Malmõ, a magyarok városa – Hungaroclub a kultúráért

A kicsi, a nagy, az öreg és a fiatal

Malmõ jelentése: homokdomb, és Skane tartomány fõvárosa, lakóinak száma: 260 000 fõ, Svédország harmadik legnagyobb városa. Sok magyar él itt, mert közel fekszik az európai kontinenshez, Magyarországhoz. S talán mert a Golf-áramlat miatt az éghajlata nem hideg, inkább kellemes. És itt van Skandinávia legnagyobb és legszebb színháza, ahol még a
Csárdáskirálynõ is mûsorra került.

Élénk magyar közösségi élet zajlik itt:
Malmõnek két magyar klubja is van. A
2005-ben megalakult Pannónia Klubról már
többször írtunk, különösen mióta
Rosenheim Ilonát választották elnöknek,
sok-sok színvonalas programot
szerveznek.
Ezúttal a Hungaroclubról szeretnénk tudósítani, amelynek elnöke Habram Antal és „jobb keze” a titkár, a lelkes magyarságtudatú Lakatos Júlia, aki magáról
azt mondja: õ csak egy szürke eminenciás,
nem szeret szerepelni, beszélni – inkább
csinálja.
– Célkitûzésünk, hogy megõrizzük magyar nyelvünket, kultúránkat, s átörökítsük
gyermekeink, unokáink számára – mondja
lapunknak. – Tagjaink egyenlõk fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül, s függetlenek vagyunk minden politikai irányzattól.
Van tíz svéd nemzetiségû tagunk is, s tagjai
vagyunk a SMOSZ-nak, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének. 2014-ben
már 10 évesek leszünk.
Jó kapcsolatot tartunk a Pannónia Klubbal, a Kristianstadi Magyar Egyesülettel, a

Lundi Kulturfórummal, az Ághegy-Liget Baráti Társasággal. Õrizzük, ápoljuk a magyar
nemzeti forradalmak, szabadságharcok
eszmei örökségét. Jó a kapcsolatunk a magyar egyházak képviselõivel. Félévente 2-3
színházi elõadásunk van. Rendszeresen szervezünk bálokat, történelmi megemlékezéseket, kirándulásokat, karácsonyi bevásárlást
Németországban. Héttagú vezetõségünk ingyen dolgozik, tevékenységünk sokrétû, demokratikus.
A bálterem zsúfolásig megtelt ott jártamkor a szüreti mulatságon. Frissen szedett szõlõvel, szõlõlevelekkel díszítették a színpadot, s
ízletes vacsorát tálaltak. A bál kezdetén pedig
mindenki táncra perdült. Kicsi és nagy, öreg
és fiatal, óvodáskorú és tinédzser, ifjú és kisasszony. Eljött a zöldhajú leány, a lengõ hajú,
beszegzett ajkú ifjú is, mint a mesében…
Mindez a szervezést dicséri, hogy meg tudta
szólítani a legkülönbözõbb korosztályú és
gondolkodású embereket.
A klubestén módom volt beszélgetni sokakkal, így a volt elnökkel, Kovács Sándorral
és feleségével, Arankával, akik örülnek, hogy

Habram Antal elnök Lakatos Júlia titkárral
ilyen aktívak az utódok. Módom volt beszélni az elkötelezett, magyarságtudatú Molnár
Gergellyel Kristianstadból, a Magyar Egyesület és a Dél-svédországi Magyar Otthon elnökével, a Magyar Kultúra Lovagjával. Aki ezt
megelõzõen 12 évig a SMOSZ kulturális vezetõje volt. Molnár Gergely büszkén mesélte,
hogy egyesületük már 30 éves. Elismeréssel
szólt munkatársairól is, az alelnökrõl, Vágó
Jánosról, a pénztárosról, Tóth Istvánról.
Amikor megkérdeztem: eljön-e Budapestre, a Magyar Világtalálkozóra? - azt felelte: „Én mindenütt ott vagyok, ahol magyarok és jó magyar ügyek vannak!”
Kedves programja volt a klubestnek a
születésnaposok köszöntése.
Mindenki kapott egy szál rózsát és a legközelebbi bálra ingyen jegyet.
Simándy Adél, a malmõi népszerû klubénekes és az I. Magyar Világtalálkozó sikeres, befutott énekese, szólóénekével és vezénylésével az egész báli közönség vidáman dalolta:
„Boldog születésnapot!
Kívánjuk, hogy legyen még
Sok ilyen szép napod!”
Hát mi mást kívánhatna a krónikás is,
mint sok- sok szép születésnapot a klub
vezetõinek és tagjainak egyaránt!
Dr. Szalontai Éva
(Malmõ)

Magyar fiatalok, határok nélkül – Elõadások, találkozók, díjak

Megismerni múltunkat – együtt építeni a jövőt!

