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MÁJUS ELSEJE

Itt van május elseje
Víg a szívem belseje,
Az orgona most szagos,
Karcsú, csínos, nem magos.

Tóth Árpád 1913

CSEHORSZÁG

PRÁGA

MAGYAR FILMNAPOK PRÁGÁBAN

Totális filmek, Made in Hungary elnevezéssel magyar filmnapokat tartottak a hatvanas, hetvenes,
nyolcvanas és kilencvenes években készült magyar filmekből a Ponrepo-Bio Konvikt
filmmúzeumban, és a Prágai Magyar Kulturális Központban április végéig.
A filmnapok keretében egyebek közt olyan alkotások voltak,  mint a Hideg napok (Kovács
András, 1966), a Tűzoltó utca 25. (Szabó István, 1973), a Talpuk alatt fütyül a szél (Szomjas
György, 1976) az Őszi almanach (Tarr Béla, 1984), illetve a Sátántangó (Tarr Béla, 1994).

Milan Doinel, cseh filmkritikus, a műsorfüzetben a szemlét méltatva kifejti: nemzetközi és
szakmai szemszögből a hetvenes és a nyolcvanas évek magyar filmjei nagyjából azt jelentették,
amit a hatvanas években a cseh film jelentett. Olyan rendezői nevek, mint Jancsó Miklós,
Huszárik Zoltán, Mészáros Márta vagy Makk Károly a cseh nézők számára is jól ismertek,
mégpedig mind a szakemberek, mind a nagyközönség számára.
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Míg a rendszerváltás előtt rendszeresen vetítettek a csehországi mozikban és televíziókban
magyar filmeket, addig manapság gyakorlatilag nem lehet találkozni magyar alkotással a
kereskedelmi mozikban és a televíziókban. Manapság magyar filmeket rendszeresen csak a
Prágai Magyar Kulturális Központban lehet megnézni.

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

TRAUNER ELŐTT TISZTELEGTEK FRANCIAORSZÁGBAN

Egy hónapos kiállítással és több filmvetítéssel tisztelegtek Franciaországban az egyik leghíresebb
magyar származású Oszkár- és César - díjas díszlettervező, Alexandre Trauner, azaz Trauner
Sándor előtt. A Párizstól 40 kilométerre fekvő Corbeil-Essonnes-ban a rendezvénysorozat
részeként április 6-án kerekasztal beszélgetést szerveztek �Alexandre Trauner és a díszlettervezői
mesterség� címmel.
A kiállításon Trauner számos festménye, díszletterve, a különböző forgatásokon készült fotók, a
díszletek eredeti makettjei,  több mint 80 film tükrében a mozi 50 évén vezetett keresztül. A
világhírű díszlettervező művész Magyarországon született, majd 1929-ben Franciaországban
telepedett le.  1932-től filmezik Jacques Prévert-rel és Kozma József zeneszerzővel. Húsz éven
keresztül számos nagy sikerű filmet készítettek.
Több mint tíz éven át dolgozott Hollywoodban a mozi legnagyobbjaival, mint Howard Hawks,
Gene Kelly, Peter Ustinov, Orson Welles, Billy Wilder, Fred Zinnemann� Billy Wilderrel hat
filmet is forgatott, így például az Irma te édes címűt is.
1974 után visszatért Európába, ahol ismét számos híres filmessel dolgozott együtt, ő tervezte
például Luc Besson Metró című mozijának (1984) díszletét, amelyet  Cézár-díjjal is elismertek.

MAGYAR SZERZŐ SIKERE A MOLIERE-VERSENYEN
Öt Moliere-díjat kapott a francia színházak idei versenyén az 1937-ben az Egyesült Államokba
települt László Miklós Illatszertár című vígjátéka. A párizsi Mogador színházban tartott 16.
Moliere-est abszolút győztese a legjobb színdarabnak járó francia Oscar-díj mellett a rendezésért,
az adaptációért, a díszletért és a világításért is a legmagasabb kitüntetésben részesült.
    Az 1930-as évek Budapestjén játszódó komikus és megható szerelemi történetet 1940-ben
Ernst Lubitsch The shop around the corner címmel vitte filmre Margaret Sullivan és James
Stewart főszereplésével. A magyar szerző romantikus komédiája Lubitsch filmjével indult el a
világhír felé. Az Illatszertár a tavalyi év átütő sikere volt a párizsi Théatre Montparnasse-ban.

