU) 2011-es listája: a vi-
lág ötszáz legjobb felsőok-
tatási intézménye közé idén 
is bekerült az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem és 

a Szegedi Tudományegyetem. 
Az ELTE és a szegedi egyetem a 
301. és a 400. hely között szere-
pel az ARWU-rangsorban, ame-
lyet 2003 óta minden évben ösz-
szeállít a sanghaji Jiao Tong Uni-
versity. A lista készítői százpontos 
rendszerben értékelik az oktatók 
és az egykori hallgatók szakmai 
elismertségét, a publikációk szá-
mát és idézési gyakoriságát. For-
rás: HVG 

KITÜNETÉSEK  

Horváth János parlamenti 
képviselő, az országgyűlés 
korelnöke kapta idén a Ma-
gyar Köztársasági Érdem-
rend nagykeresztjét, a kö-
zépkereszt polgári tagozata 
címet pedig Albert Flórián, az 
egyetlen magyar aranylab-
dás vehette át. A Magyar 
Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal 

(polgári tagozata) kitüntetést 
Csáky Pál szlovákiai magyar 
politikus, a Magyar Koalíció 
Pártja volt elnöke, Kopátsy 
Sándor, a közgazdaságtudo-
mány doktora, Papp Lajos 
Széchenyi-díjas szívsebész, 
Szervátiusz Tibor Kossuth-
díjas szobrászművész és 
Szilágyi János György Kos-
suth-díjas művészettörténész 
kapta.  

Balzsay Károly megszerezte a Boksz Világszövetség (WBA) nagyközépsúlyú      
világbajnoki címét! 



Az augusztusi 
Hírmondóban 
meghirdetett 
versenyre most 
kevesebb szám-

ban érkeztek alkotások.  

Az iskolakezdés sok gyerek és 
szülő energiáját elvette. Öröm, 

hogy új csatlakozónk is van, 
mégpedig Svájcból kaptunk 
egy nagyon kedves munkát! 
Köszönet érte! 

A zsűri értékelése alapján a 
versenyt Simon Csenge nyer-
te,    Rácz Dániel pedig külön-
díjat kapott!                              

A jutalmukat postázom!  

 

A következő hónap témája:  

Állatok a ház körül!  

Beküldési határidő: október 10. 
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Az alapoknál kezdjük!  

Gyerekeknek 

 GARÁZS — MŰHELY  

Festék spray 

Papír doboz 

Motorolaj  

Polc 

Fa-fűrész 

Polc deszkák  kalapács Autó lámpa / reflektor  

Csavar/szög tároló  

Munkaasztal  

Lámpatest— fénycsövek 

Talicska (furik)  

Lomb-gereblye 

ásó 

Piros autó  

Satu  lökhárító 

A piros autó a garázsban áll. 
Mellette az asztalon, a polco-
kon szerszámok, olajos kannák 
vannak. A földön is vannak fes-

tékek, olyanok, melyet a falra 
kennek.  

A sarokban kerti szerszámok 
és egy talicska is van.  

 

A piros autó motorház tete-
jén  egy szürke cica ül.  
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Munkatársaim írták 

EZ VAN 

… ÉS MI A JÓ EBBEN NE-
KÜNK? 

Egészen más témáról kezdtem 
írni, amikor egy már mind job-
ban és jobban elterjedő szlogen 
jóvoltából aktualitása miatt is in-
kább alábbi írásomat szeretném 
közreadni. Ez pedig úgy szól, 
hogy „Nem a világ lett rosszabb, 
hanem a hírközlés lett jobb!”  

Ezt a megállapítást kénytelen-
kelletlen voltam tudomásul venni 
a reggeli újságokban, hírportál-
okon, televíziós híradókban közölt 
elszomorító hírekből, amely sze-
rint Afganisztánban rakétatáma-
dás érte az amerikai hadsereg 
egyik helikopterét, amelyben 30 
katonánk vesztette életét. Ez az 
első olyan szörnyű hír, amely arról 
szólt, hogy  az évek óta tartó af-
ganisztáni háborúban még soha 
nem végzett egyetlen egy táma-
dás sem ilyen magas létszámú 
amerikai katonai egységgel. 

Már-már közhelynek számít az 
ilyen és ehhez hasonló szomorú 
történetek hallatán, hogy sajnos 
nagyon lassan halad mind az ira-
ki, mind az afganisztáni demokrá-
cia fejlődése. Mondjuk ki bátran 
és vulgárisan, ami mindkét or-
szágra évek óta igaz: a sz@r nem 
tűnt el, csak heggyé csúcsoso-
dott. 

Barátaim állandóan azzal gúnyol-
nak, hogy én mindenre tudok ma-
gyarázatot adni, legfeljebb az nem 
stimmel! Na, és ehhez még hoz-
záfűzik, hogy én olyan okos pasi 
vagyok, aki rendszeresen hülyés-
kedik, de inkább illik rám ennek a 
fordítottja, hogy én hülye pasi va-
gyok, aki mindig okoskodik! Kény-
telen voltam elfogadni mindkét 
gúnyos eszmefuttatást, mert való-

ban nem tudtam és nem is tudok 
a legnagyobb erőfeszítésem elle-
nére sem magyarázatot adni az 
ilyenkor minden esetben felmerülő 
kérdésekre: mit keresünk mi, 
amerikaiak Irakban és Afganisz-
tánban? A feltett kérdésekre ter-
mészetesen elsősorban katoná-
ink mind nagyobb számban elő-
forduló hősi halálára és sebesülé-
sére kellene, hogy választ kap-
junk, amelyre bizony be kell, 
hogy  valljuk, évek óta nem érke-
zik elfogadható magyarázat. 

Sajnos ezekben a háborúban el-
esett katonákról szóló tragikus, 
szomorú hírekkel majd’ egyidejű-
leg kapta Amerika lakossága azt a 
hidegzuhanyt, amely országunk 
eladósodásával volt kapcsolatos. 
Felmerül a jogos kérdés, hogy ha 
befogadó hazánk ilyen hatalmas 
módon van eladósodva, akkor 
miért önt bele Amerika a 90%-ig 
segélyekből élő Afganisztánba 
milliárdokat, amelyek nagy hánya-
da a rendkívül elterjedt korrupció 
miatt nem is éppen oda kerül, 
ahol arra a legnagyobb szükség 
lenne.  

