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ARANY JÁNOS TOLDI ESTÉJE

Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
Megpihen legszélén az égi határnak
S int az öregeknek: �benneteket várlak!�
Megrezdül a feje sok öregnek erre:
Egymásután mégis mennek a nyughelyre.

ANGLIA

Havas Kató hegedűművésznőt, aki 1939 óta él Angliában és a Purbeck-i Fesztivál zenei
igazgatója, CBE �vel tüntette ki a királynő, azaz Birodalmi Rend tisztje lett.
A 82 éves erdélyi születésű művésznő Budapesten Waldbauer Imre tanítványa volt, 17 évesen a
Carnegie Hallban szerepelt. Egy új technikát talált fel a hegedűvonó kezelésére. Oxfordban él.
Könyveit több nyelvre lefordították, magyarul azonban nem sok  műve jelent még meg. A
művésznő honlapja

http://www.educ.sfu.ca/people/faculty/kegan/Katospage.html

AUSZTRIA

BÉCS

KONFERENCIA MAGYARORSZÁGRÓL

Ausztria új partnerei az Európai Unióban: Magyarország  címmel tartják  a bécsi Duna-medencei
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és Közép-Európai Intézet és a Bécsi Egyetem közös rendezvényét. 2002. november 21. csütörtök
Bécsi Egyetem, Dr. Karl Lueger-Ring 1
Előadás hangzik el  bilaterális együttműködésről, a magyar tudósok számára alakuló új esélyek,
és  Magyarország kulturális gazdagságáról.
Info: http.magyarintezet.hu/becs

EGYIPTOM

KAIRÓ

Gárdos Péter filmsikere Kairóban

A Kairói Nemzetközi Filmfesztiválon nagy magyar siker született: Gárdos Péter Az utolsó blues
című filmje elnyerte a fődíjat, az Arany Piramist. Kairó operaházának gyönyörű, modern
épületében rendezett gálán a magyar rendező olyan művészekkel együtt lépett a pódiumra, mint
Carlos Saura, Michael Cacoyannis, Irene Papas és Vanessa Redgrave.
Az otthoni visszhangra gondolva úgy érzem, Az utolsó blues ugyanazt az utat járja be, mint
korábbi filmjeim, az Uramisten és a Szamárköhögés. A hazai kritika nagyon tartózkodó volt,
azután a filmek elkezdték útjukat a világban, és nagyon sok sikert és elismerést kaptak a
nemzetközi fórumokon. Remélem, Az utolsó blues kairói nagydíja otthon kíváncsivá teszi azokat
a mozinézőket is, akik eddig nem figyeltek fel rá - mondta a rendező.

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET FŐBB NOVEMBERI PROGRAMJAI

ELŐADÁS
A PMI november programjait 5-én egy egész napos konferenciával kezdi, melynek témája

a szubjektivitás. A szervezésben közreműködött a Paris XII-Créteil egyetem.
6-án Jean-Léon Müller tart előadást a magyarországi német nemzetiségek 1944-1948

közötti kitelepítéséről.
FOTÓKIÁLLÍTÁS

A párizsi Fotóhónap 2002 fesztivál hivatalos programjai közé tartozik a november 12-én
nyíló Benkő Imre fotókiállítása, a �Budapest Blues 2000-2002�. Ugyanekkor nyílik válogatás a
2001-es André Kertész ösztöndíjas Szabó Barnabás franciaországi menekülteket ábrázoló
fotósorozatából. A kiállítások december 3-ig tekinthetők meg. Ehhez kapcsolódik Annie-Laure
Wanaverbecq előadása az 1919 és 1939 közötti magyar fotográfia eredetiségéről és
sokszínűségéről, melyet 20-án hallhatnak az érdeklődők.
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ZENE
�A Meuse és a Duna között� címmel középkori muzsikát játszik Claude Flagel, Juhász

Katalin és Csörsz-Rumen István november 15-én.
ILLYÉS EST

A hagyományos Liszt Szalont a PMI november 29-én Illyés Gyula születése 100.
évfordulójának szenteli. Délután �Francia változatok� címmel hajdani barátai, ismerősei,
valamint az erre az alkalomra elkészült kétnyelvű antológia kiadója, szerkesztője idézik a költő
emlékét lánya, Illyés Mária jelenlétében. Este a költő-színész Pierre Lamy, valamint a neves
Illyés-fordító, Jean-Luc Moreau ad elő egy szintén erre az alkalomra készült Illyés-műsort. Az
eseménysorozatot a Petőfi Irodalmi Múzeum Illyés életét bemutató kamara kiállítása egészíti ki.
MOZI