FNAC FORUM
A magyar irodalmat reklámozza Franciaország legnagyobb könyvesboltja a párizsi Fnac Forum.
Plakátok hirdetik �Coup de coeur pour la littérature hongroise � � �Szeretjük a magyar
irodalmat�. A válogatás, amely a kelet-európai szektort bemutató asztal felét foglalja el,  Bodor
Ádám, Esterházy Péter, Hazai Attila regényeit reklámozza, Kosztolányitól, Szerbtől és Máraitól
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több könyvet is tartalmaz, valamint Oravecz Imre, Weöres Sándor, Tolnai Ottó és Markó Béla
verseit. Az utóbbi tizenöt évben megnőtt az érdeklődés a magyar irodalom iránt
Franciaországban. Szinte valamennyi fontos kiadó katalógusában található magyarból fordított
mű. Márai Sándor regényei is Franciaországból, az Albin Michel kiadótól, indultak el a
rendkívüli nemzetközi siker felé.
HOLLÁN SÁNDOR KIÁLLÍTÁS
Alexander Hollan, magyar származású festőművész kiállítása nyílt meg Párizsban a Marais-
negyedbeli Vieille du Temple galériában. A hatvankilenc éves festőművész Hollán Sándor 1956
óta él Franciaországban. Fákat, csendéleteket fest. Művei megtalálhatók francia, svájci és német
gyűjteményekben. Festéssel és rajzolással kapcsolatos jegyzeteit tartalmazó francia nyelvű
könyve Az vagyok, amit látok címmel a La Temps qu'il fait kiadónál jelent meg. A kiállítás
június 8-ig tekinthető meg.
Bővebb információ a www.galerievieilledutemple.com  honlapon.

KANADA

Toronto

AMERIKAI MAGYAR TANÁROK KONFERENCIÁJA

Huszonhetedik évi konferenciáját rendezi a Torontoi Egyetemen 2002. május 25 és 27
között az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete közösen a Hungarian Studies Association of
Canada a Magyar kutatások kanadai egyesületével, mely tizennyolc éve alakult.  Az idei
tanácskozás három fő témái: Kossuth Lajos politikai nagysága az elmúlt 150 év perspektívájából
nézve, Illyés Gyula a gondolkozó és a költő, valamint a nők szerepe a magyar történelemben.
University of Toronto
Sidney Smith Hall 2106 és 2129 termei
Info: ebas@loc.gov (Basa Enikő)
Honlap www.magyar.org/ahea/
http://magyar.org/ahea/ahea0525.pdf

Montreal

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR ISKOLÁK
IX. TANÁRI KONFERENCIÁJA
Montreal 2002, június 8. reggel 9-től 5-ig.
A konferencia tárgya a magyar nyelv tanítása idegenben, ezen belül  a drámai játékok
felhasználása a nyelvoktatásban mint motivációs eszköz és módszer.
Montreali Magyar Iskola
90, Guizot West
Monreal, Que H2P-IL4
Iskola pályázatot hirdet a résztvevő iskoláknak. A téma egy álarc készítése ami madárra
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emlékeztet. Anyaga és technikája szabadon választott.
Info:Gabriel Rita : michelgabriel@yahoo.com