Ez a hatalmas, 650 ezer négyzet-
kilométer területű ország, amely-
nek több mint 30 milliós lakossá-
gának fele gyermek, akikhez nem 
minden nekik szánt segít-
ség érkezik meg. Afganisztánról 
mindannyian tudjuk, hogy még a 
II. világháborút megnyerő szovjet 
hadsereg sem volt képes tíz évig 
tartó küzdelem ellenére sem le-
győzni. Most szomorúan tapasz-
talhatjuk, hogy a szintén világhá-
borús győztes amerikai hadsereg-
ről is úgy néz ki, képtelen lesz 
most győztesként kivonulni on-
nan. 

Amikor jött az iraki háború, amely-
ről még  a mai napig  sem mond-
ható el, hogy annak fő célkitűzése 
megvalósult, vagyis, hogy Irakban 
már demokrácia lenne. 

Ezt követte, illetve – maradjunk a 
jelen időnél – köve-
ti az afganisztáni háború. Bár nem 

vagyok haditudósító, le merem 
írni, hogy az orosz hadsereghez 
hasonlóan, az amerikai haderő 
sem valószínű, hogy 2014-ben 
győztesként vonulhat majd ki-
 Afganisztánból. Ehhez nagyban 
hozzájárul az ország területének 
földrajza, gondolok arra, hogy le-
hetetlen az egész országot egye-
síteni.  

A legnagyobb akadályokat jelentik 
a bevehetetlen, nehezen megkö-
zelíthető hegyek és az azokban 
megbúvó különböző törzsi szerve-
zetek, terroristák, amelyek még 
egymással is állandó harcban áll-
nak. Szerintem, ahogy Oroszor-
szág részéről is kudarccal végző-
dött, úgy az amerikaiak e háború-
ja is kudarcra van ítélve. 

És akkor felteszem, ahogy baráta-
im gúnyolnak, a valóban nagy-
okos kérdést: MIÉRT? 

Amerika nemrégiben még a saját 
országán belül az államcsőd elke-
rüléséért harcolt a washingtoni 
Capitoliumban és a Fehér Ház-
ban. Az a háború pedig az amúgy 
is elképesztő államadósság töme-
géről szólt, amelyet az adósság-
plafon újabb megemelésével 
szándékoztak elkerülni. Az adós-
ságplafon megemelése nélkül 
Amerika nem vehetett volna fel 
újabb hiteleket, csak a lejártakat 
újíthatták volna meg. Elképesztő 
következményekkel járt volna, ha 
a törvényhozás nem szavazza azt 
meg. Növekedett volna az esélye 
újabb adók kivetésére, veszélybe 
került volna a Medicare, a 
Medicaid és az egyéb különböző 
szociális juttatások egész sora. A 
nyugdíjakat  megkurtították volna, 
és megszüntettek volna az egyéb 
állami támogatásokat. 

A közgazdasági egyetemi tanul-
mányaimhoz segítséget nyújtó 
tankönyveimet újra átolvastam 
elejétől végéig, de  egy megve-
szekedett szót sem találtam, 
amely ennek a kialakult helyzet-
nek az orvoslásáról szólna, (folyt) 
amely minden okos közgazdász 

Hámori Péter írása 
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Tóth Alpár meséli  

Munkatársaim írták 

szerint kihatott volna az egész világra. 
Az országhatárokon szolgálatot telje-
sítő határőrök és vámosok a pénzügyi 
problémák begyűrűzését nem tudják 
megakadályozni, ahogy azt tanította 
az egyetemi professzorom. 

Hát akkor miért etette a két párt Ame-
rika népét heteken keresztül, hogy 
állati bajban vagyunk, ennek ellenére 
szó sem lehet megegyezésről? Az 
adósságplafon mindkét részről elfo-
gadható összegének megegyezéses 
emelésétől mind a republikánus, mind 
a demokrata párt olyan messze volt, 
mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. 

Ez idő alatt állandóan a világ leghíre-
sebb musicalje, a West Side Story járt 
a fejemben, ahol a két banda gyűlölte 
egymást, de azért a sztori vége csak 
jól alakult. Ugyanakkor arra gondol-
tam, hogy ahogy barátaim neveznek, 
nem vagyok egy „okos tojás”, aki egy-
ben a delphoi jósda dolgozója is len-
ne, de a két párt, az tuti, hogy az utol-
só percekben „levajazza”, és meg-
egyezik majd az adósságplafon ösz-
szegéről. Ugyanis azok nem a hülyék 
gyülekezete, hogy maguk ellen han-
golják a 308 millió lakosú Amerikát, 
hogy azt elképesztő csődeljárás és 
hatalmas adósságtartozás kövesse. 
Amelyről állítom, hogy az itt élő civil 
lakosság nem is nagyon érti, hogy mi-
ért és főleg hogyan jöttek létre ezek a 
hatalmas eladósodások. 

Ha írásom fenti részébe újra bepillan-
tanának a kedves olvasóim, már akkor 
is kapnak legalább egy elfogadható 
választ. Elég, ha csak a világ többi 
eladósodott, szegény országának jut-
tatott milliárdos segélyeket vesz-
szük  számításba. 

Felmerül tehát az obligát kérdés, 
amelyre sajnos eddigelé nem sikerült 
valamilyen értelmes és elfogadható 
választ kapnunk. 

Miért is adunk, amikor nekünk sincs – 
és mi a jó ebben nekünk? 

 A cikk a nyugati világ legnagyobb példányszámú 
magyarnyelvű újságjában, az Amerikai–kanadai 
Magyarság Ez Van rovatában jelent meg. 

Ki ne ismerné halhatatlan 
földim, Mikes Kelemen majd 
kétszáz évvel ezelőtt lejegy-
zett sorait: úgy szeretem Ro-
dostót, hogy el nem felejthe-
tem Zágont. Sokan valószí-
nűleg azt is tudják, hogy Mi-
kes sorstársa az emigráció-
ban, Bercsényi a Rodostót 
tipikusan magyar, azaz ke-
sernyés humorral Ostorod-
nak fordította. A legtöbb ol-
vasóval ellentétben én soká-
ig nem teljesen tudtam átélni 
ezeket a sorokat hiszen min-
dig magyar közegben éltem 
és dolgoztam egész mosta-
nig. Az elkerülhetőnek vélt 
bekövetkezett és magam is 
"el-kibujdostam a magyar 
hazából", még ha a kisebbik-
ből is. Történt ugyanis, hogy 
hirtelen elfogytak az ügyfelek 
és egy reggel arra ébredtem, 
hogy nincs többé ahová 
utazni, nincs több 
geneológiai rejtély, amit 
megfejthetek. Élni azonban 
csak kell valamiből sőt az 
élet egyre drágább. Ebben a 
helyzetben villámcsapásként 
éltem meg,  amikor nagyon 
kedvező munkaajánlatot kap-
tam. Az ajánlat azonban nem 
Kolozsvárra szólt nem is Bu-
dapestre, hanem Prágába. A 
helyzet nem volt rózsás úgy-
hogy épp csak a látszat ked-
véért kérettem kicsit magam 
aztán elfogadtam az ajánla-
tot. Hirtelen repülni kezdett 
az idő (addig a levéltárakban 
úgy éreztem: alig csordogál) 
és eljött a nap amikor utaz-
nom kellett. Aki Új-Zélandon, 
Ausztráliában, Amerikában 

