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felesleges halal
felesleges pusztitas
itelet de kinek a neveben
karhozat de kinek a javara
kinek van mersze kezebe venni
a nemletezo torvenyt es
betontablakat torni
emberek szazai ezrei
onkent soha fel nem ajanlhato
fejere

cserebe
MIERT is
     ?

mit kaphat az aki magaval
ragadja  az artatlanok sereget
es a szornyuseg felismerhetetlen
martalekava valik

megbantott Isten
kigunyolt vallas
megnyomoritott szandek
kamikaze lovagjai
milyen szanalmas erdek
kificamodott felbujtoi

emlekezteto gyasz
egyesithetetlen fold
eltorott mult
meggorbult jelen
kieroszakolhatatlan jovo
ki kinek a veret kovetelheti

letszomjasan...?

Csikago, 2001. szept.12.

HARMADIK VILAGHABORU ?



Papp Laszlo irasa

Thomas L. Friedman irja a New York Timesban, hogy megkezdodott a III.
vilaghaboru. Nem valoszinu, hogy igaza van, de ha megis, egy biztos - ez nem
olyan haboru lesz mint az elso es a masodik volt. Talan leginkabb a
hideghaboruhoz lehet majd hasonlitani. Egy amorf, sok szempontbol
meghatarozhatatlan, idegolo konfliktus lesz, amely sok fronton, eveken
keresztul folytatodik majd. Az amerikai nep, legalabb is pillanatnyilag,
vissza akar utni a terroristakra es azok tamogatoira. Henry Kissinger
felhivja a figyelmet arra, hogy ez az amerikai foldon vegrehajtott tamadas
veszelyezteti nemcsak eletformankat, de az egesz tarsadalmunk szabadsagat is.
Ezert meltanyosnak tartja azt, hogy megsemmisitsek a terrorizmusnak egesz
tamogato rendszeret is. Az amerikai tarsadalom vallalni latszik azt amit
Kennedy elnok a Hideghaborura vonatkozoan mondott: " Minden arat megfizetunk,
minden nehezseget vallalunk".

Annak ellenere, hogy a magyar nep es a torvenyalkotok nagy tobbsege kifejezte
egyutterzeset az amerikai neppel, sajnos voltak olyan megnyilvanulasok
Magyarorszagon, amelyek az amerikai magyarokban a szegyen erzeset keltettek.
Csurka Istvan szerint " a vilag elnyomott nepei nem turhettek valaszcsapas
nelkul a globalizmus altal rajuk rott megalazasokat, a kizsakmanyolast..."
Fel, fel ti rabjai a foldnek - dudolja Csurka nosztalgiaval, nem ismerve el
azt, hogy a terrorakcio vegrehajtoi mukodtek a legglobalisabb szervezetkent.
Ralapatolt erre a MIEP allasfoglalasa, amely szerint "Az elrendelt gyasz, a
musorra, uzlette tett gyasz nem tartozik a mi szertartasaink koze." Meg
messzebb ment a Magyar Radio Vasarnapi Ujsag cimu programjaban Lovas Istvan,
aki egy uj Matuska Szilveszterkent Bicske kornyekerol cimzett irasaban magat
a terroristak vezetojevel azonositja. Az o duhodt kirohanasara irott valasz
az alabbi UZENET.

UZENET EGY TERRORISTANAK.
( Lovas Istvan cimen / Magyar Nemzet, Vasarnapi Ujsag)

A konnyek meg nem szaradtak meg szemeinken, a harag meg nem szelidult
sziveinkben, a gyasz halottainkert meg nem enyhult, keressuk a szavakat,
amelyek kifejeznek erzeseinket. Azt vesszuk eszre, hogy a ketsegbeeses
jajkialtasat elnyomja a harag es a gyulolet, amelyet  az irant a vadallatias,
bujkalo gonosztevo ellen erzunk, aki habozas nelkul kuldi halalba fanatikussa
nevelt kommandoival egyutt artatlan emberek ezreit.

Te elvetemult gazember!
Azt hitted, hogy ezzel az Amerikat szimbolizalo epuletek elleni tamadassal
megleckeztetsz bennunket? Azt hitted, hogy az elpuhult, anyagias amerikaiakat
moresre tanitod? Tevedtel !