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

RADNÓTI-DÍJ RANDOLPH L. BRAHAMNAK

Radnóti Miklós-díjat vett át antifasiszta tevékenységéért az Egyesült Államokban élő
professzornak Randolph L. Braham holokauszt-kutató; a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetségének (MEASZ) díját.
Vitányi Iván, a MEASZ tanácsadó testületének társelnöke az átadáson hangoztatta: minden
társadalomnak nagy problémája, hogy hogyan néz szembe a múltjával. Hozzátette:
Magyarországon még nem történt meg a megtisztító szembenézés a holokauszt borzalmaival.
Ezért örömteli Braham professzor tevékenysége, aki hiteles képet fest Magyarország 1943 és
1945 közötti történelméről.
 Randolph L. Braham elmondta: kutatásai során arra a kérdésre kereste a választ, hogyan
fordulhatott elő a XX. század derekán az, hogy mintegy hatmillió embert öljenek meg ilyen
drasztikus módon. Megjegyezte: Magyarországon ma is sokan vannak azok, akik nem tagadják a
népirtást, de igyekeznek eltorzítani a történelemnek ezt a szakaszát. A Radnóti Miklós-
díjat 2001 óta két alkalommal ítélték oda azoknak, akik antifasiszta tetteikkel a társadalom
számára példát mutattak.

Randolph L. Braham professzor 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig volt a New York-i városi egyetem
tanára volt, jelenleg pedig egy holokauszt-kutató intézet vezetője.

NYÁRI EGYETEM

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
A Bölcsészettudományi Kar  Nyári Egyeteme  a következő kurzusokat ajánlja: Magyar nyelv, a
Hungarológia és a Magyar filmtan kurzusok egyetlen oszthatatlan kreditegységként, amelyet jól
kiegészítenek a fakultatív nyelvórák és/vagy az elismert Kulturális földrajz kurzus, melynek keretében a
diákok Magyarország legszebb és leghíresebb helyeire juthatnak el.
http://www.btk.ppke.hu/sumuni/

75 ÉVES A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
Az idén július 14.- augusztus 10. között, zene, politika, irodalom magyar nyelvű előadások.
4010 Debrecen , Pf.35, Hungary  Tel/Fax 36-52 489-117
Jelentkezés: http://www.nyariegyetem.hu
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NÉMETORSZÁG

BERLIN

EGGERTH MÁRTA
A Collegium Hungaricum Berlin 90. születésnapján, április 17-én az életéről szóló kiállítás
megnyitójával és hat filmből álló vetítéssorozattal köszöntötte Eggerth Mártát, a harmincas évek
Berlinjének legismertebb énekes színésznőjét, aki május 16-án, férje születésének 100.
évfordulóján, személyesen is ellátogat a császárvárosba. A május 10-ig látható kiállítás anyaga
Werner Mohr és a kurátor, Kőniger Miklós magángyűjteményéből származik

Eggerth Márta 1912-ben született Budapesten. Énekesnői pályáját korán kezdi, csodagyerekként
tartják számon. Miután több zenés játékban, operettben szerepel, 1929-ben megkapja első � és
egyetlen magyarországi � filmszerepét, a Csak egy kislány van a világon című filmben
(rendezője Gaál Béla). Bécsi és hamburgi színházi szereplések után 1931 és 1938 között
Berlinben lesz híres énekes és filmszínésznő

forrás: www.filmkultura.hu
ROMÁNIA

BUKAREST

HÁMOS LÁSZLÓ A ROMÁN MINISZTERELNÖKNÉL

- Az Egyesült Államokban működő Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) fontosnak    tartja,
hogy Románia az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagja legyen és ezért reméli, hogy az ország
eleget tesz a NATO csatlakozáshoz szükséges minden feltételnek - jelentette ki Bukarestben
Hámos László, a HHRF elnöke, miután megbeszélést folytatott Adrian Nastase román
miniszterelnökkel.
A HHRF elnöke arról biztosította a román miniszterelnököt: az Egyesült Államokban élő 1,6
millió fős magyar közösséget képviselő szervezet készségesen segít a maga eszközeivel abban,
hogy az amerikai szenátorok hiteles tájékoztatást kapjanak a csatlakozási feltételek romániai
teljesítéséről.
Részletesebben a http://www.hhrf.org/nasta/index.htm honlapon.

SZLOVÁKIA

MAGYAR IFJÚSÁGI TÁBOR A FELVIDÉKEN
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2002 július 11. és 18. között kerül sor a  Felvidéken lévő tugári völgyben a magyar

fiatalok találkozójára. A tábort a  Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány szervezi és

finanszírozza. Várják a fiatalok jelentkezését a világ minden részéről, 2002 május 31-ig, Zupko

Tamásnál a felvidéki Magyar Ifjúság Közösség alelnökénél.