A PMI mozijában november közepéig folytatódik a �Száműzetés aspektusai� című
sorozat: 7-én Petrovics Eszter: Különbékéjét, 14-én pedig Alexandre Keresztessy a középkori
magyarországi vallon emlékekről készített munkáját vetítik. 21-én Jankovics Marcell és Hoppál
Mihály: Eurázsiai sámánok című filmje látható, melyet beszélgetés követ a jelen lévő
rendezőpárossal.
NEMZETKÖZI LISZT FESZTIVÁL CHÂTEAUROUX-BAN

A PMI együttműködésében, az idén első alkalommal rendezik meg Lisztomanias címmel

a Liszt Ferencnek szentelt fesztivált a franciaországi Châteauroux-ban 2002. október 30 és

november 3. között. A rendezvénysorozat, melynek ez évi témája a Victor Hugo évhez

kapcsolódva «Liszt és Hugo a saját korukban». A fesztiválnak több magyar fellépője is lesz.

Párizsi Magyar Intézet
Institut Hongrois de Paris
92,  rue Bonaparte, 75006 Paris
Metró : Saint Sulpice, Mabillon
Tel: 01 43 36 06 44, E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

OLASZORSZÁG

RÓMA

OLASZORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉVAD 2002
MAGYARORSZÁG ELŐTÉRBEN
2002. június 19.- 2003. február 28.
Idén több mint fél éven át Olaszország látja vendégül Magyarország kultúráját
Az olaszországi Magyar Évadnak a Franciaországi Magyar Kulturális Évad 2001 (MAGYart)
sikere teremtette meg az alapot. Az idei magyar kulturális évad 2002 június 19 -én, Mádl Ferenc,
Köztársasági elnök úr olaszországi látogatásával nyílt meg Rómában, és egészen december
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végéig tart. A magyar kultúra többek között nagyszabású zenei rendezvények, a teljes évadot
átívelő kiállítások, már Olaszországban is ismert színházi produkciók által ismerheti meg a
látogató.
Az olaszországi magyar  programokról
http://www.hungarofest.hu/showcikk.php?cikkid=31&oldalt=ajanlo

MAGYAR MŰVÉSZEK RÓMÁBAN :
Kiállítás megnyitó november 4 hétfő este 7 óra.

VARSÁNYI ÉVA grafikus  Németországban végezte főiskolai tanulmányait, majd a római
Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát festészetből. Rómában él és dolgozik. Grafikus
rekonstruálása a római Kerek Szent István Bazilikáról /San Stefano Rotondo/ és a Colosseumról
igen híres. Több nemzetközi díjjal és elismeréssel tüntették ki munkásságát.

PALÁSI ERZSÉBET 1972-ben született Magyarországon, s a budapesti Képzőművészeti Főiskolán
kerámia szakon diplomázott. 1997-ben egy zürichi dómban Felhők címmel készített installációt.
1997 óta él Rómában, itt diplomázott díszlettervezőként a Képzőművészeti és Modern
Technológiai Akadémián.

HORVÁTH JÁNOS festő először a budapesti, majd 1960-ban a római Képzőművészeti Akadémián
szerzett diplomát. Több éven keresztül tanított az Olasz Új Akadémián.
A kiállítás november 24-éig tekinthető meg.
Római Magyar Akadémia
Via Giulia 1. 00186 Roma
Tel: 00-39-06-688-96-71
Fax: 00-39-06-688-05-292
további programokról: http://www.magyarintezet.hu/roma
E-posta: accadung@tin.it

USA

FLORIDA
MIAMI

KOSSUTH KLUB

New Yorki Magyar Színház  október 27-én délután 3 órakor a  Végzet asszonyai c. zenés
színdarabbal lép fel Miamiban, az ottani Kossuth Club helységében a Klub félévszázados
fennállásnak ünnepségén. A  zenes színdarab, három nagy színésznőnk életét és közös tragédiáját
öleli fel, szórakoztató formában, Fedák Sári, Mezei Mária, és Karádi Katalinról szól az előadás.
2230 NW, 14 Street. Miami FL 33125  Tel: 305 /638 1631 .
DeCharay@aol.com
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SARASOTA