Azt akartad, hogy tiszteljuk neped ugyet? Eppen hogy megatkoztad azt.
Azt akartad, hogy feljunk toletek? Eppen, hogy megaceloztad eltokeltsegunket.
Azt akartad, hogy megriadtan egymas ellen forduljunk? Eppen osszekovacsoltal
bennunket.

Nem ismered az amerikai nepet. Mi egy sokszor veszekedo, vegyes erdekekkel
atszovodott nagy csalad vagyunk. Mindenfele eredetu, faju, vallasu, politikai
felfogasu, kulturaju nep. Azt hitted, hogy feluletes pop-kulturank nem ved
meg bennunket egy ilyen tamadas hatasatol. Hogy elpuhultan csak anyagi
vesztesegunket fogjuk siratni. Hogy egy papir-tigrist buntetlenul
ingerelhetsz. Hogy ezt a csatat te fogod megnyerni. Tevedtel !



Mi amerikaiak, barhonnan is jottunk erre a foldre, egyszeru, becsuletes,
dolgos es bekeszereto nep vagyunk. Tesszuk a dolgunkat, sokszor nem torodunk
a vilag mas reszeivel, de ha bajban vannak mi vagyunk az elsok a segitesben.
Nem csak amikor foldrenges, tuzvesz, arviz pusztit. Akkor is amikor az ordas
eszmektol megvadult diktatorok igajatol az amerikai fiatalok verevel kellett
megmenteni Europa es Azsia nepeit es civilizaciojat. Akkor is, amikor a
legyengult es elszegenyedett orszagokat ujra talpra kellett allitani,
fuggetlenul attol, hogy velunk, vagy ellenunk kuzdottek a haborukban. Akkor
is, amikor az uldozotteknek, a menekulteknek, a hontalanoknak hazat, otthont
kellett adni. Sokan, nyilvan te is, azt hiszik, hogy azert tesszuk ezt, mert
ostobak,  gyavak es gyengek vagyunk.  Megint tevedtel !

Igen, az amerikai nep bekeszereto, turelmes es sokszor naiv joindulattal
szemleli a vilag folyasat. Amikor azonban megtamadjak, amikor megrenditik
bizalmaban, amikor ugy erzi, hogy visszaelnek a bizalmaval rettenetesen
elszant, eros es eredmenyes tud lenni. Nemsokara a borodon tapasztalod majd
ennek az elszantsagnak a kovetkezmenyet. Akkor megcsufolt istened sem tud
majd megvedeni haragunktol.

Az egyszeru amerikai emberek gondolatait tolmacsolva:

Papp Laszlo
epitesz

A Nyugati hirlevel  mely megrendulessel csatlakozik az amerikai magyar
tarsszervezetek nyilatkozatahoz
SZOLIDARITAS A  TOMEGGYILKOS  TERROR  ALDOZATAIVAL

1.  Szolidaritasunkat, reszvetunket es egyutterzesunket fejezzuk ki a
szeptember 11-iki New York-i,  Washington-i es Pennsylvania-i tomeggyilkos
terror tobb ezer artatlan aldozata csaladtagjainak.

2.  Az amerikai magyarsag evtizedek ota kuzd a kisebbsegbe kenyszeritett
magyarsag emberi jogaiert az etnikai alapu gyulolet tamadasaival szemben.
Tapasztalatbol tudjuk tehat, hogy nincs es nem lehet jogos igazolasa,
legitimalasa az emberi szabadsag, jogok, integritas, elet ellen elkovetett
eroszaknak.

3.  Melysegesen eliteljuk azokat a gonosztevoket akik szeptember 11-en New
York-ban, Pennsylvania-ban es Washington-ban tobb ezer artatlan embert
gyilkoltak meg, akik ezt az emberiseg elleni buncselekmenyt lehetove tettek,
elosegitettek, tamogattak, valamint azokat is, akik barhol a vilagon e
tomeggyilkos terror igazoloikent, legitimaloikent, tehat bunpartoloikent,
cinkosaikent nyilvanulnak meg.

USA, 2001. szeptember.

    Magyar Oregdiak Szovetseg - Bessenyei Gyorgy Kor
    Magyar Emberjogi Alapitvany - HHRF
    Magyar Barati Kozosseg
    Amerikai Magyar Tanarok Egyesulete
    PEN Exil Irok Amerikai Kozpontja
    New Yorki Magyar Haz
MVSZ Amerikai Tanacs.