E-posta : Zupko@pobox.sk, Tel 00421-907 350-539.

A szervezéshez támogatást vár a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Budapest, 1126

Böszörményi út 28., E-posta: www.mfhnalap.org, Dr. Nagy László, nagyleis@freemail.hu

USA

BOSTON ÉS KÖRNYÉKE

HARVARD KÖR - KÖNYVBEMUTATÓ

Élet és halál mezsgyéjén című könyvet mutatta be április 24-én a bostoni Harvard Körben Tibori
Szabó Zoltán. A magyarországi Pulitzer-emlékdíjas szerző kötetét a kolozsvári Minerva
Művelődési Egyesület tavaly adta ki.

Tibori Szabó (aki a Szabadság című kolozsvári napilap főmunkatársa és a Népszabadság
romániai tudósítója) a zsidók 1944. évi mentesével és menekülésével kapcsolatos mítoszokat
igyekezett kötetében lebontani. Túlélők vallomására és dokumentumokra alapozva mutatta be a
zsidók helyzetét a korabeli magyar-román határ mindkét oldalán, s
forrásokkal alátámasztott képet nyújtott a határon át történt szökésekről, mentésekről és
menekülésekről.

A harminc éve működő Harvard Kör dr. Koncz Lajosnál találkozott, 79 Park St., Dedham, MA.
Info: Tibori@xnet.ro

KOSSUTH EMLÉKÜNNEPSÉG
2002. április 27-én tartották Kossuth Lajos bostoni látogatásának 150. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepséget a Massachussets-i magyarok.  A zászlók felvonultatását város lovas
rendőrei és ír bőrduda zenekara követte. Az amerikai himnuszt egy gospel művész énekelte, s az
ünnepi beszédet Deák István professzor mondta. Az ünnepségen felolvasták Mádl Ferenc
köztársasági elnök bostoni magyarokhoz intézett levelét. Az alkalomra kibérelték a történelmi
Faneuil Hallt, ahol Kossuth beszédet mondott.
A Longy School of Music gyermekkórusa magyarul Kossuth dalokat énekelt, Gárdony László
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zongoraművész és zeneszerző az alkalomra szerzett "March of 1848" zongoradarabját adta elő, a
New York-i Ritka Magyarok tánckara verbunkost táncolt. Jane Swift megbízott Massachusetts�i
kormányzó levelét Garai Gábor tiszteletbeli konzul olvasta fel, a  Kossuth beszédekből Nagy
Péter tolmácsolásában hallhattak részleteket.

Tóth Ildikó elnök
(617)-489-0717

E-posta: XanthorLX@aol.com

CHICAGO

KERESKEDELMI IRODA-NYITÁS CHICAGÓBAN

New York és Los Angeles mellett harmadik egyesült államokbeli irodáját nyitotta Chicagóban a
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. április közepén. Valójában újraindul az
iroda, mivel a már korábban működő irodát tíz másikkal együtt 1997-ben zárták be. Skultéti
Vilmos vezérigazgató a stratégiai célok megvalósulását a gép- és járműipar, az elektronika, a
kutatás és fejlesztés és a logisztika ágazataiban várja. Az iroda vezetője, Deutsch G. Tamás
pályázat útján nyerte el a pozíciót.  Magyarország az USA szempontjából az 50. legfontosabb
kereskedelmi partner. A mintegy 30 millió forintos beruházással megvalósult iroda - a korábbi
megállapodásoknak megfelelően - ellátja majd a Magyar Turizmus Rt. helyi képviseletét is.

LOUISIANA
NEW ORLEANS

A  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ELNÖKE

Köszöntő a New Orleans-i Kossuth Lajos emlékmű avatására

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Magyar Barátaim!

