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30. szám 2001. július 1.

Független Elektronikus Újság
Szerkesztő : Bika Julianna

E-posta : BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

Honlap: http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel

Kedves Olvasó a Nyugati hírlevelet levélként és mellékletként is megkapja.  A hírlevél
eredetileg ékezetes betûkkel készül.  A közel  másfélezer olvasó különböző rendszerekkel
tudja csak elolvasni  ezért a levél  ékezetlen a melléklet pedig ékezetes betûkkel  készült.
A Nyugati hírlevél  ékezettel olvasható a http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel honlapon.

Kérem az  olvasókat a világ minden tájáról, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás
érdekében küldjenek magyar híreket s további érdekeltek, érdeklődők E-posta  címét.
Leveleiket, észrevételeiket várom BikaJuli@aol.com E-posta címre.

Nyár

Hajadon fûzek, búzabóbiták -
csupa illat és virág a világ,
csupa mosoly és csupa kedv, csupa
libegés: lányokon selyemruha-
        emitt a pipacsok:
        piros kis pamacsok,
        amott, az ég alatt
        pisze szellő  szalad,
        a felhő  szétszakad,
        s látszik egy kék falat
égbolt - alatta sirül el a nyár,
s pacsirtaszóval frissen kiabál:
        Én játszom ugyan,
        de ti
        vegyetek komolyan.

Szilágyi Domokos /l938-l976 /
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NYÁRI TÁBOROK

MAGYARORSZÁG

JÁNOSI EGYÜTTES FALUTÁBORA
BODAJK, 2001. JÚLIUS 27- AUGUSZTUS 5.

Magyar néphagyomány, dal, tánc,  kézmûves mesterségek (fazekasság, szövés,
kosárfonás, kovácsolás, bőrözés, fafaragás) mellett a falu múltjával, a táj szépségeivel
ismerkedhetnek a résztvevők. Gyermekeknek felnőtteknek egyaránt ajánlják a tábort.
Jelentkezés és információ: Jánosi Együttes, 2071 Páty, Hegyalja u. 6.
Tel/Fax: 06-23-343-031 vagy 06-1 - 291-1940;
Mobil: 06-30-9626464
e-posta: janosi@mail.0660.hu

NEMZETKÖZI MAGYAR IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és az Ifjúsági Demokrata Fórum tábora a
2001. július 14-21. Között.  A megrendezésre kerülő Nemzetközi Magyar Ifjúsági
Találkozó helyszíne az Ópusztaszer melletti Magyarok Világparkja.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter.
Jelentkezés július 8-ig Petrás Dicu Róbert Tel: 36-20-327-61-96-os számon vagy E-posta
rpetras@freemail.hu
Info: Bajzát Olivér, E posta: obajzat@tiscalinet.ch
http://www.hungarian.net/panorama

ANGLIA

MAGYAR IRODALMI FESZTIVÁL LONDONBAN

Június 5- től egy hónapig tartó irodalmi fesztivál kezdődött Londonban a Magyar
Kulturális Központ, �Hungary in Focus� programsorozatában.
A Magyar Kulturális Központ a Barbican mûvészeti központtal, a Londoni Nemzetközi
Színházi Fesztivállal, a Border Crossings fesztiválszervezettel és a British Councillal
összefogva színházi és filmbemutatókon, felolvasói esteken kívánja megismertetni a
magyar drámát, verset, prózairodalmat a brit közönséggel nemzetközileg ismert magyar
vendégek, Szabó István, Nádas Péter, Krasznahorkai László írók és Szegedi Maszák
Mihály irodalomtörténész közremûködésével.
A magyar irodalmi fesztivállal egy időben zajló londoni nemzetközi színházi fesztiválon
a Mozgó Ház színház bemutatja Madách Ember tragédiáját és sor kerül Hamvai Kornél
Hóhérok hava címû színmûvének ősbemutatójára. A Barbican Filmszínház Szabó István
Rédl ezredes mellett mûsorára tûzte Fábry Zoltán Körhintáját és a Huszárik Zoltán
rendezte Szindbádot.
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A Barbican Könyvtárban olvasói találkozót tartanak Nádas Péter íróval, Gerevich András
és Mesterházi Mónika költőkkel, felolvasói esten mutatják be Spiró György
Szappanoperáját. A Magyar Kulturális Központ emlékestet szentel Márai Sándor
munkásságának.
A Boulevard Books könyvkiadó a magyar kulturális örökség minisztériuma
támogatásával megjelenteti a külföldi írók angol nyelvû munkáit bemutató sorozatának, a
Babel Guidesnak a magyar irodalomról szóló kötetét. Az európai irodalom angol kiadója,
a Pushkin Press kiadja Szerb Antal regényét, az Utas és holdvilágot.
Az angol drámaírók külföldi témájú mûveinek bemutatására vállalkozó Border Crossings
fesztivál a Magyarországon élt Brian Woodland magyar témájú színmûvét tûzi mûsorára.