KOSSUTH KLUB

Dohnányi Ernő (1877-1960) zeneszerző-zongoraművész-karmester születésének 125. évfordulója
tiszteletére Vázsonyi Bálint zongoraművész jótékonysági koncertet ad  december 1-én. Vázsonyi
Bálint, Dohnányi Ernő életrajzírója és volt tanítványa.
Dohnányi 1934-1943 között a Budapesti  Liszt Ferenc Zeneakadémia igazgatója volt, majd a
háború után  Tallahasseeban a Floridai Állami Egyetem professzora volt. Dohnányi tiszteletére ez
év februárban szimpóziumot rendeztek, illetve októberben pedig a budapesti MTA
Zenetudományi Intézete tisztelget előadásokkal  Dohnányi emlékének.
http://www.sptimes.com/2002/02/05/Floridian/Heavenly_sounds_in_a_.shtml
http://www.zti.hu/rendez/eload.htm

Info: Kisvarsányi Éva
E-posta: evakis@prodigy.net

MASSACHUSETTS
BOSTON

BOSTONI GYEREKKÖNYVTÁR

A bostoni magyar önkéntesek, és más amerikai és magyarországi lelkes támogatók segítségének
köszönhetően a nemrég megnyílt a Kincskereső Gyerekkönyvtár már 400 kötettel rendelkezik. A
könyvtár a Boskola  (a bostoni Bartók Béla magyar iskola) tanítási napjai alatt varja  a lelkes
kölcsönözni vágyó gyerekeket. Tervbe vettek egy magyar hanganyag (kazetták, CD-k) és
videótár (gyerekfilmek) összegyűjtését is, hogy a hozzájuk járó 4-14 eves korosztály minél
teljesebben ismerhesse meg a magyar gyerek kultúra legjavát. Továbbra is várják  a feleslegessé
vált gyerekkönyveket, - kazettákat, - videókat, a postaköltséget szívesen megtérítik.

Az iskola és a könyvtár, a lexington-i Follen Community Church
épületében 755 Massachusetts Avenue, Lexington, MA 02420 alatt található.

Info: Fogarasi Miklós könyvtárszervező E-posta mfogarasi@snet.net

MINNESOTA

KOSSUTH KIÁLLITÁS
A Minessotai Magyarok az Immigration History Research Center támogatásával Kossuth Lajos
kiállítást szerveztek a kormányzó születésének 200. valamint az amerikai útjának 150.
évfordulója alkalmából.
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Minnesotai kormányzóhelyettes, Mae Schunk nyitotta meg október 20-án a Kossuth kiállítást az
egyetem könyvtárában. A 4 hétig nyitvatartandó kiállítás anyagának nagy részét a Magyar
Nagykövetség által biztosított Magyar Nemzeti Galéria készítette Kossuth vándor kiállítás angol
nyelvű képei adják.
University Of Minnesota,West Bank
Elmer L. Anderson Könyvtár
222-21 St. Ave. South
Minneapolis, MN 55455
A kiállítás megtekinthető november végéig reggel 9-től délután 4,30-ig

A Minnesotai Magyarok évi rendes taggyűlése november 10-én  Warrendale templomban lesz
megtartva.
Como Ave, St Paul. MN

Info: Fülöp Ágnes és László
Tel:952-930-0043
E-posta: fulop003@tc.umn.edu

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

MAGYAR ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG � BESSENYEI GYÖRGY KÖR �
HUNGARIAN ALUMNI ASSOCIATION
MAGYAR ELŐADÁSOK A RUTGERS EGYETEMEN

�Magyarok koszorús költője� címmel Illyés Gyula századik születésnapján, november 2-
án szombaton este 7 órakor irodalmi est emlékezik meg a centenáriumról.  Bevezető: Papp
László. A Szövetség tagjai:  Balla Katalin, Hámos László, Kolumbán Miklós, Nagy Zsuzsa és
Ruszcsák Kelemen Irén a költő verseiből adnak elő magyarul és angol fordításban.  Nagy Károly
szociológia professzor �Illyés Gyula:  sorskérdések szószólója� címmel tart előadást.