Önök - akár önkéntes elhatározásból, akár kényszerből alakult így a sorsuk - a
szülőhazától ezer és ezer mérföldnyire, az új hazává lett földön bizonyosan Tamási Áron
bölcsessége szerint alakítják sorsukat, miszerint azért születtünk e világra, hogy valahol otthon
legyünk benne. Bizonyosan megbecsült tagjai új hazájuknak. Mert él bennünk, magyarokban a
képesség, hogy a föld minden gyermekének egyforma testvérei, a föld minden tartományának
egyforma polgárai lehetünk.

De erősen  hiszem azt is, hogy eközben egy pillanatra sem feledik el azt az elkötelezettségüket,
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hogy e befogatatásban megtartsák magukat magyarnak is.

Amerika polgáraként magyarnak maradni ez legfőképpen személyes hit és erő kérdése. De a
Louisianai Magyarok Egyesülete és az Árpádhoni Magyar Kulturális Szervezet ezt a személyes
hitet és erőt nagy körültekintéssel erősíti meg azáltal, hogy az összetartozás olyan élményét
teremti meg, amelyben a világpolgári öntudat a múlt, az  értékek, a hagyományok közös
gyökereihez kapcsolva telik meg tartalommal.

Tisztelt Magyar Honfitársaim!

Büszke lehet az a nemzet, amely olyan kivételes érdemű államférfit mondhat szülöttének, mint a
XIX. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb jelentőségű politikus személyisége,
Kossuth Lajos. S hálásak lehetünk a sorsnak, hogy rá emlékezve születésének közelgő 200.
évfordulóján, arra emlékeztethetjük a világot, hogy a magyar történelemnek az Ő nevével
egybeforrt korszakában a magyarság  - mert a haladás és a haza sorsa megkívánta - akár
történelmet formáló tettekre is képes volt. Kossuth hitte és vallotta, hogy  " A magyar nemzet
számára szabott jövőnek neve: szabad haza, Magyarország szabad polgárainak."
A nemzeti függetlenséget és a polgári demokráciát tisztelő országok nem csupán hazánk nehéz
napjaiban kisérték rokonszenvükkel sorsunk alakulását.  Nyugat-Európa országai és az Amerikai
Egyesült Államok a szabadságharc bukását követően otthont adtak a tömegesen ott letelepedő
menekülteknek. Tisztelet övezte az elvei mellett az emigrációban is következetesen kiálló
Kossuth Lajost, aki mindig a minden embernek kijáró szabadságról beszélt. Meggyőződéssel
állíthatjuk, hogy 1848 és Kossuth Lajos emlékezete biztos talpköve lett a magyarság újvilágbeli
megbecsültségének.

Magam és a magyarországi honfitársak nevében köszönöm Önöknek, hogy őrzik és ápolják
magyarságukat.  Köszönöm az áldozatot, amelynek eredményeként ezekben az ünnepi
pillanatokban New Orleans városának központjában felavathatják Kossuth Lajos emlékművét,
amely e naptól hirdeti egy európai kis nép világsorsot alakító tehetségét és képességét.

Őszintén kívánom, hogy a most felavatott Kossuth Lajos - emlékmű járuljon hozzá magyar
öntudatban biztos egységük további megerősítéséhez, hazaszeretetük ébrentartásához.

Szívélyes barátsággal köszöntöm mindannyiukat

Budapest, 2002 áprilisában

Mádl Ferenc
a Magyar Köztársaság elnöke

KOSSUTH KIÁLLÍTÁS

Május 15-ig látható a New Orleans-i Kossuth emléktábla avatás alkalmából a város legnagyobb
könyvtárában a Kossuth emlékkiállítás. East Jefferson Parish Library
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4747 West Napoleon Blvd.
Metairie, LA 70001
www.jefferson.lib.la.us/calendar.htm (Hungarian Exhibit in Metairie)
Info: bikajuli@aol.com

MAGYAR PIKNIK
Május 12-én délelőtt 10 órától  Metairie város  Lafreniere  Park 6-os pavilonjában a Louisianai
Magyarok Szervezete hagyományos májusi baráti eszem-iszom találkozót szervez.