FRANCIAORSZÁG

MAGYART

MAGYAR KULTURÁLIS ÉVAD FRANCIAORSZÁGBAN

A harmadik évezred kezdetén Magyarország elsőként mutathatja be történelmét,
kulturális értékeit Franciaországban egy hét hónapig tartó nagyszabású fesztivál
keretében, mely júniustól decemberig tart.
A magyar és a francia költségvetéshez a két fél egyformán járul hozzá nyolc millió
frankos összeggel. MAGYart népszerûsítését látványosnak szánt akciók szolgálják.
A nagyszabású eseménysorozat nem a hagyományos csikós-gulyás képet kívánja
erősíteni, hanem az ifjú  magyar mûvészgenerációt állította előtérbe.
Felállítanak két veterán magyar villamost információs központonkként a francia
fővárosban, az egyik metrómegálló magyar ruhát kap majd.  Ősszel a városháza előtt
kézmûves vásár lesz. A francia főváros mûemlékeire � havonta változó helyszínnel  -
budapesti helyszíneket fognak vetíteni, a sort a Cité-szigeten  lévő Conciergerie, az
egykori királyi kincstárnok után templomról és a Pont Almánál őrt álló zuáv katona híres
szobráról is.
A Palais Royal kerítése a magyar fotómûvészet történetét bemutató kiállításnak ad majd
helyet. A Carnavalet Múzeumban a Budavár ezer éve címû kiállítást rendezik meg.
Villandry, Loire-völgyi kastélyában a nagybányai festők mûveiből összeállított tárlat
készül, amelyet később Párizsban is láthat a közönség,
Az Évad programjában 350 esemény szerepel, a kiutazó mûvészek és résztvevők  száma
meghaladja az ezret. Párizs és Lyon lesz a két központi hely.
www. Magyart.com honlap ad a programokról tájékoztatót.

KANADA
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Montreal

BETHLEN GÁBOR IRODALMI ÉS BARÁTI KÖR FELHÍVÁSA

A  2001 őszére két magyar, magyarországi illetve erdélyi történész előadássorozatát
szervezi a kör. Gazda József és Domonkos László történészek körútjának szervezését
kezdte el a kör. Gazda József nyugalmazott középiskolai tanár, író, történész Erdélyben,
Kovásznán él, a Kovászna-i Kőrösi Csoma Sándor Közmûvelődési Egyesület egyik
alapítója és elnöke. A szórvány magyarság fennmaradásának kérdésével foglalkozik.
2001. október � novemberre tervezi körutját autóbusszal Kanadában és az USA-ban
E-posta: gazdaj@korosi.sbnet.ro Tel/Fax:  011 40 67 340 714.
Domonkos László Szegeden született, Budapesten a Duna Tv �nél külpolitikai
szerkesztő, történész, újságíró október 23-i Ottawa-i  ünnepség díszvendége lesz, majd
Montrealban tart előadást. November végéig tartózkodik az amerikai kontinensen
E-posta: hirado@dunatv.hu Tel: 36 1 489 1285 Fax: 36 1 489 1366
A két történész előadása iránt érdeklődők válaszát várja Tőkés Katalin elnök, szervező
Tel: 514 341-9842
E-posta: i.tokes@sympatico.ca

KINA

SZOBRÁSZSIKER CSANGCSUNBAN

Csiky László, a Szentesen élő szobrásznak a szobrászat világszimpóziumán, Kínában,
Csangcsun városában kell megalkotnia a Nobel-díjas magyar tudós, Szent-Györgyi
Albert szobrát a C-vitamint jelképező bogyiszlói paprikákkal, márványból és bronzból.
Csiky Lászlónak még januárban pályázati felhívást postáztak a szobrászati
világszimpózium szervezői, amire ő két tervvel, egy Bartók-szoborral és egy Szent-
Györgyi Albert munkásságát jelképező kompozíció tervével jelentkezett. A
megvalósításra érdemesnek ítélt szobrot két hónap alatt, július 10. és szeptember 15.
között kell a helyszínen megalkotnia, háromméteres magasságban. Előtte azonban még
Stockholmba utazik, ahol a tudósok világtalálkozóján állítja ki a magyar Nobel-díjasokról
mintázott mûveit.