vagy bárhol másutt él a 
Kárpát-medencén kívül, az 
pontosan tudja, hogy mit 
éreztem aznap. Mindig is 
szerettem volna meglátogat-
ni Prágát, de hogy ideköltöz-
zek az soha nem fordult meg 
a fejemben. Hirtelen minden 
elképzelhető kétség rámtört, 
bizonytalannak és magá-
nyosnak éreztem magam. 
Mégiscsak egy olyan ország-
ba költöztem, melynek nem 
beszéltem a nyelvét s amely 
nem épp a lángoló magyar-
barátságról híres (ha egyál-
talán van ilyen, leszámítva 
talán Lengyelországot). A 
várost persze gyönyörűnek, 
majdnem tökéletesnek talál-
tam, de minden napot bezárt 
az este amikor hazaértem, 
egyedül. Néha annyira 
rámtört a honvágy, hogy 
csak a magyar himnusz hall-
gatása és az otthoni képek 
segítettek továbbmenni. Ek-
kor érkezett balzsamként 
egykori ügyfelem és most 
már kedves barátom, az 
1946 óta Amerikában élő fo-
garasi származású N. János 
levele: " Sajnálom, hogy 
olyan honvágyad van. Sze-
rintem te magad vagy az 
okozója a nagy honvágynak. 
El kell határozd magadat ar-
ra, hogy nincsen időd hon-
vágyra. Ez éppen olyan 
phsihologiai eset mint a bán-
kódás. Ilyen gondolatok az 
ember eszét fogollyá teszik 
és nem tud az ember kon-
centrálni a szükséges dol-
gokra. Elfojtják a produktív 
gondolatokat.        (Folytatás  

Az én Rodostóm 
nem az ostorom 
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Süssünk-főzzünk  

Erikával  

Mézes, kakukkfüves 
sült zöldségek 

 

Foto: Krumpli Béla  
 

A sült zöldségekben az a jó, 
hogy attól függően, mi kerül 
bele, mindig más-más ételt ka-
punk. Mintha mindig más ételt 
készítenénk:) Mindössze bár-
milyen zöldséget be kell dobál-
ni egy tepsibe, meg kell locsol-
ni olívaolajjal, majd puhára süt-
ni.  

Ez az alap, amit aztán minden-
félével fel lehet turbózni: 
fűszersóval, fokhagymával, 
zöldfűszerrel, citrommal. Ha 
ebédre esszük is, maximum 
egy kis fűszeres joghurtot ké-
szítek a zöldségek mellé. De 
ez a mézes máz és a kakukkfű 
azt sem kívánta. Ennyi méztől 
természetesen nem lesz édes, 
csak éppen annyi pluszt ad 
hozzá, amennyitől nagyon elé-
gedetten dőlünk majd hátra, és 
érezzük, hogy szép az élet. Hát 
ez is tipikusan az az étel, ami-
nél nem lehet megadni a meny-
nyiségeket. Próbálkozom, de 
alkalomtól, éhségtől, zöldségfé-
létől és embertől függ, hogy ki 
mennyit tud a sült zöldségből 
megenni. 

Hozzávalók: (2 személyre) 
 
egy csomag spárga 
23-30 dkg aprószemű újkrumpli 
5-6 koktélparadicsom 
kis csokor kakukkfű 
1 tk méz 
5-6 ek olívaolaj 
só 
bors 
 
A zöldségeket megpucoljuk, 
megmossuk, megszárítjuk. A 
spárgát, krumplit összeforgat-
juk 4 ek olívaolajjal, beletesz-
szük a tepsibe. A paradicsomo-
kat kettévágjuk, összekeverjük 
egy-egy kanál olívaolaj és méz 
keverékével, rászórjuk a zöld-
ségekre. Sózzuk, frissen őrölt 
borssal megszórjuk, rátesszük 
a kakukkfüvet. 180 fokra elő-
melegített sütőben 20-25 perc 
alatt puhára sütjük. 

http://egigeropaszuly.blogspot.com/ 
http://gourmetstudio.blog.hu/ 

Valami mással kell a eszedet 
elfoglalni, ami érdekes és érde-
kel téged… Ne haragudj hogy 
én itt oktatlak, de az nincs 
rendjén, hogy a honvágy me-
gegyen. A Szózatra és a Szé-
kelyhimnuszra van később is 
idő, csak tartsd meg a szíved-
ben. Alpárom, én gondot csiná-
lok magamnak miattad, de tu-
dom, hogy egy talpraesett em-
ber vagy és ezt a kis nehézsé-
get is át tudod hidalni." János 
bátyám talán nem is tudta, mi-
lyen nagy szükségem volt ta-

nácsára, biztatására s hogy 
milyen sokat is segített nekem 
levelével. Megértettem végre 
azt, amit a T. Olvasó már eddig 
is tudott: éljek bárhol is, a fon-
tos az, hogy a szívemben min-
dig magyar maradok. Ezután 
megpróbáltam másként felfogni 
a dolgokat és a pozitív hatások 
nem maradtak el. Alig két hó-
nap után kitüntettek a munka-
helyemen, a kollégáim szeret-
nek és megbecsülnek. Meglát-
hattam végre Karlsbad csodás 
városát ahol annyi híres ma-

gyar megfordult előttem, meg-
kóstoltam a híres pilzeni sört 
és megértettem: éljek akár Ko-
lozsváron, Wellingtonban vagy 
Prágában, a naplemente 
ugyanolyan csodás, ugyan-
olyan jólesik, ha egy csecsemő 
rámmosolyog vagy ha a lelkész 
istentisztelet után kedvesen 
elköszön tőlem: áldás, békes-
ség!  

S attól még szerethetem Prá-
gát, hogy nem feledem Kolozs-
várt.  