Info: George Bode  E-posta: Gbode@ccmattorneys.com

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

FŐKONZULÁTUS
2002. május 2-án, csütörtökön 19 órától Dr. Jeszenszky Géza, nagykövet tájékoztat a
magyarországi országgyűlési választások után kialakult belpolitikai helyzetről és megnyitja
Stephen Spinder erdélyi témájú fotókiállítását. Részvételi visszajelzés Fax: (212) 755-5986, vagy
E-posta: hucons@humisny.org
227 East. 52nd St. NY, NY 10022

TULIPÁNOS BÁL
ARANY JÁNOS MAGYAR ISKOLA
Május 4-én, szombaton, este 6 órától adománygyűjtő Tulipános Bál lesz a New York-i Arany
János Magyar Iskola Szülői-tanári Egyesülete szervezésében az iskola javára a Szent István
Katolikus Templom Fehér termében
Zene: Papp Tivadar.
A másfél milliós amerikai magyarszármazású családoknak csupán 500 gyermeke jár hétvégi
magyar iskolába. Az iskolák fenntartása igen nagy anyagi és időbeli áldozatot kíván a szülőktől
és a magyar közösségektől.
Info:718/464-5379  E- posta: ikovacs@nyc.rr.com

NÉPTÁNC
Május 4-én, szombaton este 8 órakor "Ragyognak Rám a Csillagok" címmel a 15 éves Életfa
Együttes és az 5 éves Csűrdöngölő Néptánc Együttes előadása lesz a Nash Theater-ben, a Raritan
Valley Community College-ban (Somerset, NJ).
Információ: www.csurdongolo.org
A mintegy 30 tagú Csűrdöngölő olyan New Brunswick-környékbeli amerikai-magyar fiatalokból
áll, akik nem főállásban táncolnak, hanem elhivatottságból, és a magyar kultúra iránti szeretetből.
Az amatőr együttes tagjai magyar bálokon, fesztiválokon való szereplésekkel teremtik elő a
költségeket a koreográfiák betanulására és a népviseletek megvásárlására.
Adományok info: Csűrdöngölő Magyar Néptánc Együttes, P.O. Box 5952,  Somerset, NJ 08875-
5952
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MAGYAR SZINHÁZ

Május 5-én  vasárnap délután 3.30 kor. Ezt  is megértük!!!!   18 éves a Magyar színház, . Csak az
hal meg, akit elfelejtenek" � Molnár Ferenc Múzsái címmel tartanak előadást, s megemlékezést
Molnár Ferenc író halálának  50.-ik évfordulójáról.  Közreműködnek: dr. Fercsey János, Mautner
Mimi, Kovács Nóra, Bikkál Gyula, Bitto Boldog Klára, Márer György, Lovas György, Cserey
Erzsi, Lendvay Gabriella, Kovács Szilvia, Kerekes Judit. Zene: TI-KO együttes.
Független Református Egyház díszterme 229 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között.
Jegyrendelés a színház telefonján : 212/861-7981

CAROUSEL BÁL
Május 11-én, szombaton, este 7 órakor fogadással kezdődik a 39. évi hagyományos, a Magyar
Amerikai Alapítványt támogató, "Carousel" Bál a Basking Ridge, NJ  Country Club-ban.
Nyomtatott meghívót  az Amerikai Magyar Alapítványnál lehet igényelni 300 Somerset Street,
PO Box 1084, New Brunswick, NJ 08903 Info: 732/ 846-5777 vagy info@ahfoundation.org

FÉSZEK KLUB
Május 15 �én este 7:30-kor  Magyarnak lenni nagy kaland: Dr. Farkasházy Tivadar  budapesti
író, humorista, lapszerkesztő lesz a klub vendége, vele beszélget Bodnár János a szintén
budapesti Glória Kiadó tulajdonosa
344 East 69th Street, New York).
Info: 201/886-2512

INTELLEKTUÁLIS ÉLET KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Columbia Egyetem  Kelet-közép Európai Kutatások és a Harriman Intézet szervezésében
2002, május 18-án kerekasztal tárgyalást tartanak Az értelmiségi élet Kelet-közép Európában
1989-óta címmel.  Sanders Iván műfordító és Goldfarb Dávid tart előadást valamint Konrád
György író olvas fel, a megbeszélést Deák István a Columbia Egyetem történész professzora
vezeti. Az előadást fogadás követi Bartók, Brahms, Dvorak művek az Amerikai Vonósnégyes
előadásában, majd este 7-től vacsora.