NÉMETORSZÁG

ÜNNEPI HETEK PASSAUBAN
AZ ELŐADÁSOK SOROZATÁT GÖNCZ ÁRPÁD NYITOTTA MEG

Sokoldalú és magas színvonalú programot ígérnek a július 29-ig tartó Passaui Európai
Hetek: a négy szomszéd ország, a házigazda Bajorország, emellett Ausztria, Csehország
és Magyarország neves mûalkotásait, mûvészeit mutatják be.
Az előadások sorozatát Göncz Árpád volt köztársasági elnök, író nyitotta meg,
értekezésének témája: Magyarország szerepe Közép-Európában. A június közepén zajlott
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megnyitón Gerd Westphal olvasott fel a Németországban a bestsellerlistán szereplő
Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek címû regényéből, majd könnyedebb témaként
Csáky Móritz professzor a bécsi és a budapesti operettszcénát mint az emlékezés
helyszínét idézte fel.
A zenében a magyar avantgárdot Kurtág György és Ligeti György mûvei képviselik.  A
reneszánszmuzsikát éneklő budapesti Voces Aequales,  Bartók, Kodály zongoramûvei,
valamint Déki Lakatos Sándor cigányzenekara igazi zenei csemegét kínál az
ínyenceknek.
Levetítik minden idők legjobbnak választott magyar filmjeként Szabó István Apa  c.
filmjét. Időhíd � Zeitbrücke címmel a Wörlen Stiftung modern mûvészetek múzeumában
a XX. század magyar képzőmûvészetét bemutató kiállítás nyílt.
Passaui Európai Hetek programjáról részletesebben a www.europaeische-wochen-
passau.de  honlap tájékoztat.

OLASZORSZÁG

LECCEI FILMFESZTIVÁL

Gothár Péter: Paszport címû alkotása nyerte a fődíjat az olaszországi Leccében rendezett
Európai Filmfesztiválon; az Arany olajfa elnevezésû díjat  a világhírû lengyel
filmrendező, Krzysztof Zanussi vezette nemzetközi zsûri ítélte oda. Az  itáliai város
június 2. és 9. között második alkalommal adott otthont a fesztiválnak.  Gothár Péter
munkáját az ez évi Magyar Filmszemlén mutatták be. Az alkotás szerepelt a Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál Panoráma szekciójának mûsorán, majd Wiesbadenben a
legjobb rendezés díját kapta meg. A Magyar Filmunió sajtóirodájának tájékoztatása
szerint a Paszport címû filmet a közeljövőben bemutatják Pulában, Moszkvában és
Karlovy Varyban, valamint számos jelentős filmes mustrán, így Jeruzsálemben,
Londonban, Torontóban és Sao Paulóban.  Gothár Péter moziját - a franciaországi
magyar kulturális évad keretében - La Rochelle-ben is levetítik.

USA

SZÁZÉVES AZ AMERIKAI  MAGYAR  REFORMÁTUS ÉLET

Az amerikai magyar református élet kezdete 1891-re nyúlik vissza, amikor megalakult a
clevelandi, majd a pittsburghi  Első Magyar Református Egyház. Öt évre rá, 1896-ban
alakult meg az első egyházmegye, s még abban az évben az Amerikai Magyar
Református Egyesület.  A következő évben Bridgeporton (CT) megkezdődött a vasárnapi
iskolai oktatás és a teljesidejû nyári iskola. Ez év augusztusában indult el az első amerikai
magyar lap az Őrálló, az Amerikai Magyar Református Egyesület lapja New Yorkban,
Kalassay Sándor szerkesztésében.  Két évig mûködött. Majd 1900 � ban az amerikai hat
magyar lelkész összefogva indította el újra Kuthy Zoltán New � Yorki �i lelkész
vezetésével az amerikai magyar református élet lapját.
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Colorado

ASPENI ZENE FESZTIVÁL
A magyar zene dominálja az aspeni Zenei Fesztivál egyhetes programját. Zene
Magyarország szívéből a The Aspen Times Stewart Oksenhorn cikkét közli, melyben a
szerző Bartók, Kodály magyar népzene gyûjtését méltatja.  A június végi , július elejei
Zenei fesztiválon Magyarországot Takács kvartett és a Muzsikás együttes képviseli.
Az Aspeni Kamara Zenekar valamint az Aspeni Szimfonikusok repertoárja is Bartók
Kodály, Brahms, Liszt és Kurtág darabjait tartalmazzák. Mûsorra kerül Ravel Tzigane
rapszódiája, melynek megírására a zeneszerzőt a század elején világszerte ismert magyar
származású angol virtuóz hegedûmûvésznő Arányi Jellyvel való találkozása inspirálta.
http://aspentimes.com/andy/063001/arts_cover.htm