Az én Rodostóm nem az ostorom 

(folytatás)  



Minél többet iszom, annál 
részegebb vagyok.  
Minél részegebb vagyok, annál 
jobban remeg a kezem.  
Minél jobban remeg a kezem, 
annál jobban remeg a pohár is 
a kezemben.  
Minél jobban remeg a pohár a 
kezemben, annál kevesebb bor 
marad a pohárban.  
Minél kevesebb bor marad a 
pohárban, annál kevesebbet 
iszom.  
Tehát: minél többet iszom, an-
nál kevesebbet iszom! 

*** 

A rendőr lemeszel egy kétszáz-
zal száguldó autóst.  
- Hová ilyen sietősen?  
- Ne is kérdezze biztos úr! Most 
lőttem le az anyósomat, itt a 
hullája a csomagtartóban, a 
csőre töltött pisztoly meg itt van 
még a kesztyűtartóban.  
A rendőr megdöbben, előrántja 
a pisztolyát, a sofőrre fogja, a 
másik kezével meg rádión sür-
gős segítséget kér. Megjön az 
erősítés, átvizsgálják a kocsit, 
se hulla, se pisztoly, semmi kü-
lönöset nem találnak. Megszó-
lal a sofőr:  
- Fogadjunk, most meg azt fog-
ja majd rám, hogy kétszázzal 
száguldozok! 

*** 

Móricka megy Pistikéék-
hez,becsönget,kijön Pistike 
anyukája,és erre Móricka:  
-Csókolom. Pistike itthon van?  
Pistike anyukája: - Nincs.  
Móricka: - Tudom,nálunk van. 

*** 

A piros lámpánál megáll egy 
autó, a vezetőhöz bekopognak. 
Egy hajléktalan az, egy cigit 
kér a sofőrtől. A sofőr ad neki 

egy 
szálat, majd amikor zöld lesz a 
lámpa, beletapos a gázba. 
Hamarosan újabb piros lámpát 
kap, ismét kopognak. A sofőr 
lehúzza az ablakot, majd 
csodálkozva látja, hogy az 
előbbi csavargó az, aki most 
tüzet kér. Ad neki, majd a zöld 
lámpánál ismét beletapos a 
gázpedálba. A következő piros 
lámpánál ismét kopognak. Ter-
mészetesen ismét a csavargó 
az. Ezúttal nem kér semmit, 
csak megkérdi:  
- Segítsek kijutni a 
körforgalomból? 

*** 

Drágám, szeretnél egyszer egy 
hatalmas, sok-sok lóerős 
autóban utazni, amelyet nem 
kell vezetni, mert sofőr ül a 
volánnál?  
- Igen, ez nagyszerű lenne!  
- Akkor gyere, szálljunk fel a 
buszra! 

*** 

Kisasszony, ez már mégiscsak 
felháborító, ezen a héten már 
az ötödik gyalogost üti el!  
- Miért, mennyit lehet? 

*** 

A rezervátumban egy indián 
fekszik az úton, a fülét az útra 
tapasztva. A turisták köré 
gyűlnek.  
- Chevrolet, floridai rendszám-
mal, fehér színű, horpadt a lök-
hárító, négy sápadtarcú ül 
benne...  
- Ezt mind hallás alapján ál-
lapította meg? - kérdezik 
csodálkozva.  
- Dehogy, nincs két perce, 
hogy elütött. 

*** 

Én, ha társaságba megyünk, 
odaadom a feleségemnek a 
kocsi kulcsait - mondja egy férfi 
a barátainak.  
- De hiszen a feleségednek 
nincs is jogosítványa! - szól 
közbe valaki.  
- Az igaz, de ő legalább meg-
találja a kulcslyukat. 

*** 

A japán, az amerikai és az 
orosz motorosok balesetet 
szenvednek, a kórházban más-
nap a vizitorvos kérdi az ameri-
kait:  
- Hát maga meg mit csinált?  
- Jaj ne is mondja, menni nagy 
Harley-vel, 200-al, kanyarba 
megcsúszni, árokba beborulni.  
A japán ágyához lép a doki.  
- Magával meg mi történt?  
- Jaj ne is mondja, menni nagy 
Hondával, 200-al, kanyarban 
kicsúszni, fára feltekeredni.  
Az oroszhoz lépve a válasz:  
- Jaj ne is mondja, menni 
NAGY Rigával, 40-el, amerikai, 
japán elhúzni 200-al, azt hinni 
állni és leszállni… 

*** 

 

A parkolóban egy kocsijához 
igyekvő nő észreveszi, hogy 
egy autó vezető nélkül gurulni 
kezd. Szokatlan lélekjelenléttel 
kinyitja a kocsi ajtaját, beugrik 
és behúzza a kéziféket. Amikor 
kiszáll, észreveszi, hogy egy 
férfi áll a kocsi mellett.  
- Gurult de megállítottam. - 
jelenti ki büszkén a nő.  
- Tudom - válaszol a férfi - én 
toltam. 
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Ez mind HUMOR  … avagy LOGIKUS ...  



W e l l i n g t o n i  
e s e m é n y e k  –
r e n d e z v é n y e k  
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Newtown 

Community 

Centre 

Bejelentkezés a dátumnap 
előtti csütörtök estig!   

383-5395  

Ha előre jelentkezel, akkor 
egy ebéddel várunk. ( $ 8)          

Ha váratlanul jössz , kávéval-
teával, aprósüteménnyel meg-

kínálunk. ($5)  

2-3-ig ebéd majd egy kis kul-
túra: versek, ének, zene és 
kötetlen beszélgetés 4-ig.  Newtown Community Centre 

 

Augusztus 28-án 

AZ új-zélandi vonósnégyessel együtt lépett fel Wellington-
ban Nagy Péter zongoraművész. Különleges produkciókkal 
készültek. A vasárnap délutáni koncerten Bartók, Ligeti, 

Dohnányi és Liszt da-
rabokat hallgathattunk 
meg a nagyszerű mű-
vészek előadásában. 
A nézők között több 
ismerős magyart is fel-
fedeztem: Borka Éva 
festőművészt édes-
anyjával  és a Brody-
Solt családot.  



112. Clyde St.  
Island Bay 
Wellington 
New Zealand  

Szeptember hónap utolsó  

szombatján 

11 és 2 között  

a St. Anne Hall-ban 

Itt UTOLJÁRA?   