Columbia Egyetem
East Central European Center

1501 International Affairs Building
420 West 118th Street
New York, NY 10027

Tel: 212-854-4008
Jsm6@columbia.edu



11

KÁVÉHÁZI KABARÉ  című műsoros, zenés-táncos, uzsonnával egybekötött teadélután
Bnai Zion Magyar Klub és a New York-i  Magyar Kulturális Központ szervezésében
Közreműködik: Bálint András, színművész a budapesti Radnóti Színháza igazgatója, Nagy
Adrienne színművész ,  Mautner Mimi, Hámori Péter, Márer György, Tirvál Tamás, Kovács
László.
Május 19. délután 1:30.
Bnai Zion Ház 136 East 39th St. New York
Szponzorok: Mautner Mimi és Livia S. Sylva
Info: 212-725-1211 Dr. Hámori Péter
E- posta:Hcc@hungariancc.org

MAGYAR NAP NEW BRUNSWICKON
Június 1-én szombaton, New Brunswick-ban Magyar Nap lesz a Hungarian Civic Association of
New Brunswick támogatásával a Somerset Streeten, Info: 732/846-5777

KIÁLLÍTÁSOK

HOLOCAUST
Május 5-én, , vasárnap 2-5 óra között kiállítás-megnyitó Amerikai Magyar Alapítvány
Múzeumban  "Fény a sárga csillagból" - Lecke a szerelemről a holokausztban. Az Alapítvány
könyvtárában kerül megrendezésre egy bemutató Dr. Robert O. Fisch gyönyörű, egyben
megrendítő könyve alapján a holokausztról, eredeti művészi alkotásokkal és szöveggel. A
kiállítás június 9-ig látható.  300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903 Info: 732/846-5777
E-posta:info@ahfoundation.org

AMERIKAI MAGYAR MUZEUM, PASSAIC
Május 5-én, vasárnap 1 órakor kiállítás lesz az 1000 éves magyar történelemről: �Magyar
Történelem képekben�, majd 3 órától �1000 éves történelmünk versekben� címmel előadás a
New Brunswick-i  Vers Hangja irodalmi kör előadásában a Passaic-i Amerikai Magyar
Múzeumban Reid Memorial Library, 80 Third Street, Passaic, NJ.
Info: (973) 473-0013 vagy (201) 836-4869, http://magyar.org/ahfc/muzeum
E-posta: kerkay@bellatlantic.net
SZURCSIK JÓZSEF
A magyarországi szürrealista művészet képviselője Szurcsik József legújabb New York-i
kiállításának címe: Emlékmű karddal.  A téma az ember és a hatalom kapcsolata
a diktatúra enyhébb változatában.  A május 8 és 11 között  láthatók Szurcsik litográfiái.
Clara Aich's Photo Studio - 218 E. 25th  St., New York. Info:212-750-4450
A kiállítás megnyitó május 8-án este 7 órakor lesz. A Magyar Kulturális Központ is támogatja a
kiállítást.
E-posta: joezee1@freemail.hu,  vagy hcc@hungariancc.org

CÉLFOTÓ
Május 9 este 7 órakor Célfotó Gábor Enikő, Kerekes Gábor, Síró Lajos, Soltész István, Szilágyi
Sándor és Vékás Magdolna magyarországi fotóművészek kiállítása a
Főkonzulátus épületében.  A program szerint Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter és Sarah
Morthland nyitja meg a kiállítást.
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227 East. 52nd St. NY, NY 10022