Illinois

CHICAGO

Molnár Ágoston az  Amerikai Magyar Alapítvány elnöke az Amerikai Könyvtár Társaság
évi gyûlésén Július 9-én Chicagóban előadást tart .
Molnár professzor a Etnikai Kérdések témában tartandó körasztal konferencián olvassa
fel dolgozatát Hogyan alakult meg az Amerikai Magyar Alapítvány,
How did we do it címmel?

Ohio

UJ HORIZONT

A veszprémi kéthavonta megjelenő kulturális folyóirat messzemenőkig kiáll a határon
túli magyarság ügyeiért. Az Egyesült  Államokban Böjtös László vállalta fel a veszprémi
folyóirat támogatását, azáltal, hogy az ő postai címén keresztül lehet előfizetni Raffai
István főszerkesztő folyóiratára.
Az idei hat szám előfizetési díja postaköltséggel 30 USA dollár.
László Böjtös
11312 Fitzwater Rd. Cleveland, OH 44141, USA
A  csekkre kérik feltüntetni  Új Horizont

MAGYAR ANYANYELVÛ TÉVÉPROGRAM AZ USA- BAN

2001 januárjától új magazinmûsor jelentkezik  heti rendszerességgel a clevelandi
székhelyû, Nationality Broadcasting Nertwork Radio-Tv adásaiban. A címe :
Magyarország ma és holnap.
A magyar kultúráról, mûvészetről, turizmusról szóló friss és aktuális összeállítás
kifejezetten a tengerentúli magyarság számára készül, félórás időtartamban. A mûsor
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szerkesztője és producere Kurunczi  Margit, akinek  adásai immáron több mint egy éve
láthatóak az USA-ban, hiszen korábban a New York-i 56. csatornán ( Manhattan
Neigbourhood Network ) a  Mûvész Színház és Cserey Erzsébet mûvészeti fórumaiban
adott hírt Magyarország új, rendszerváltás utáni arcáról.
Az anyanyelvû adássorozat egész Észak- Amerikában fogható, hiszen a Scola Televízió
programjába is beépül, így kb. 600 kábeltelevízión látható. A Kossányi Miklós által
vezetett clevelandi tévé és rádióállomás sok évtizedes szakmai múltra tekinthet vissza a
nemzetiségi mûsorgyártás területén.
Kérésre a szerkesztőnő rendszeresen küld mûsorkazettát magyar közösségeknek, vagy
ahol a helyi televízió befogadja mint nemzetiségi programot.

A Scala programjai a www.scola.org/ schedules honlapon található.
Kurunczi Margitot bemutató cikk a Hungarian American Panorama májusi számában
olvasható www.hungarian.net/panorama
További információk : Lan-Guszta@elender.hu

NEVES VENDÉGEK A MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG TALÁLKOZÓJÁN

A Magyar Baráti Közösség (MBK) 2001 augusztus 11 és 18 között tartja 29-ik Magyar
Hetét az Ohio államban levő Lake Hope State Park, Zaleski Ohioban.

Az idei hét vezérgondolata a "Határtalan Haza".
A MBK az elrendezett határokon is átnyúló magyar  létünket és kapcsolatainkat kívánja
vizsgálat alá venni. Kiértékelni a diaszpóra jelen helyzetét és a kormány-stratégiákat,
melyek  együvé-tartozásunkat erősítik.  Cseh Tibor, író és az MBK egyik szellemi
vezetője így képzelte el a konferencia célját: "Meg kell fogalmazni végre a magyar
szolidaritás erkölcsi kátéját, hogy folytatódjék az a munka, amit 30 éve elkezdtünk --
immár interkontinentális méretekben."
 Az előzetes program szerint több neves magyarországi és kárpát-medencei előadó, így
Németh Zsolt államtitkár, Horváth János országgyûlési képviselő, és Olchváry Pál
Budapestről, valamint Milován Sándor Nagyszöllősről, Kárpátaljáról, Csáky Pál
Pozsonyból , Gálfalvy György  Marosvásárhelyről, Ribár Béla Délvidékről lesznek a
Reménység tavi magyar hét külföldi előadói.