1956 -OS FORRADALOM EMLEKUNNEPSEGEI

Eszak-Amerika minden nagyobb magyarlakta varosaban megemlekezeseket tartanak



az 1956-os forradalom es szabadsagharc 45. evforduloja alkalmabol.
Kiemelkedo esemeny lesz az â??Istvan, a Kiraly" sarasotai premierje, egyben
Egyesult Allamok-beli osbemutatoja. Szorenyi Levente es Brody Janos
nagysikeru tortenelmi targyu zenemuve husz evvel ezelott elemi erovel hatott
a magyar kozonseg nemzettudatanak felebresztesere.  A muvet a Budapesti
Vasutas Musical Studio mutatja be amerikai turneja elso allomasakent
Sarasotaban  oktober 13-an.  Az eloadas szinhelye a Pine View Iskola
eloadoterme, diszvendeguk Pongratz Gergely, a Corvin Koz volt foparancsnoka.
Dr. Kisvarsanyi Geza eloadasa "Magyarorszag es Europa 45 evvel 1956
utan-tortenelmi visszapillantas." cimmel hangzik  el a Kossuth klub tagjai
szamara. (evakis@prodigy.net)

Oktober 14. du. 3 orakor - emlekunnepseget tartanak a Philadelphiai Magyar
Otthonban,  (magyarclub@abac.com)
Ugyanezen a napon a Magyar Szabadsagharcosok Szovetsege megemlekezese lesz
West Virginiaban, a Cacapon Park ettermeben, az unnepi musor befejeztevel
diszorseg kisereteben vonulnak koszoruzni az Alba Regia Kapolna emlek parkba.
(hfff@hungaria.org-on)

Colorado Allam 2001 oktober 23-at a Magyar szabadsagharcosok napjanak nevezte
ki, mely Megyesy Jeno coloradoi tiszteletbeli magyar konzul aldozatos
munkajanak eredmenye. A Coloradoi Magyar Klub a Magyar Parkban rendezi
oktober 21-en delutan 3 orakor a megemlekezest es
koszoruzast.(MEGYESG@duffordbrown.com)

Chicagoban oktober 21-en a Szent Istvan templomban tartjak az unnepseget,
ahol Magyar Kalman kaposvari tortenesz professzor tart eloadast.
(framo@interaccess.com)

Los Angelesben a forradalom es szabadsagharc evfordulojanak megemlekezeset a
McArthur parkban rendezik. A rendezo bizottsag elnokei Szorenyi Eva es
Petrovay Szabolcs. Az unnepi szonok Liptak Bela Connecticutbol
(liptakbela@aol.com)

A Massachusetts-i Magyar Tarsasag  1956-os forradalom es szabadsagharc 45.
evfordulojanak emlekunnepelyen Molnar Laszlo nagykovet, a New York-i magyar
fokonzul mond unnepi beszedet, s egy 1956-os forradalmi dokumentum filmet
mutatnak be.  A fokonzul megkoszoruzza  Gyuri Hollosynak a Liberty teren
felallitott az 1956 emlekmuvet. (Xanthor LX@aol.com)

New Yorkban rendezendo oktober 21-i kozponti unnepsegen  Robert Wagner Iskola
Szinhaztermeben (220 East 76th Street, NYC) az unnepi szonok: Jeszenszky Geza
nagykovet lesz, majd az  Istvan, a kiraly rockopera bemutatasara kerul sor.
(magyarhaz@magyarhaz.org)

New Brunswick-i  Magyar Oregdiak Szovetseg-Bessenyei Gyorgy Kor es az
Amerikai Magyar Alapitvany az Alapitvany  muzeumaban fenykep es dokumentum
kiallitast rendezett, a megnyito eloadast Jeszenszky Geza nagykovet tartotta.
Ugyancsak New Brunswickon a  Magyar Egyhazak es Egyesuletek Szervezete a
Magyar Amerikai Atleta Klubban emlekunnepelyt rendez, az unnepi beszedet Dr.
Nagy Karoly tartja. (Ktnagy@aol.com)

A washingtoni Kossuth Hazban a forradalom alkalmabol Teglas Csaba epitesz
tart eloadast (teglas1@aol.com).