�Az atomkorszak magyar tudósai� címmel a Nobel-díjas Wigner Jenő születése
centenáriumán, november 16-án este 8 órakor Bergou János, a Hunter College fizika professzora,
a Szövetség tagja tart előadást.  Ezt a műsort a Rutgers Egyetem Magyar Intézetével és az
Amerikai Magyar Alapítvány Bolyai előadássorozatával együtt szervezi a Magyar Öregdiák
Szövetség.  Másnap megkoszorúzzák Wigner Jenő Princeton-i sírját.

Információ: 732/ 699-1483, E-posta:  ktnagy@aol.com.
Rutgers Egyetem, Student Center 411, 126 College Ave., New Brunswick, NJ
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BOLYAI KONFERENCIA NEW BRUNSWICKON
November 22-én, pénteken és november 23-án, szombaton Bolyai János konferenciát rendez a
Bolyai Tudományos és Művészeti Előadássorozat Szervezete, az Amerikai Magyar Alapítvány és
a New York-i Magyar Kulturális Központ, megemlékezvén a híres magyar tudós 200.
születésnapjáról.  Az angol és magyar nyelvű előadások közérthetőek lesznek és rávilágítanak a
Bolyai felfedezések egyetemes jelentőségére. Dr. Prekopa András, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja: Dr. Kiss Elemér, az MTA külső tagja, és Dr. Bergou János professzorok
előadásainak helyszíne : American Hungarian Foundation (300 Somerset Street, New Brunswick,
NJ 08901). Információ és jelentkezési lap: www.ahfoundation.org vagy (732) 846-5777
Info bolyai@ahfoundation.org (Bolyai Conference)

FILMKLUB

COLUMBIA EGYETEM
Magyar filmek  kedden este 7-kor a Columbia Egyetem International Affairs épületének (420
West 118th St) 1219-es számú szobájában
Október 29: Bacsó Péter Te rongyos élet
November 19: Bacsó Péter Tanú  kerül bemutatásra.

MAGYAR FŐKONZULÁTUS �NEW YORKI KULTURÁLIS KÖZPONT

KIÁLLÍTÁS
A New York-i Magyar Kulturális Központ  /NYMKK/ és a Staten Island-i Snug Harbor
Cultural Center közös rendezvényeként 2003. január 7-ig látható az a multimédiás kiállítás Snug
Harbor Cultural Centerben, amelyben két magyar művész: Dárdai Zsuzsa és Szász János is
közreműködik "ARTFRONT/WATERFRONT:
Artists explore the Staten Island North Shore" címmel.

A NYMKK közreműködésével a Madelyn Jordon Fine Galleryben retrospektív
kiállítás emlékezik Theodor Fried és André Kertész munkásságára. A kiállítás
2002. november 24-ig lesz látható.

A new york-i magyar közösség két fotográfusának: Györffy Gabriellának és
Frank Deáknak munkáiból nyílik kiállítás november 5-én "A pillanat
varázsa" címmel a Magyar Köztársaság New York-i Főkonzulátusán.
Info: http:www.gimagine.com

A NYMKK együttműködésben a Pelham Arts Center in New York-kal és a Magyar
Köztársaság New York-i Főkonzulátussal közös rendezvényt szervez 2002.
november 13. és december 4. között, amelyen 24 magyar és 5 amerikai művész
mutatja be agyag és porcelánmunkáit "INNOVATIONS IN CLAY: Recent Hungarian
and American Ceramics" címmel.
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ZENE
A NYMKK és a new york-i Első Magyar Református Templom szervezésében a jól ismert
clevelandi Harmónia zenekar koncertezik 2002. november 9-én este 7.30-kor.
FILM
A Columbia University East Central European Center, az American Hungarian
Library in New York és a NYMKK összefogásának köszönhetően immáron
hagyományosnak tekinthetően minden második kedden a Columbia Egyetemen
magyar filmklubot rendez a három intézmény. november 10-13., valamint
november 17-20. között mintegy húsz filmet mutatnak be.