Megközelítésre, jelentkezésre, részvételre, elszállásolásra vonatkozó információ az MBK
honlapján ( http://www.mbkweb.org) található.

E-posta: Laszlo.G.Fulop-1@tc.umn.edu

Pennsylvania
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HUNGARIAN FUND FELHÍVÁSA

SEGITSÜK A TISZA ÁRVÍZKÁROSULTAKAT

Az elmúlt hat év alatt számos sikeres ünnepélyt, kultúrestet rendezett a kulturális
alapítvány.  Három kiemelkedő, nagyszabású, nemzeti évforduló méltó megünneplésére
került sor.  Az elmúlt évi adományok összege elérte a tizennyolcezer dollárt, amivel
megsegítették a debreceni, a miskolci, a nagyváradi korházat, a kolozsvári református
öregek otthonát, a gyulakúti falusi iskolát, valamint budapesti, kolozsvári,
marosvásárhelyi diákok taníttatásához járultak hozzá.
A kör újabb felhívással fordul a támogató magyar emberekhez, hogy tovább folytathassák
a küzdelmet a rászoruló tiszai árvízkárosultakat számára, akik hálával várják a segélyek
további folytatását. Bármilyen összeget örömmel fogadnak.  A nagyobb összegû
támogatást érmekkel jutalmazzák. 100 dollár adományozásért egy aranyból készült
színezett magyar vagy Erdély címerkitûzőt , 75 dollár adományért egy ezüstből készült
színezett magyar vagy Erdély címerkitûzőt küldenek, Nemes Tibor, ékszerész mûvész
munkáját, ki a címerkitûzőkkel járó munkát önzetlenül adományozta. Minden adomány
adó mentes.
Kiss János elnök
honlap http://members.aol.com/Janos44, E-posta: Janos44@aol.com
1835 Emerson St., Philadelphia, PA. 19152 Tel: 215/745-0459

MAGYAR TANYA

Függetlenség-napi piknik július 1-én 1:00 órától

Magyar Nap július 21-én
Philadelphiai Magyar Tanya; Hereford, PA
Felvilágosítás Tel:(215)855-1022

MAGYAR OTTHON HUNGARIAN CLUB, INC.
A magyar otthonnak sürgős anyagi támogatásra van szüksége. A fenntartási költségek
emelkedtek, meghaladták a havi  $5,000-t. Épület is néhány javításra vár, segítség nélkül
nem tudják ezeket befejezni.
1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116
Tel: 215 969 9446
http://www.magyarclub.com E-posta:magyarclub@abac.com

További Philadelphia-i magyar programok ügyében felvilágosítást ad telefonon  215-969-
9446 Juhász Magdaléna elnöknő.

Washington DC és környéke
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MUZSIKÁS

A hagyományos magyar népzenét játszó Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes
amerikai turnéja.
Július 8-án a The Birchmere színházban, Alexandria, Virginiában lépnek fel.
Tel: (202)432-SEAT(7328).

Július 2-án Victoria, British Columbiában
http://www.tamburaweb.com/events/bcmusic.htm
Július 5-én Chicago Illinoisban,
Július 7-én Annapolis, Marylandban
http://www.tamburaweb.com/events/mdmusic.htm lép fel az együttes.
www.Ticketmaster.com
Szervező Jon Aaron  E-posta : jaaron@aaronconcert.com

KOSSUTH HÁZ PROGRAMJA

Július 7 én este fél 8-kor Tímár Péter rendezte 6:3 címû film látható.
A filmbemutatót első alkalommal tartják a Közép Európai Egyetem Alumnus
Klubjával együttmûködésben a Kossuth Házban.
2001 Massachusetts Avenue, N.W.,Washington, D.C. 20036

Tel: (202) 328-2630 #13 vagy E-posta kossuthhouse@usa.net
Tagsági felvételről a  www.kossuthhouse.org/khsc,
Washington és környéki  magyar eseményekről  a  www.kossuthhouse.org/washington
honlapon olvashatnak.