 

Telefonszám: 383 5395 
www.hirmondo.org  
E-mail: kaprye@bigfoot.com 

Írunk és mesélünk... 

Hírmondó 

Munkatársak: 

Hámori Péter 

Hemmert László,  

Ilosvay Gusztáv 

Leopold Erika,  

Tóth Alpár 

KLEMENT ZSUZSI  
várja  

magyar ételek kedvelőit. 

Szept. 18-tól kéthetente a Frank 
Kitts parknál az  „ Underground 
Market”-en lesz megtalálható!  

St Anne’s Church Hall, Emmett Street 

MAGAZIN  www.pano-rama-hu 

http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/ 

13 980 
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Kedves kiállítás- és hon-
lap-látogatók, ismerő-

sök, barátok, szeretteim! 

Az évente megszülető új kiállí-
tási anyagaimat a budai vár-
ban, a Magyar Kultúra Alapít-
vány Székháza eddig nyolc 
éven át fogadta be. Istennek 
hála, hogy volt erőm és energi-
ám megalkotni mindig az új 
szobrokat, ehhez szükség volt 
arra a tudatra is, hogy majd ha 
elkészültek - biztonságban és 
méltó módon állíthatom ki őket. 

Bizonyára Önök közül sokan 
csaknem minden kiállítást 
megtekintettek, sőt nagyon so-
kan családostól jöttek el a va-
sárnapi tárlatvezetéseimre is. 

Emlékezzünk vissza: 2003-ban 
a Táltosok és Szentek. Árpád 
népe és házának szentjei, 
2004-ben a De Claris 
Selectisque Mulieribus avagy 
Magyar Nagyasszonyok I. 800 
– 1800., 2005-ben a Magyar 
Nagyasszonyok II. 1800 – teg-
napig című tárlatokat, 2006-
ban a Múzsák kertje, a magyar 
irodalom kiemelkedő személyi-
ségeinek múzsáival, 2007-ben 
két kiállítást is a Honfoglaló 
magyarokat, valamint a 
TerrAqua világa című tárlat sa-
játos tengeri mitológiáját mutat-
tuk be a nagyközönségnek. 
Ennek témája a tenger, különö-
sen a már halott élőlények me-
szes vázai, amelyek újra életre 
kelnek a mázas kerámia kis-
plasztikákban. Velük nemcsak 
egy sajátos magán mitológiát 
álmodtam agyagba, hanem a 
művészettörténészek szerint 
az egyik legrégebbi művészeti 
ágnak számító kerámiaművé-
szetben sikerült új műfajt te-

remtenem, ame-
lyeket 
naturáliáknak ne-
veztem el. 2008-
ban a Magyar me-
sevilág hősei arat-
tak elsöprő sikert; 
2009-ben a kortárs 
képzőművészet 
által ritkán érintett 
téma a magyarság 
hol kultikus-szakrális, hol búsu-
ló-mulató, de mindenképp ér-
zelmekkel teli, szép táncai ih-
lettek meg a Magyar Táncok 
kiállításban. Belső indíttatásból 
és a kiállítás - látogatóim gya-
kori kérésére is a tavaly, 2010-
ben folytattam nemzetünk Ma-
gyar Nagyasszonyainak sorát. 
E rendhagyó – a korábbi két 
kiállítás anyagát is, összesen 
59 nagyasszonyt bemutató- 
tárlaton a magyar történelem 
példaértékű, kiemelkedő sze-
mélyiségű asszonyainak életén 
keresztül élhettük újra csodála-
tos és viszontagságos történel-
münket. 

Évről-évre egyre több kiállítás-
látogató tisztelt meg érdeklődé-
sével, a tavaly már több mint 
tízezer ember jött el. Miattuk, 
értük, nekik szól az évente 

megújuló kiállítási 
anyag, az új téma 
feldolgozása, hiszen 
úgy érzem, ahhoz, 
hogy egy művész 
fejlődjön alkotói 
életútján új kihívá-
sokat kell találnia, 
hogy szellemiekben, 
lelkiekben is fejlőd-
hessen. 

Ebben az évben, 2011- ben 
egy újabb kiállítási anyaggal 
szerettem volna meglepni a 
nagyközönséget - Magyar 
Örökség címmel. 

Dr. Schmitt Pálné Makray Ka-
talin elvállalta a kiállítás fővéd-
nökségét. A köztársasági elnök 
feleségeként feladatának tekin-
ti a magyar hagyományok ápo-
lását, az állami szimbólumok 
minél szélesebb körben való 
népszerűsítését, kulturális 
örökségünk védelmét és a ma-
gyar emberek szolgálatát. Szá-
momra nagy megtiszteltetés, 
hogy Ő lesz a Magyar Örökség 
című tárlatom fővédnöke! 

A korábbi évek sikeres kiállítási 
anyagainak tematikáihoz hí-
ven, most is a magyarság nem-
zettudatát erősítendő új alkotá-
sok születnek. A kompozíciók a 
kortárs európai- és magyar mű-
vészetben is egyedülállóak, 
mivel a terrakotta, azaz az arc-
haikusan patinázott égetett 
agyag, szerves részként épül 
bele a világ legősibb fájának 
tekinthető mamutfenyő gyöke-
rei közé. A mamutfenyő gyöke-
reknek rendkívül erős szimbó-
lum értékük van, mert a ma-
gyar örökség is az ősidőkbe 
nyúlik vissza. 

 

Józsa Judittól 
Kaptam—megmutatom 

Magyarország – anyaország  

Patrona Hungariae 
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folytatás 

A tervezett alkotások témái vál-
tozatosak. Megjelennek a ma-
gyarság eredetmondái – Eme-
se álma, Csodaszarvas, meg-
idézem a Hadak útját, a Hon-
foglaló magyarokat, de ezen 
túlmenően a magyar írásbeli-
séget is, a Székely rovásírás-
nak emléket állítva. Megteste-
sül a Magyar zene, a Magyar 
tánc és a Magyar történelem. 
Triptichonként elevenedik meg 
a Magyar lélek, A Nemzet 
életfája a Szent koronával, 
amelyeket a Lelkek fája egé-
szít ki… 

2011 a Család éve, így társa-
dalmunk alapja és a magyar 
örökség örököse a Magyar 
család, amelynek kompozíció-
ja a kiállítás középpontjába he-
lyezve, kiemelkedően fontos 
szerepet kapna. Az ősi kultúra, 
a hagyomány, a népművészet 
és még sorolhatnánk mi min-
den, ami a magyar örökség ré-
szét képezi, csakis úgy marad-
hat fenn, ha vannak magyar 
családok, ha vannak magyar 
gyermekek. A családban örök-
lődik a hagyomány, itt formáló-
dik a lélek és a nemzettudat is. 
E kiállítási anyag bemutatásá-
val kiemelem a család szere-
pének fontosságát a magyar 
örökség őrzésében, de ezen 
túlmenően akkor, amikor Ma-
gyarország nemrég még az eu-
rópai-unió vezetője volt, felhí-
vom a figyelmet értékeinkre, 
megerősítve nemzettudatunkat 
és helyes önértékelésünket Eu-
rópa szívében. 