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2000 áprilisában kezdte meg mûködését azzal a kitüntetett céllal, hogy öszszefogja a három nagy régió, Magyarország, a Kárpát-medence és a Nyugat magyarságát. A közel tizenkét éves fennállás
rengeteg anyaországától elszakadt fiatalnak teremtett alkalmat arra, hogy megismerje hazája és a környezõ részek természeti és kulturális értékeit, történeti múltját és közéleti jelenét.

Az elmúlt évtized mozgalmas, feladatokban gazdag idõszakát egy még aktívabb folytatás követte. 2010 és 2012 között ugyanis a szervezet egy programsorozatot indított „A magyar ipari és technológiai forradalom” címmel. Ennek keretében elsõsorban egyetemisták, illetve fõiskolások pályázati írásait fogadta a szervezet, a legjobb tanulmányok válogatását
pedig kiadványban jelentette meg. Ezen
kívül az eredménnyel pályázóknak biztosították, hogy munkájukat hozzáértõ
publikum elõtt mutathassák be. Az elsõ
azonos témájú felvidéki nyári egyetemen
a magyar találmányok, tudomány és modernizáció XIX. századi, a második, partiumi eseményen a XX. sz. elejének vívmányait vitatták meg. 2012-ben Lendván
a millenniumi Magyarország dicsõségének adózva 1896-ról emlékeznek meg a fiatalok és meghívott mestereik.
2011 augusztusában Nagyvárad adott
otthont az alapítvány által rendezett négy
napos rendezvénynek, amelyen excellenciás Tempfli József püspök úr köszöntötte
a résztvevõket. Az ünnepélyes nyitóbeszédet követõen egy tudományos diskurzus vette kezdetét, hiszen a kimagasló
munkák készítõi konferencia-elõadás ke-
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retében is kifejthették gondolataikat az
adott témában. A termékeny gondolatcsere egyrészt a nyertes fiatalok között zajlott le, másrészt olyan neves szakemberek, egyetemi tanárok is hozzáfûzéseikkel segítették a fiatalokat, mint dr. OláhGál Róbert, a Ferenc József Tudományegyetem adjunktusa, dr. Mala József, a
budapesti Corvinus Egyetem matematika

tanára, dr. Székely János jogász és dr.
Fleisz János történelemtudós, a Partiumi
Keresztény Egyetem oktatója.
A 2011-es év másik jelentõs eseményére
szeptember 23-25. között Ungváron került
sor. A Megmaradás konferencia a kárpátaljai magyarság jelenének és múltjának
kulcskérdéseit tûzte napirendre. Itt is lehetõség nyílt a fiataloknak, hogy tudományos
munkásságukkal bemutatkozhassanak.
Többek között Molnár József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
docense, dr. Sebestyén Zsolt, a Nyíregyházi Fõiskola adjunktusa, Mihók Richárd, az
Ungvári Nemzeti Egyetem elõadója,
Fedinec Csilla, az MTA Kisebbségkutató
Intézetének kutatója és Constantinovits
Milán, a Szent István Egyetem docense
vizsgálta a térség fejlõdését és jövõbeli
perspektíváit.
Az alapítvány mindig gondosan odafigyel arra, hogy az ismeretterjesztés inte2012/ 1. szám

raktív módon menjen végbe. Éppen ezért
ez alkalommal egy autentikus táncbemutató követte az elõadásokat, amelybe a fiatalokat is bevonták. A résztvevõk hazautazásuk elõtt megtekintették a munkácsi
várat, Munkácsot, Csetfalvát és Beregszászt is.
Az alapítvány október 15-én megjelent a
Magyar Ifjúsági Konferencia soros ülésén,
a magyar fiatalok legmagasabb szintû egyeztetési fórumán; elfogadta annak zárónyilatkozatát és
készen áll a régiók közötti további hatékony
együttmûködésre.
Novemberben egy
kuratóriumi ülés keretében partnerszervezetek
és
magánszemélyek
ajánlásai nyomán a tagok döntöttek a 2010-es
és 2011-es Magyar Fiatalokért Díj nyerteseirõl. A
magyar fiatalok támogatásában kimagasló elkötelezettséget vállaló három díjazott
2012 elején veszi majd át a Díjat.
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány az egyre nehezebb gazdasági
helyzet ellenére is rengeteg megvalósítandó tervvel készül az elkövetkezõ évre, segítve a határon innen és túl élõ illetve alkotó magyar fiatalok tudományos fejlõdését és kapcsolatteremtését. Az alapítvány
kifejezett jövõbeli célja a Nyugatra szakadt magyarok megszólítása, akik így a
közös programok, konferenciák és nyári
egyetemek alkalmával megismerhetik
Magyarország nyelvét, történelmét és
kultúráját, múltját, jelenét és kilátásait.
Az alapítvány ezzel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok minél tovább
megõrizhessék, és minél inkább tudatosíthassák magukban magyar identitásukat.
Kõvári Gyöngyi Krisztina
Fotók: Vámos Imre
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