2002. november 15-én Illyés Gyula, a huszadik századi magyar irodalom
kiemelkedő alakja születésének 100. évfordulójára emlékest "HUNGARIANS'
POET LAUREATE" címmel. A megemlékezésen előadást tart Dr. Nagy Károly a
Middlesex County College (Edison, NJ, USA) szociológia professzora.
A NYMKK programjairól Hcc@hungaraiancc.org  honlapon.  E-postán érdeklődhet ,
hcc@hungariancc.org
Hungarian Cultural Center, 231 East 52nd Street, New York, NY 10022
 Tel: 212 750-4450, Fax: 212 750-4451

ANNA STEIN
Anna Stein Párizsban  élő magyar származású festőnő geometrikus absztrakt képeit mutatja be a
Columbia University East Gallery, Buell Hall
Október 16 �án

GEORGE WASHINGTON DÍJKIOSZTÓ VACSORA
November 12-én, kedden este 7-től tartja az Amerikai Magyar Alapítvány,  American Hungarian
Foundation, New Brunswick, NJ  39-ik évi George Washington díjkiosztó  vacsoráját a New
York-i Waldorf Astoria hotelben.   Az idei év kitüntetettjei
Laszlo Birinyi Jr., Alexander Brody  üzletemberek, és  Charles Simonyi a most alakított
Intentional Software Corporation vezetője, a Microsoft Vállalat egyik alapítója.

Információ:  Prof. August Molnár (732) 846-5777, fax (732) 249-7033.
www.ahfoundation.org

PETERDI GÁBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS CONNECTICUTBAN

Az egy évvel ezelőtt meghalt Peterdi Gábor festőművész emlékét október 13-án két kiállításon
ünnepelte Connecticut műértő közönsége. Peterdi 1915-ben született Budapesten. Ott mindkét
szülője ismert tagja volt a fővárosi intellektuális elitnek. Édesapja Peterdi Andor nem volt túl
sikeres üzletember, anyja, Várnai Zseni, viszont ismert költő és pacifista, akinek "Ne lőj fiam,
mert én is ott leszek..." című verse nagy hatással volt az első világháború alatti békemozgalomra.
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Gábor, érdeklődése, aki általában gyenge tanuló volt, korán a festészet felé irányult. A REGGEL
című újság 1930-ban nagy cikkben ismertette a 15 éves "csodagyerek" eredményeit. " Az Ernst
Múzeumbeli sikeres kiállítása eredményeként a Képzőművészeti Akadémia Római Díját nyeri el,
majd egy éves római tanulmányút után Párizsba megy, ahol az avantgarde mozgalom legjobbjai,
Max Ernst, Picasso és hasonlók lesznek a barátai. 1937-ben dolgozik a párizsi világkiállításon és
elnyeri annak arany érmét. 1939-ben az Egyesült Államokba emigrál. A háború alatt az amerikai
hadseregben szolgál és részt vesz a Belsen-i koncentrációs tábor felszabadításában.

Peterdi Gábor a háború után a Connecticut-i Rowaytonban telepszik le, ahol festészetnek és
tanításnak szenteli az életét. A Brooklyn Múzeum, Hunter College, a Yale Egyetem és, mint
vendégprofesszor, számos más főiskola tanára. Hosszú élete során sok kitüntetést kap és
számtalan kiállításon mutatja be munkáit. A mostani emlékkiállítást egyidejűleg két hely mutatja
be: Norwalkban a Center for Contemporary Printmaking és New Canaanban a Silvermine Guild
Gallery. A kiállításokat november 9-ig lehet megtekinteni. Érdeklődni lehet a 203/899-7999,
vagy 203/966-9700, ext.20 számon.

Papp László

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

HIVATALOS LÁTOGATÁS

November 6-a és 10-e között látogat az Egyesült Államokba Medgyessy Péter Magyarország
májusban megválasztott új miniszterelnöke. A magyar miniszterelnöknek Nancy Goodman
Brinker nagykövet asszony adta át a meghívót, majd a Fehér Ház is közleményben tudatta: Bush
elnök november 8-án találkozik vendégével.

KIÁLLÍTÁS
Stephen Spinder amerikai fotográfus  könyvének bemutatója "Budapest Through My Lens, A
Solitary Perspective\".  Simonyi András új nagykövet volt  a könyvbemutató házigazdája. Az
esten  Rákóczy Anna fuvolán és Edita Vinnitskaya zongorán játszott.