ANDRÉ KERTÉSZ ÉS THEODORE FRIED KIÁLLITÁSA A CORCORAN
GALLÉRIÁBAN

TÁVOL AZ OTTHONTÓL

2001 július 21-től szeptember 17-ig látható a két híres magyar fotó- és festőmûvész
kiállítása Washington legjelesebb galériájában.   A kiállítás címe: Away from Home.
André Kertész /1894-1985/  Theodore Fried /1902-1980/
Párizsban 1925 �ben találkoztak, ez a kiállítás a barátságukra és az együtt töltött baráti
évekre összpontosít. Húszas és a harmincas évek Párizsban, a negyvenes években New
Yorkban dolgoztak együtt. A híres két magyar mûvész Brancusi, Calder, Chagall,
Mondrian baráti köréhez tartozott.
A kiállítás 25 fotót mutat  be melyet Kertész ajándékozott Friednek és 25 festményt rajzot
és nyomatot állítottak ki, melyet Fried ajándékozott Kertésznek.
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SZEMINARIUM A VAJDASAGROL

A Magyar Amerikai Koalíció és a Magyar Emberi Jogok Alapítvány nemzetközi
szemináriumot szervezett a Vajdaság jövőjéről.
"A Vajdasági Autonómia Visszaállítása: A Többnemzetiségû Stabilitás Modellje
Jugoszláviában" volt a  június végi tárgyalások témája

Nenad Csanak, a Vajdasági Képviselőház elnöke is részt vett a multietnikai stabilitás
modellje elnevezésû kerekasztal-megbeszélésen, Csanak társaságában volt Józsa László,
a Vajdasági Magyarok Szövetségének alelnöke. Az összejövetel munkájába
bekapcsolódott Milan Szt. Protics, a Jugoszláviai Szocialista Köztársaság és Jeszenszky
Géza, Magyarország amerikai nagykövete.
"Washingtonban elsősorban azt az álláspontot kívánom érthetően ismertetni, miszerint
Vajdaság autonómiája nélkül nincs demokratikus Szerbia, mint ahogyan autonóm
Vajdaság sincs demokratikus Szerbia nélkül. - nyilatkozta Csanak.

�MAGYAR IRODALOM, TÁRSADALOM�
 ELŐADÁSOK AZ USA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TOVÁBBKÉPZŐ

PROGRAMJÁN.

A Foreign Service Institute felkérésére Györgyey Klára és Nagy Károly tartott előadást
az East Central Europe Advanced Area Studies Seminar hallgatói számára a magyar
irodalomról és társadalomról.  Hallgatóik többsége jövő hónapban foglalja el pozícióját a
budapesti amerikai követségen.

MAGYARORSZÁG

Budapest

MÁRAI SZOBRA

Felavatták Márai Sándor első budapesti szobrát egykori otthona közelében, a főváros első
kerületében.   Gulyás Gyula szobrászmûvész mellszobrát Budán  a Mikó utca és a Logodi
utca sarkán helyezték el. Márai 1900 � ban született Kassán és 1989 � ben Amerikában
hunyt el. 1928 � tól lakott a vérmezői házban, az ostrom alatt azonban bombázás tette
tönkre az épületet.

TARZAN

Garai Attila Jazzének tehetségkutató verseny díszelnökeként Al Jarreau ötszörös
Grammy díjas énekes, május 19.-én koncertet adott a Budapesti Kongresszusi
központban. A zongorista ugyanezen a koncerten, az 1956-ban távozott Les Czimber
(Czimber László, becenevén Tarzan) volt, aki annakidején felfedezte Al Jarreau-t.  A
Wellington, CA ban élő Tarzan kitûnő zongorista, a mai amerikai jazz élvonalához
tartozik, olyan muzsikusokkal készített CD-ket, mint pl. a bőgős John Patitucci, vagy a
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szaxofonos Bob Cooper.
Az énekversenyt az újvidéki Boros Júlia nyerte.

Debrecen

VILÁGSZABADALOM DEBRECENBŐL

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem, Baltimore, MD által meghirdetett, Az év
találmánya címû pályázaton világszabadalmat jelentő felfedezéssel első díjat nyert egy
debreceni kutatócsoport. A huszonhat éves Csutak Adrienne PhD-hallgató a szaruhártya
lézeres mûtéte után esetenként jelentkező, látásromlást okozó homály kialakulását
megakadályozó szemcseppet fejlesztett ki.

A szemcseppet az USA-ban szabadalmaztatják, már folynak a szer gyártásával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos tárgyalások egy amerikai gyógyszergyárral. A
forgalmazás � a becslések szerint évente akár egymilliárd dollárt is elérő � bevételéből a
Johns Hopkins Egyetem és a Debreceni Egyetem egyaránt részesül. A  most felfedezett
szemcsepp használatával a mûtét esetleges negatív következménye � a homályos látás �
szinte százszázalékosan kizárható.
Az Egyesült Államokban az engedélyeztetési eljárás sokkal kevesebb időt vesz igénybe,
mint Magyarországon, illetve Európában.