A washingtoni Magyar Nagykovetseg 2001 oktober 25-en megrendezett
konferenciaval unnepli es emlekezik az 56-os Forradalom es Szabadsagharc
45-ik evfordulojarol. A tanacskozas  cime: "A vasfuggony megrepedese, avagy a
kommunizmus halalos sebe? A Magyar Forradalom hatasa."    A resztvevok



megvitatjak 1956 es 1989/90 kozotti osszefuggeseket.
A konferencia ket szekciojaban magyar es amerikai torteneszek es
politologusok vitatjak meg az 1955 es 1956 esemenyeit, az osztrak
bekeszerzodest, a szovjet valtozasokat, az amerikai igereteket a rabnemzetek
felszabaditasara, a suezi krizis hatasat, az amerikai valasztas kozbejottet
es altalaban  a forradalmat megelozo es koveto esemenyeket.
A konferencia bevezeto eloadasat Lukacs Janos tartja.  A resztvevo eloadok
reszere Jeszenszky Geza nagykovet ad vacsoraval osszekotott fogadast.
A konferencia irant erdeklodok forduljanak a Washington-i Magyar
Nagykovetseghez.
(Huambassad@aol.com)

Kanadaban Torontoi Magyar Hazban az 56-os megemlekezes foszonoka dr. Szakaly
Sandor lesz(magyarsag@wellerpublishing.com).

KANADA
Montreal
Fodijat kapott a magyar film
Egy magyar es egy irani film osztozott az idei, 25. Montreali Filmfesztival
fodijan - irta a Toronto Star. A cikk beszamolt rola, hogy a Sopsits Arpad
rendezte Torzok cimu alkotas egy kisfiurol szol, akit szulei valasakor
apjanak itelnek. Az 1956-os forradalom bukasa utan az apa bentlakasos
iskolaba kuldi a fiut, ahonnan az nehany baratjaval megszokik

Toronto
Spiegel: Szabo a grandseigneur
Szabo Istvan ugyszolvan predesztinalva volt annak az anyagnak a
megfilmesitesere, amelynek targya Wilhelm Furtwangler karmester 1945 utani
vesszofutasa. Az europai film grandseigneur-je nem eloszor ulteti at erzekeny
kezzel a tegnapi vilagot a maba - irja legujabb szamaban a Der Spiegel. Szabo
Istvan Taking Sides cimu uj filmjenek vilagpremierje nemreg volt a torontoi
filmfesztivalon. A foszereplok: a hires nemet dirigens, aki - mas muveszekkel
ellentetben - nem hagyta el hazajat a nacik hatalomra jutasa utan, es az ot
kihallgato amerikai tiszt, akinek szemeben minden otthon maradt nemet
prominens szemely a hitleri rezsim szekertolojava valt.
A tiszt, Steve Arnold ornagy persze fiktiv figura: szemelyeben Szabo azt a
mentalis felfogast rajzolja meg, amely a 40-es evek Amerikajat jellemezte,
Egyesult Allamok mindenkit kollaboransnak minositett, aki nem vonult
emigracioba a naci rezsim elol. Egy olyan filmpiacon, amelyet az amerikai
studiok banalis gyoztesekkel arasztanak el, egy ilyen film mar-mar
provokacionak szamit - irta Carlos Widmann, a Der Spiegel riportere. "Bizony,
a fiatalok mar csak az olyan gyoztes alakokat szeretik, mint amilyenek az
amerikai filmekben teremnek - jegyzi meg melankolikus mosollyal Szabo. - En
kozep-europai vagyok, szamomra Europa ma is kicsit olyan, mint egy elo
muzeum, amelyben csupa vesztes lathato. A mi hoseink."

USA
Florida
AMERIKAI MAGYAR ORVOSSZOVETSEG

Amerikai Magyar  Orvosszovetseg evi rendes oktoberi, CME pontokat is
biztosito, Sarasota Floridaban megrendezendo  33. tudomanyos konferenciajat
rendezik oktober 28-november 2 kozott.
Az evi konferenciairol hirek a www.hmaa.org honlapon illetve E-posta utjan
Bodnar Esztertol  ebodnar@qosi.net cimen



Kalifornia
A RECSKI SZOVETSEG KOZLEMENYE

A Magyar Koztarsasag elnoke, Dr. Madl Ferenc kozbenjarasara es a vonatkozo
rendelet ertelmeben a Szabad Magyarorszagert Emleklapot mindazok szamara ki
kell adni, akiket 1945 es 1956 kozott legalabb harom esztendei
bortonbuntetesre iteltek es ezt kesobb megsemmisitettek. Az erdekeltek az
iteletet igazolo okmany kisereteben a kovetkezo cimre kuldjek el igenyuket:
Politikai Eliteltek Kozossege
H-1051 Budapest
Nador utca 36. V. em. 510
A fenti szervezetnek kotelessege az igenyt  igazolassal ellatva,
haladektalanul a Miniszterelnokseghez tovabbitani.