Embassy of the Republic of Hungary
3910 Shoemaker Street NW Washington DC  20008
Tel:202/362 6730 honlap: www.huembwas.org
Amerikai fotográfus budapesti és  erdélyi képei láthatók
www.geocities.com/thetropics/coast/1953 honlapon
E-mail spinder@pronet.hu

JUDITH LEIBER TÁSKÁI A CORCORAN GALÉRIÁBAN

December 30-ig tart nyitva Leiber Judith, világhírű iparművész kiállítása az amerikai főváros
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legelegánsabb galériájában. FASHIONING ART: HANDBAGS BY JUDITH LEIBER címmel.
Pető Judith, a második világháború előtt az első nő tagja volt a Magyar Iparművészek Egyletnek.
A német megszállás alatt svájci védelem segítségével menekült meg a deportálástól, majd a
háború után egy kis saját üzemben kezdte el kézitáskák gyártását. Gerson Leiber amerikai katona
feleségeként 1947-ben jött az Egyesült Államokba, ahol előbb alkalmazottként, majd saját
vállalkozásban tervezte és készítette a női táskákat. Akkor lett igazán világhírű, amikor
Eisenhower elnök felesége, Mamie az ő  kézitáskájával jelent meg a beiktatást követő bálon.
Nancy Reagan óta minden First Lady az ő táskáját hordja.
Judith Leiber táskái megtalálhatók a világ legjelentősebb gyűjteményei között így többek között a
Victoria and Albert Museum (London), The Metropolitan Museum of Art (New York), the
Smithsonian Institution (Washington, DC), the Historical Society of Chicago, the Houston
Museum of Fine Arts, the Dallas Museum of Art and the Los Angeles County Museum of Art
kollekcióiban.
Info: www.corcoran.org http://www.corcoran.org

KÖNYV

ALAN FURST
KINGDOM OF THE SHADOWS

Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.  Ez a  két sor, a magyar Himnusz két sora a könyv
mottója.  A történet nagy része Párizsban és Budapesten játszódik 1938-ban 1939-ben a
történelmi hitelességek mellett a személyek nem hitelesek gróf Polányi János a regény hőse. A
történelmi fordulatokban izgalmas  olvasmányt a Random House kiadó adta ki 2000-ben. A
kémtörténet a 2001 év bestseller listájára került.

JOHN LUKACS

Lukács János  történész legújabb könyvét "End of an Age" címmel a Yale University Press adta
ki  2002-ben. A könyv  az emberiség történelmének fontos kérdéseit  tárgyalja. Szerinte az igazi
elválasztó vonal azok között a gondolkodók között van, akik szerint a technológia majd minden
problémát megold, és akik ebben nem hisznek. Véleménye szerint az előző századok nagy
gondolkodói, mint  Darwin, Freud, Marx, ma már létünk kor tartozékai csupán. Ezzel szemben
Krisztus születését tekinti a világtörténelem központi eseményének.

http://www.thbookservice.com/BookPage.asp?prod_cd=C6081

INTERNET

- MAGYAR-AUSZTRÁL KÖZÖSSÉGI HONLAP: OzHun.net

II. MAGYAR IFJÚSÁGI TÁBOR FELVIDÉK 2002
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriuma honlapcim: www.mfhnalap.org
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CSERKÉSZ SZAKÁCSKÖNYV
http://www.cserkesz.de/konyvek/szakacs
A MAGYAR LIGET, a dél-svédországi magyarok családi lapja www.hhrf.org/magyarliget

SZÓRAMAGYAR
Magyarnyelv-oktató program, amely határon túliak számára készült. Elsősorban azoknak szól,
akik magyar anyanyelvűek vagy jól tudnak magyarul, de szükségét érzik annak, hogy
naprakésszé fejlesszék szókincsüket, nyelvhasználati jártasságukat és beszédértési készségüket.
www.szoramagyar.hu

AMERIKAI MAGYAR  HONLAPOK
MAGYARONLINE.NET

CLEVELANDI MAGYAR MÚZEUM
http://www.magyaronline.net/ismertetok.php?iid=8

KOSSUTH HÁZ KLUB
http://www.magyaronline.net/ismertetok.php?iid=14

MAGYAR ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG - BESSENYEI GYÖRGY KÖR
http://www.magyaronline.net/ismertetok.php?iid=7

NEW YORK-I MAGYAR SZÍNHÁZ
http://www.magyaronline.net/ismertetok.php?iid=23

ROCHESTERI MAGYAR CLUB
http://www.magyaronline.net/ismertetok.php?iid=13

MAGYARORSZÁG

KERTÉSZ IMRE KAPTA AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT

Kertész Imre magyar író kapta idén az irodalmi Nobel-díjat.  Első alkalommal ítélték magyar
szerzőnek a legrangosabb irodalmi díjat.
A világsajtó bőséges terjedelemben foglalkozott Kertész Imre Nobel-díjával.
A világhálós könyváruház, az amazon.com  Kertész három regényét, a Sorstalanság, a Kaddis
egy meg nem született gyermekért és a Kudarc címűt is forgalmazza angolul.