Mint korábban írtam, mindezt 
szerettem volna… Az a mon-
dás, hogy ember tervez és Is-
ten végez, beigazolódott. A 
kormány a Magyar Kultúra Ala-
pítványt jogutód nélkül meg-

szüntette, így az igazgató Dr. 
Koncz Gábor és a kiállításaim 
háziasszonya, rendezője Bába 
Szilvia már nincsenek abban a 
helyzetben, hogy a kiállítást 
megrendezzék, támogassák. 
Az alapítvány székházának 
épületét és a funkcióját a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. veszi 
át. Igaz, hogy most már a kilen-
cedik kiállításom lenne az épü-
letben, de hogy ez a hagyo-
mány újabb 8-9 évig folytatód-
hat-e és lehetséges-e továbbra 
is ezen a helyszínen, kérdéses. 

A sajtóban elterjedt a hír, hogy 
az Alapítvány megszűnik és az 
idei kiállítás lehetséges szpon-
zorai nem látták biztosítottnak 
a támogatásukat, így annak 
ellenére, hogy szóbeli ígéretem 
volt erre, végre ebben az év-
ben először lett volna anyagi 
támogatás is, így sajnos a 
szponzorok sorra visszaléptek. 

Gondolom mindannyian tudják, 
hogy az alkotói folyamatnak 
nem tesz jót a bizonytalan 
helyzet, ez oda vezetett, hogy 
a tervezett kiállítási anyag nem 
készült el. 

Úgy érzem, hogy most csak a 
jó Istennek köszönhetem, hogy 
a Múzsák nem hagytak cser-
ben! 

Végezetül pedig engedjék 
meg, hogy megköszönjem min-
den kedves tárlatláogatómnak 
eddigi bizalmát, kitartását és 
hűségét! Hiszen sokan már a 
nyaralásokat is úgy szervezték, 
hogy lehetőleg ne maradjanak 
le a kiállításokról és a tárlatve-
zetésekről, köszönet érte! 

Minden évben ilyenkor szokott 
lenni a megnyitó napja, Au-
gusztus 20-a előtti napokban, 

egyfolytában szól a telefon, 
hogy nem kaptak meghívót az 
új tárlatra - mi történt, így nem 
csoda, hogy nehéz szívvel ül-
tem le, hogy végre megírjam e 
levelet. 

Tamási Áron szavaiba kapasz-
kodom: „miénk a fény, amit lel-
künkbe fogadunk s a föld me-
lyen élünk és meghalunk.” Szé-
kelyföld – Magyarföld, már a 
gondolata melegséggel tölti el 
lelkemet, de a fény - a fény az 
nem más, mint a jó Istenbe ve-
tett hit, és az isteni szeretet, 
amely meghatározza az én éle-
temet is. Az Isteni szeretet 
szikráját próbáltam belemintáz-
ni minden eddigi alkotásomba, 
és lám működött, mert cserébe 
Önöktől milyen sok szeretetet 
és kitartást kaptam! 

Bízom benne, hogy a Magyar 
Örökség című kiállításomra 
bárhol és bármikor is kerüljön 
sor a jövő évben mindannyian 
eljönnek és együtt örülnek ve-
lem! Szeretettel: 

Józsa Judit 

kerámiaszobrász 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdély  
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Dr. Tanka Lászlótól  
Kaptam—megmutatom 

 
P a n o r á m a  V i l á g k l u b   -  
a  h a z a t é rő ,  h a z a l á t o g a t ó  
m a g y a r o k  é s  a z  i r á n t u k  
é r d e k l ő d ő  h o n f i t á r s a k  
t a l á l k o z ó h e l y e  
 

M a g y a r o k               
a  m a g y a r s á g é r t  

 
A  P a n o r á m a  V i l á g k l u b  
b e m u t a t á s a ,  c é l j a  é s  
ü z e n e t e ,  f e l a d a t a i ,  i n -
t é z m é n y i  h á t t e r e ,  s z e r -
v e z e t i  r e n d j e ,  T á r s k l u -
b o k  é s  t a g s á g i  j o g o k  
 

Bemutatkozás 

    A tízmilliós Magyaror-
szág határain túl mintegy ötmillió 
magyar él a Kárpát-medencében 
és szétszórattatva a nagyvilág-
ban. Számukra, valamint az irán-
tuk érdeklődőknek kínálja a kap-
csolatteremtés és együttműkö-
dés lehetőségét, – egyfajta szel-
lemi hídként - a Budai Várban 
2003 óta működő Panoráma 
Világklub, amely a hazatérő, 
hazatelepült és a velük kapcso-
latot tartó magyarok kedvelt ta-
lálkozóhelye.  

    A Panoráma Világklub, 
valamint a több megyében, s a 
határon túl működő-szerveződő 
regionális társklubjai a magyar 
identitást és értékvilágot bemuta-
tó, széles körű összefogást rep-
rezentáló, minden megkülönböz-
tetést kizáró civil intézményhá-
lózat, mely pártpolitika és ideo-
lógiamentesen működik. 

   Mindehhez jelentős mé-
dia-háttérként kapcsolódik: a  
Panoráma világmagazin 
(American Hungarian Panoráma) 
és Észak-Amerika legnagyobb 
magyar nyelvű hetilapja, ( Ameri-
kai/Kanadai Magyarság), vala-
mint ezek országos és regionális 

társlapjai, médiapartnerei Ma-
gyarországon és határon túl. A 
www.vilagklub.hu  saját szer-
kesztésű honlapon folyamatosan 
olvashatóak a Világklub  életével 
kapcsolatos információk, tudni-
valók. 