BÁLINT ANDRÁS AMERIKAI TÚRNÉJA
Ami a Márai naplóból kimaradt , a budapesti Radnóti Színház nagysikerű darabja válogatás
Márai Sándor emigráns író, 1945 és 1949 közötti naplójegyzeteiből, és a magyar költészet
legszebb verseiből áll. Az előadó a színház igazgató-színésze.
Connecticut május 18. 203/272-3345
New Brunswick, NJ május 19 732/846-577    Amerikai Magyar Alapítvány
Boston, College Club 44 617/489-0717
Buffalo, NY május 21 905/262-5103   Magyar Amerikai Klub
Allen Park, MI május 22 734/782-6201
Chicago, május 23 503/245-2822    Paprikás étterem
Euclid, OH május 25, 440/946-1504
Washington, DC május 28 202/362-6730

Washington és környéke

KONCERT
A McIntire Trió tagjai Katherine Winterstein, hegedűn, Paige Riggs csellón és Mimi Tung
zongorán játszik május 3-án este 8-kor a Nagykövetség épületében.  A programon  Kodály,
Beethoven és Sosztakovics művei.
2950 Spring of Freedom Str. N.W.
Washington, D.C. 20008
Jegyek: Tel:(202) 625-2361 vagy Fax: (301) 588-6445
E-posta: EmbSeries@aol.com; website:www.embassyseries.com
Postai cím: P.O.Box' 9871, Washington, D.C. 20016

INTERNET

"Magyaronline.net"a Kárpát-medencén kívül élő, idegenbe szakadt kíváncsi magyarságnak a
teljes földgömböt betöltő Internetes szolgáltatása. A hárommilliósra becsült közösség
hírszolgáltatására szakosodó honlap ízléses kivitelben, átlátható szerkezettel ad hírt az egymástól
távol eső földrészeken élő magyarság sorsáról.
Hasznos tudnivalókkal, érdekes információkkal, olvasmánnyal szolgál, igényes szórakozást nyújt
E-posta :simon.hunor@magyaronline.net
MagyarOnline.net-en.

LOUSIANAI MAGYAROK SZERVEZETE
A Kossuth emlékmű avatás  képei láthatókwww.Hungarla.com

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR HONLAP
Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság honlapja
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http://jagor.srce.hr/maho/

KIFŐZDE
http://members.chello.hu/farago.istvan/
Válogatott és kipróbált konyhai receptek Faragó István gondozásában
Kizárólag olyan ételek receptjei található, melyeket maga is elkészített és jónak talált! (A
beküldött és kipróbálásra váró receptek a vendégkönyvben olvashatók.)
A receptek kb. 50-60 százaléka fényképes!
E-mail: farago.istvan@freemail.hu

UJPEST LEXIKON
Több mint ezerhétszáz személy rövidebb-hosszabb életrajza fért bele a legújabb Újpest
Lexikonba.

A szerkesztőbizottság elnöke, dr. Sipos Lajos, az ELTE irodalomprofesszora.

Díszpolgárok, élsportolók, tanácselnökök, polgármesterek, tudósok, kutatók, városalapítók, 48-
asok, írók, költők, festők és még sokan mások szerepelnek együtt ötszázhuszonnégy oldalon,
azok

akik elsők voltak valamiben Újpesten vagy újpestiként a világban.  Pl. az újpesti Radó Sándor
alapította a világ első térképészeti sajtóügynökségét, Szekrényessy Kálmán, a Balaton első
átúszója (Siófoknál 1880. augusztus 29-én), aki 1877-ben áttempózta a Szuezi-csatornát és a
Boszporuszt is és újpesti volt a híres �48-as huszárnő, Lebstück Mária.

A városrész legnagyobb üzemeiben, a Chinoinban és a Tungsramban világhírű tudósok
dolgoztak. Nagy írók is szép számmal éltek itt. Például Babits Mihály, aki egy ideig az újpesti
gimnáziumban tanított, s több korabeli, újpesti személyiséget meg is örökített Kártyavár című
regényében. Kassák Lajos Pestre érkezte után szintén Újpesten lakott, s az Újpest című lapban
jelent meg az első verse. Jó ideig itt élt Tersánszky és Berda .
A lexikon szövege (nyolcezer képpel kiegészítve) az Interneten a www.ujpestlexikon.hu címen is
megtalálható.

Vége

A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041



14