A konszenzus megteremtéséhez Magyarországon szembe kell nézni a Holokauszt tényével, s ha
ehhez a Nobel-díj egy jottányit is hozzájárul, akkor nagyon boldog vagyok - mondta Kertész Imre



12

október 24-i budapesti sajtókonferenciáján, ahová elkísérte felesége, Kertész Magda is, aki
Illinois Állam Kelet és Közép Európai kereskedelmi képviseletének  budapesti képviseletét látja
el.

Szívesen megismerkedne Kertész Imrével az amerikai elnök felesége, sőt az sem kizárt, hogy a
Nobel-díjas magyar írót fogadja George Bush is - értesült a Magyar Hírlap. A találkozó
lehetőségét nem zárta ki Simonyi András, Magyarország washingtoni nagykövete sem.
Medgyessy Péter miniszterelnök washingtoni látogatása alkalmából Bush amerikai elnöknek egy
angol nyelvű dedikált példányt ad át a Sorstalanság, Fateless című Kertész regényből.

Ráillik a jézusi mondás: Senki sem próféta a saját hazájában. Az ő műve egy örök szemrehányás
a magyarságnak � amelyhez mélyen tartozik �, azért mert mindmáig nem nézett szembe a
múltjával � hangsúlyozta a párizsi magyar és francia értelmiség neves képviselője, Fejtő Ferenc.

A Sorstalanság filmrevitelén dolgozik Kertész Imrével Koltai Lajos operatőr, aki a regény
megfilmesítésével első rendezésére készül . A film alapjául egyetlen változat, a Kertész Imre által
megírt (s azóta könyv alakban is megjelent) forgatókönyv tekinthető.
Tárgyalások folynak a film lehetséges állami támogatásáról.

KARÁCSONYTÓL DUNA TV ÉSZAK-AMERIKÁBAN ÉS AUSZTRÁLIÁBAN

Előrehaladott tárgyalásokat folytat egy műsorszóró céggel adásai ausztráliai és észak-amerikai
sugárzásáról a Duna Televízió � nyilatkozta Bódi János, a közmédium műszaki és gyártási
igazgatója pénteken.

Bódi János elmondta: szándékaik szerint december 24-én, a Duna Televízió indulásának tizedik
évfordulóján kezdenék a tengerentúli sugárzást, amelyet digitális technikával juttatnának el a
nézőkhöz. Az igazgató az MTI kérdésére elmondta: tárgyalnak arról is, hogy adásuk Kanadában
is fogható legyen. A Duna TV szándékai szerint napi öt-hat órányi műsort nyújtanának a
tengerentúli nézőknek: a program összeállítása során nemcsak az időeltolódást, de a speciális
helyi igényeket is figyelembe vennék.

Bódi közlése szerint a változás nem érinti a már meglévő analóg sugárzást, mivel annak digitális
továbbítása � a szükséges új vevőegységes beszerzése miatt � olyan költségeket jelentene a
Kárpát-medencében élő határon túli magyarok számára, amelyet jelentős hányaduk feltehetően
nem tudna állni. Mint mondta: azt sem tervezik, hogy a most egész Európában, Afrika északi
sávjában és Izraelben fogható adás sugárzási körét bővítik; ehhez műholdat kellene váltani a
Duna Televíziónak, ami nem szerepel a társaság elképzelései között.

PÉCS

KÖZÖS MAGYAR �AMERIKAI  KIÁLLÍTÁS
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AMERIKAI SZOBRÁSZOK  KIÁLLÍTÁSA PÉCSETT

Nexus Művészeti Alapítvány támogatásában egy közös magyar és amerikai szobrászok kiállítást
rendeztek ez év januárjában tizenhat magyar szobrász résztvevővel a  philadelphia Nexus
Galériában, erre válaszul most  15 amerikai szobrász kiállítását rendezik meg a Pécsett a Múzeum
Galériában.  Az amerikai szobrászok között szerepel a magyar származású E. Gyuri Hollósy két
rajzzal és kisplasztikával.
Kiállítás megnyitó november 8 �én délután 4 órakor
Pécs, Káptalan utca 4.

Info: E-posta: gyuri@hollosy.com

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