Sztaray Zoltan

Illinois
Magyar mozi minden szerda este 7 orakor westside-i Magyar Reformatus Egyhaz,
8260 W. Forest Ave.
Norridge, IL
Info tothpl@cs.com

Oktober 6-an szombat este 7 orakor szureti bal lesz a Delvideki csoport
rendezeseben Szent Istvan templom. Chicago

New York es kornyeke
BNAI ZION MAGYAR KLUB

Bnai Zion Magyar Klubban oktober 14-en du. 2 orakor  Hon Erdos Andre a Magyar
Koztarsasag rendkivuli es meghatalmazott ENSZ Nagykovetevel beszelget Dr.
Hamori Peter.
Bnai Zion Haz 136 East 39th St. NYC
Szponzorok Mimi Mautner, Carole Roth es Commissioner Livia  S. Sylva. A
bevetel a Bnai Zion visszamaradt gyermekek izraeli otthonanak javara szolgal.
Helyfoglalas : 212-725-1211

CONNECTICUTI MAGYAR KULTURALIS TARSASAG
JOTEKONYSAGI EST
Szeptember 30-an Connecticut-i Magyar Kulturalis  Tarsasag  (HCSC)
jotekonysagi estet rendezett  Stamford, Connecticut-ben.   A bal temaja
Budapest Anno volt. Az etelek Gundel Karoly receptjei szerint keszultek. A
jotekonysagi vacsora bevetelet, tobb mint $10,000 t  humanitarius celokra a
szeptember 11-i terrortamadas aldozatainak hozzatartozoi reszere,  erdelyi
arvahazak tamogatasara es a marosvasarhelyi Teleki-Bolyai Konyvtar
megsegitesere forditjak.
Informacio: Dr. Somogyi Balazs (203) 272-3345 vagy Kata Jozsef: (203)634-0602.
Adobol levonhato adomanyokat kovetkezo cimre lehet kuldeni:
HCSC  P.O.Box 2026 Cheshire, CT 06410

TANC
Oktober 20-an, szombaton, 8-kor, a Duquesne Egyetem vilaghiru Tamburitzans
egyuttes kelet-europai tanc es zeneeloadasa lesz a Fashion Institute of
Technology Haft Auditoriumaban  227 West 27 th  St..   Informacio: Az
Amerikai Magyar Folklor Centrum Tel: (201) 836-4869 vagy E-posta:
magyar@magyar.org  New York es kornyeke magyarok szamara  erdekes
rendezvenyekrol, magyar  nyelvu radio es televizio programokrol friss
informaciot szerezhet a New  Yorki Magyar Haz honlapjan magyarul



www.magyarhaz.org es angolul  www.hungarianhouse.org  cimen.

Ohio
ZAROKOZLEMENY
A Magyar Barati Kozosseg 2001-ben augusztus ho 11 es 18 kozott 30-ik
alkalommal rendezte meg a Magyar Hetet az Ohio allamban levo Lake Hope-nal, a
Remenyseg Tavanal.

A konferencia vezergondolata iden a Hatartalan Haza volt, az eloadok es a
hozzaszolok ezt jartak korul, keresve es felmutatva azokat az eros koteseket,
amelyek a szetszortsagban elo magyarsagot a multban osszetartottak es minden
bizonnyal a jovoben is egyutt fogjak tartani.
Az eloadasok hangsulyoztak, hogy az elmult evtizedekben az anyaorszagi, a
karpat-medencei es a nyugati magyarsag az elszigetelesukre iranyulo
torekvesek ellenere megtalalta a kapcsolattartas modozatait es olyan
tapasztalatokra tett szert, amelyek nemcsak az egyuvetartozas tudatat
erositettek, hanem kozvetlenul is hozzajarultak az anyaorszag hatarain kivul
letezo intezmenyek mukodesehez es az informaciok kicserelesehez.