KÖNYV

CONCISE HISTORY OF HUNGARY

Molnár Miklós a Lausanne Egyetem  történelem professzora  összefoglaló
történelemkönyve a Cambridge Press kiadásában jelent meg.
Molnárnak előnyére szolgált az, hogy egy nemzetközi egyetemen 30 évig tanítva és
számos más európai és amerikai egyetemek vendégprofesszoraként a magyar politikát és
társadalmat nemzetközi kapcsolatok és állapotok fényébe tudta helyezni. Molnár
irodalom kutatóként széles magyar kultúrával rendelkezik.  Könyvében a politikai
történelem összekapcsolódik a társadalom  a gazdaság és a kultúra történelmével is.
www.amazon.com  honlapon papír kötésben is megkapható
ISBN: 0521667364

CSEREY ERZSI KÖNYVEK
LAS VEGASTÓL - NEW YORKIG

Nedo Géza Kiadó, Aeropress  Kft. nyomtatásában,  Paul Deák és Eva Arvens tollából,
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"Szőke Paradicsom" Las Vegastól New Yorkig, címmel  könyv jelent meg a New Yorki
Magyar Színház igazgatónőjének karrierjéről és a színház történetéről.
Megrendelhető Hungarian Theatre, P.O.Box. 20701 , New York, N.Y. l002l.
A könyv ára postaköltséggel együtt $20.
Tel :  212 861-7981
E-posta : DeCharay@aol.com

BECSÜLET ÉS KÖTELESSÉG
Edelsheim Ilona Becsület és kötelesség �1918-1944. Budapest:
Európa könyv Kiadó, 2001. 1-376 oldal.

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona , Horthy István volt magyar Kormányzó helyettes özvegye
könyvének első és második kötete megrendelhető Rédey Györgytől,
185 W. Demarest, Englewood. N.J, O7637. Ára 25dollár kötetenként. Postaköltség
USA-ban 4 dollár és Amerikán kívül 5 dollár.

BÛVÖS VEGYÉSZET

OLÁH GYÖRGY ÉLETRAJZI REGÉNYE
Az egyetlen élő magyar Nobel-díjas, az 1994 -es kémiai Nobel-díjjal kitüntetett
Kaliforniában élő Oláh György önéletrajzi visszaemlékezését jelentette meg ez évben a
New York-i John Wiley kiadó, Life of Magic Chemistry címmel.
1927-ben Budapesten a Hajós utca 15-ben született.  A házban sok operaénekes- zenész
albérlő lakott, s az ügyvédi család sarja, a piarista gimnazista sûrû látogatója a közeli
operának. Bátyja a második világháborúban az orosz fogságban hal meg. Oláh György
1949-ben végzi el a Mûszaki Egyetem kémiai szakát, ekkor házasodnak össze Lengyel
Judittal. Tanársegédként az egyetemen marad. Elméleti Szerves kémia címmel 1954-ben
jelenik meg első könyve, s majd a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Intézete
munkatársa, ahol az 1956-os forradalom idején a munkástanács tagja, így novemberben
feleségével és fiával Londonba mennek, 1957 márciusában Kanadában telepednek le.
A Dow cégnél ipari kémiai kísérleteket végez, 1965-ban költöznek át Clevelandba, a
Case Western Reserve Egyetem Kémiai tanszék vezetőjének nevezik ki, s 1978-tól a Dél-
Kaliforniai Állami Egyetem Laker Szénhidrogén Kutató Intézet (USC) alapítója.
Súlyos betegségek megállítják a kutatásaiban, felépül, s végül is siker koronázza
mûködését és 1994 október 10-en tudatjak vele, hogy ő nyerte el a kémia Nobel díjat.
Decemberben nagy pompa között kapja meg a díjat, könyvében igazi meghatottsággal ír
arról a szívesen fogadtatásról, mellyel a stockholmi magyar nagykövetségen fogadták.
A díjjal járó jutalomból feléből 1996 ban a George and Judith Olah Könyvtárat, másik
felét egy magyar kémiai díj alapítására ajánlotta fel.
Oláh György visszaemlékezéseiben nem feledkezik meg arról, hogy pályájának kezdeten
mennyire elzárva éltek a magyarországi kutatók, s ezért már számos magyar kémiai
kutatót segített a nemzetközi kutatási tapasztalatok megismerésében, különösen jó
kapcsolat alakult ki a USC és a Szegedi Egyetem között.
Magyarország több mûszaki egyeteme díszdoktorává avatta, így Budapesten
Veszprémben és Szegeden is megkapta e kitüntető címet.
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Oláh György könyvéből tudjuk meg azt is, hogy a piarista gimnáziumban nem ő az
egyetlen Nobel-díjas. A kémikus és biokémikus Hevesy György. berlini tanulmányai
előtt a Mikszáth Kálmán téri iskola diákja volt.
Magyar származású vegyészeknek feltétlenül ajánlom a könyvet, laikusoknak kissé
nehezebben érthetők a bûvös kémia képletei, melyek az egyetlen élő Nobel-díjas magyar
életét végigkísérik.
ISBN 0471157430   $34.95
John Wiley and Sons, Inc.
605 3rd Ave., NY, NY 10158
275 oldal.