Ezen intézmények kezdemé-
nyezték, hogy rendezzük meg a 
Magyar Világtalálkozókat, a 
Kárpát-medence és a világba 
szétszéledt magyarok találkozó-
ját, az összmagyarság valam-
ennyi korosztályának részvételé-
vel a közélet, a civilszféra, a tu-
domány, a kultúra, a művészet, 
a gazdasági élet és a sport vilá-
gának képviselői, a Kárpát-
medencei és a távoli országokba 
szétszéledt magyarok ezrei szá-
mára.  E rendezvénysorozat első 
alkalommal 2011. június 30-
július 3. között Balatonlellén 
négy napon át tizenkét helyszí-
nen, mintegy száz program kere-
tében, több mint harmincezer fő 
részvételével valósult meg. (A 
Magyar Világtalálkozó név jogi-
lag általunk védett, szabadalmi 
oltalom alatt van.) 

   

 Célja és üzenete 

A Panoráma Világklubhoz csat-
lakozók kapcsolataikkal, együtt-
működésükkel a nemzet javára 
szeretnének tevékenykedni és e 
gondolatkör mellé állítani a tár-
sadalmi, a közéleti, a kulturális, a 
művészeti, az üzleti élet, a mé-
dia, a sport, a karitatív és a civil-
szféra jeles személyiségeit, kö-
zösségeit és mindazokat, akik 
ezért az ügyért eddig is sokat 
tettek és fontosnak tartják a cse-
lekvést a tizenötmilliós magyar-
ság érdekében. 

A Panoráma Világklub és társ-

klubjai a fentiek szellemében, ez 
irányú elkötelezettséggel szerve-
zik rendezvényeiket. 

Üzenete: 

egy a nemzet, éljünk a világ bár-
mely pontján, a honfitársaink 
által létrehozott értékeket te-
kintsük az egyetemes ma-
gyar kultúra részének, s vi-
gyük hírét a nagyvilágba; 

értékeinket őrizzük meg, segít-
sük egymás törekvéseit, épít-
sük sokoldalú kapcsolata-
inkat és teremtsünk új érté-
keket; 

az összefogásunk és teljesít-
ményeink által legyünk is-
mertek a világban. 

A Világklub feladatai 

 

      A Panoráma Világklub és 
társklubjai fontos feladatának 
tekinti: 

 A szórványmagyarság feltér-
képezését, adatainak össze-
gyűjtését, a minél szorosabb 
kapcsolat kialakítását a szülő-
földdel: szellemi hídépítés a 
Kárpát-medence és a világba 
szét szétszóratott magyarság 
között értékalapokon. 

 Különösen az alábbi kérdésekre 
keresve a választ: Hol, mennyien 
élnek és milyen társadalmi ösz-
szetételű a szórványmagyarság? 
Hogyan integrálódtak az elszár-
mazottak a befogadó országba? 
Milyen értékeket hoztak ott létre? 
Milyen a közösségeik szervezett-
sége, hatékonysága? Milyen a 
viszonyuk az óhazához, a szülő-
helyhez?  Ápolják-e és hogyan a 
magyar kultúrát? Milyen – orszá-
gunk számára is hasznosítható- 
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értékeket hoztak létre; 

2.  A Kárpát-medencébe haza-
települt, vagy hazatérő honfitár-
sainkkal való kapcsolattartást, 
együttműködést. Felmérni a 
jelenlegi, már működő kapcsola-
tokat, kezdeményezéseket, s 
összegyűjteni, s mintegy infor-
mációs bázisként koordinálni; 

3. Itthon is bemutatni, amitől 
a világ gazdagabb lett: a külön-
böző rendezvények keretében 
bemutatni honfitársainknak a be-
fogadó országában elért kultu-
rális, tudományos, gazdasági, 
művészeti, sport, s egyéb kez-
deményezéseit, sikereit, értékeit, 
milyen – országunk számára is 
hasznosítható- értékeket hoztak 
létre. 

Megszervezni a Magyar Világta-
lálkozó rendezvénysorozatát. 

         Alapítása, intézményi 
háttere 

  A Világklub a Panoráma világ-
magazin  szervező hálózatára 
építve, a Magyarságszolgálati 
Alapítvány  irányításával és  
számos  más társadalmi, civil-
szervezet és a Panoráma Világ-
klub kft. közreműködésével, va-
lósul meg. Központja  a Budai 
Várban, a Szentháromság tér 
6.szám alatt  található. 

Tevékenységét széles körű regi-
onális magyarországi és külho-
ni hálózata révén valósítja meg.  

    A Panoráma Világklub nevét 
az ötletadó és kezdeményező 
alapító-elnökétől, dr. Tanka 
Lászlótól kapta, aki főszerkesz-
tője az American Hungarian Pa-
noráma magazinnak, szerkesz-
tőbizottsági elnöke a Kanadai/
Amerikai Magyarság hetilapnak. 
Kezdeményezője és  szervezőbi-

zottsági elnöke a Magyar 
Világtalálkozóknak. To-
vábbá kuratóriumi elnöke 
a Magyarságszolgálati és 
a Regnum Hungaricum 
Alapítványoknak, s szá-
mos egyéb társadalmi tisztséget 
tölt be, a Magyar Kultúra  Lovag-
ja, s  mintegy másfél évtizede 
szervezi a Kárpát-medence és a 
szórványmagyarság kapcsolat-
rendszerét. 

A Világklub hálózatának       
szervezeti rendje 

  A Világklub központi szerve a 
Panoráma Világklub, amely Bu-
dapesten a 1014 Szenthárom-
ság tér 6. szám (Budai Vár) alatt 
működik. Társklubjai - együttmű-
ködési megállapodás keretében- 
országszerte és határon túl 
működnek, s elnevezésükben 
viselik a régió nevét, pl. Panorá-
ma Világklub Somogy Megyei 
Társklubja. A Világklubokkal szo-
rosan együttműködik a Panorá-
ma magazin 1999 óta szervező-
dő külhoni tudósítói hálózata. 

   A Panoráma Világklub vezető-
je, az alapító-elnök: dr. Tanka 
László.  A világklub további ve-
zetőinek lehetséges  megneve-
zése: 

megyei(régió) elnök,  - társel-
nök, -  alelnök, - ügyvezető,-  
titkár 

 A különféle területek tevékeny-
ségének koordinálására, szerve-
zésére ágazati vezetők, pl. ze-
nei, irodalmi, művészeti, üzleti, 
stb. kérhetők fel.     A világklub 
szakmai, társadalmi, kapcsolati 
munkáját Tanácsadói Testület 
segítheti. A világklubok széles 
körű tevékenységét különféle 
állandó vagy időben korlátozott 

munkabizott-
ságok; Világ-
klub Művé-
szeti Galéria, 
Irodalmi Kör, 
Üzleti Klub, 

stb. segíthetik. 