BJ

INTERNET

AUSZTRÁLIA

HUNGARIAN FÓRUM SYDNEYBŐL
HUFO ausztráliai fiatalok honlapja http://www.hufo.nlc.net.au  alatt olvasható az
Interneten. Ez év pünkösdjén Sydneyben alakult az Ausztráliai Hagyományőrző ,
Ifjúsági, Diák és Kulturális Szövetség E-posta címe hid@tpg.com.au

AZ ADELAIDE-I REFORMÁTUS EGYHÁZ
 honlapja elérhető  a http://home.iprimus.com.au/ruber címen.

ANGLIA

MEGSZÛNIK A BBC MAGYAR ADÁSÁNAK RÖVIDHULLÁMÚ
SUGÁRZÁSA

A rövidhullámú mûsorszórás megszüntetésével a BBC Magyar Adásának mûsorai július
elsejétől kizárólag mûholdon keresztül, a partner-rádiók URH adásai révén, illetve az
Interneten jutnak majd el a hallgatókhoz. A BBC a korszerû digitális sugárzás
fejlesztésének keretében július 1-től megszünteti az elavult és rossz hangminőségû, egyre
kevesebb hallgatót kiszolgáló rövidhullámú mûsorszórást Európa számára. A BBC
Magyar Adásának mûsorai továbbra is elérhetőek lesznek az Interneten, a
www.bbc.co.uk/hungarian címen.

USA

MAGYAR KÖNYVESBOLT A WEBEN

Blue Danube cég legújabb katalógusában Audió-kazetták és Compact Diszkek érdekes
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magyar zenei és prózai mûvek szerepelnek.
Blue Danube Gifts
225 East 83rd Street, New York  10028
Tel: (212) 794-7099
Honlap :www.blue-danube.com, E-posta:  bdgifts@hotmail.com - blue-
danube@hungary.com

DEÁK FERENC FOTÓMÛVÉSZ MUNKÁIBÓL
 NEW YORKI ESEMÉNYEK FOTOKON MEGÖRÖKÍTVE, HIRDETÉSEK
WWW.GIMAGINE.COM
Info: Deakfery@aol.com

KELET-EURÓPAI FOLKLÓR
Zene programok az USA ban és Kanadában
Megtalálható http://www.tamburaweb.com/events/

CSÁRDÁS DANCE COMPANY
Cleveland, Ohio programjairól a szervezetről
www.csardasdance.com  honlapon található információ.

KOLOZSVÁR

VILÁGHÍRNÉV
Új világhálós irodalmi hetilap indult, a célja , hogy betekintést nyújtson az utóbbi tíz
évben méltatlanul szürkeségbe süllyedt Kolozsvár/Erdély irodalmi és (köz)mûvelődési
életébe. E-posta: josefumi@yahoo.com (Joseph Szego)
honlap http://www.vilaghirnev.ro/

SVÁJC
SVÁJCI MAGYAR  PORTÁL

Magyar svájci szervezetek, intézmények ,vállalatok, újságok , rendezvények adatai,
ezekkel kapcsolatos információk találhatók a  www.magyarhaz.ch honlapon.

SVÉDORSZÁG
Gergely Tamás és Kasza Imre floppy-könyvének bemutatója  http://clik.to/cafe honlapon.

OBITUS

Életének 78. évében, április 3-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Párizsban Pierre Székely
nemzetközi hírû szobrász, építész, festő és filozófus. A Párizsi Magyar Intézet
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közleményében megállapítja, hogy Székely Péter személyében az egyik legeredetibb és
legnagyobb kortárs mûvészt vesztette el hazája, Magyarország és fogadott hazája,
Franciaország. Mûvei, monumentális alkotásai három kontinensen hirdetik kivételes
alkotóerejét

Hozzájárulás

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
Adószám: DLN:17053072012041