     A  társszervezetek  teljes 
anyagi önállóssággal és fele-
lősséggel működnek. Élén az 
elnök áll, e tisztségre az alapító 
elnök kéri fel és határozatlan 
időre megbízza. E tisztségből  
csak a kinevező, az alapító elnök 
hívhatja vissza.  

   Az  elnök munkáját  társelnök, 
alelnök, ügyvezető és titkár 
segítheti, ezek személyét az ala-
pító-elnök és az  elnök közösen 
határozza meg.  A regionális vi-
lágklubok széles körű tevékeny-
ségét különféle munkabizottsá-
gok segíthetik. 

A Társklubok elnevezése,      
alakulásuk időpontja, 
vezetői 

 

A Társklubok teljes önállóság-
gal  működnek, programjaikat, 
kapcsolatrendszerük kialakítá-
sát, működésük finanszírozását 
a közös céloknak alárendelve, a 
Panorama Világklubbal folyama-
tosan egyeztetve és kapcsolatot 
tartva, de teljes  függetlenséggel 
látják el, amelynek tartalmát az 
Együttműködési megállapodások 
rögzítik. 

A  Világklub-hálózat kialakulása 
a következőképpen történt. 
01.Panoráma Világklub –

Budapest,( 2003) , alapító-
elnök: dr. Tanka László. 

 02.Csongrád  Megyei Társklub 
( 2005), elnök: Szilágyi Ár-
pád. 
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03. Révkomárom – Felvidéki 

Társklub - (2006), elnök: 
Tarics Péter.  

04.Szabolcs-Szatmár Bereg 
Megyei Társklub -  (2006), el-
nök: Sipos Ildikó. 
05. Szolnok- Jász- Nagykun  

Megyei Társklub -(2007), 
elnök: Pörneki András.  

06.Tolna Megyei Társklub 
(2010), elnök: Kereki Kati . 

07. Somogy Megyei Társklub 
(2010), elnök: Nagyváradi- 
Kis Anna.  

08. Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Társklub  -  (2011, ja-
nuár 20.),  Elnök: dr. Mezei 
László.  

09. Veszprém Megyei Társklub 
(Veszprém,2011, február 25-
.), Elnök: Irmes Zsolt. 

10. Bács-Kiskun   Megyei Társ-
klub - (Kalocsa, 2011, már-
cius 18.), Elnök: Salaczné 
Várszegi  Mária 

11.Kárpátalja- Beregszászi  
Társklub –  (2011), Elnök: 
Dr. Mezei László , Társel-
nök:  Babják Zoltán . Ügyve-
zető:  Kázmér Dávid 
12.Kárpátalja- Técsői  Társ-
klub – (2011), Elnök:  Dr. 
Mezei László. Társelnök:  
Száva József. Ügyvezető: 
Kolozsvári László. 

  
13. Zala  Megyei Társklub– 

(2011), Elnök: dr. Tamás Gá-
bor, alelnök: Nemere László. 

Titkár:  Horváth Sebestyénné 
Zsuzsa 

14. Brazíliai Világklub -  Sao 
Pauló- (2011, június 4.),  
Elnök: Gyuricza Gábor, társ-
elnök: Piller Éva. 

15. Hajdú-Bihar Megyei Társ-
klub: (Debrecen, 2011, 
június 17.), Elnök: Vojtkó 

Ferenc.  

Társelnök: Dr. Szaffkó 
Péter. 

16. Massachusettsi Társklub 
(Boston, 2011.augusztus 
14.) Elnök: Baloghné Ko-
vács Éva. 

17. Új-Zélandi  Társklub 
(Wellington, 2011. augusz-
tus 28.). Elnök: Kaprinay Éva 

(Szervezési előkészületek foly-
nak  több magyarországi és ha-
táron túli régióban.) 

Működési rend, tagsági  jogok 

 A klubtalálkozókra  igény és 
lehetőség szerinti időpontok-
ban kerül sor, kiegészítve a 
klubnapokat  egyéb események 
megrendezésével,  alkalomsze-
rűen ( például könyvbemutatók, 
irodalmi estek, zenei műsorok, 
Magyarsághíd , üzleti konferen-
cia, kiállítások, koncertek, bemu-
tatók, stb.) 

  A rendezvények tagsági iga-
zolvánnyal, valamint belépő-
jeggyel látogathatók.  A tagsági 
díj  Magyarországon 5000 Ft, 
amely a kiváltástól számítva egy 
esztendőn át érvényes, s tartal-
mazza a Panoráma magazin egy 
évre szóló előfizetését is (2300 
Ft.) , továbbá valamennyi Világ-
klub-rendezvényre az ingye-
nes belépést.  

A rendezvényeken a helyi Vi-
lágklub  vezetőségének dönté-
se alapján belépődíj szedhető. 

A Világklub tagjainak  jogai: 

1. A Világklub tagjai valamennyi  
rendezvényre rendszeresen kap-
nak meghívót, s a tagsági igazol-
vány felmutatásával részt vehet-

nek a Világ-
klub valam-

ennyi egyéb rendezvényén is. 

2. Előadást, bemutatót tarthat-
nak a Világklub-rendezvényein – 
a vezetőséggel történő egyezte-
tés alapján. 

3. Rendszeresen  megkapják  a 
Panoráma magazin példányait  
személyesen vagy postai úton. 

4. A Világtalálkozó belépőjegye-
inek vásárlásánál 50 százalék 
kedvezményben részesülnek. 

5. A Panoráma könyvek, kiad-
ványok vásárlásánál, az újsá-
gokban  történő hirdetés esetén 
20 százalék kedvezményre jo-
gosultak. 

6. A klubtagsági igazolvány fel-
mutatásakor egy tombolabelé-
pőt kapnak, amellyel  az aján-
déksorsolás kapcsán különféle 
nyereményekhez is hozzájuthat-
nak. 

7. Egyéb kísérőrendezvénye-
ken vehetnek részt, alkalman-
kénti kedvezményekkel. 

A Világklub-hálózat éttermeiben 
kedvezményes fogyasztásra jo-
gosultak. 

 

A Világklub tagságra jelentkezni 
lehet személyesen a  budapesti 
vagy a regionális társklubok ve-
zetőinél, emailen a 
www.vilagklub.hu honlapon, a 
vilagklub@hotmail.hu honlapon. 

 
Budapest, 2011. július 15.  