A konferencia ertekeli, hogy az Orszaggyules altal nagy szavazattobbseggel
elfogadott statusztorveny valos segitseget kinal a nemzetisegisorban elo
magyaroknak onazonossaguk tudataban valo megerosodeseben.  Biztosak vagyunk
benne, hogy a statusztorveny osszhangban all a mervado nemzetkozi intezmenyek
torekveseivel. S remeljuk sikerul eloszlatni a kornyezo orszagokban olykor
kormanyszinten is megfogalmazott gyanakvast a statusztorvennyel kapcsolatban.

A Magyar Barati Kozosseg tovabbra is kovetkezetesen feladatanak tekinti a
magyar kisebbsegekkel szembeni jogtalansagokra felhivni a nyugati forumok
figyelmet.  A konferencia resztvevoi - megbizhato es megalapozott informaciok
ismereteben - tovabbra is hatarozottan tiltakoznak a nemzetisegek altal
lakott teruletek etnikai aranyainak hol eroszakos, hol fondorlatos
megvaltoztatasa ellen.  Koveteljuk az egyhazi ingatlanok maradektalan
visszaszolgaltatasat, az allamilag tamogatott magyar egyetemi oktatas
visszaallitasat Erdelyben es felteteleinek megteremteset a Felvideken es a
Delvideken.

Tamogatjuk a Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis es hasonlo
magyarsagismereti intezmenyek torekveseit.  Tovabba az MBK a jovoben is
biztositja erkolcsi es szervezeti tamogatasat a magyar iskolak, a magyar
templomok es a szetszortsagi magyar cserkeszet munkajahoz. Az MBK ifjusag
Remenyseg Balja, mely jovore ujra megrendezesre kerul, bevetelet
valtozatlanul kisebbsegi sorsban elo magyar fiatalok segitsegere szanja.
Valtozatlanul surgetjuk a Duna TV halozatanak kiterjeszteset az
eszak-amerikai kontinens fole. Folytatjuk parabola-antenna telepito akcionkat
- kiterjesztve a Delvidekre es Karpataljara.

Megismeteljuk felhivasunkat a Hatarontuli Magyarok Hivatala fele: tamogassa a
diaszporaban elo magyarok regiszterenek elkesziteset, a szetszortsagban elo
magyarok szervezeteinek es intezmenyeinek tenyleges szamontartasat,
ugyanakkor felhivjuk a nyugati szervezeteket, hogy tegyenek meg minden toluk
telhetot, kezdemenyezven szervezeteik kereten belul a felmeresek beinditasat.

A Magyar Barati Kozosseg
Lake Hope, OH. 2001 augusztus 18

Washington es kornyeke
KOSSUTH HAZ PROGRAMJA



Oktober 27-en este 7 orakor  Budapest Exit a Memoir of Fascism, Communism and
Freedom  (Texas A&M Univ. Press) cimu konyverol - a rabsagbol a szabadsagba
cimmel Teglas Csaba, New Yorkban elo varostervezo a fasizmus, a masodik
vilaghaboru es az  1956-os forradalomrol szolo memoar konyverol tart
eloadast.
Az iro visszaemlekezesei, amely szamos ertekes kritikat kapott az amerikai es
europai sajtotol kulonosen ajanlhato  a mai fiatal nemzedeknek.
2001 Massachusettes Ave, NW Washington, DC 20036
E-posta: hrfa@erols.com, wedit@usa.net
Tel: (202) 328-2630 #13,   www.kossuthhouse.org/khsc,

MAGYAR PIKNIK
Oktober 28-an, vasarnap 11 oratol  a washingtoni magyar fiatalok felevenkenti
piknikje Rock Creek Park, Washington, DC., rendezo  American Hungarian
Educators' Association . Adobol levonhato tamogatas adhato:
AHEA
Picnic Fall 2001
4515 Willard Ave 2210 S
Chevy Chase, MD 20814
Info: picnic-list@hungaria.org
honlap      http://hungaria.org/projects/picnic/

Washington es kornyeki  magyar esemenyekrol  a
www.kossuthhouse.org/washington honlapon olvashatnak.

Amerikai turne

ISTVAN, A KIRALY
Szorenyi Levente es Brody Janos rockoperajat tobb nagyobb magyarlakta
amerikai es kanadai  varosban adjak elo oktober 13 es november 11 kozott.
Erdeklodni lehet Pongratz Andras 520-742-4400  E-posta:apong@flash.net

KODALY VONOSNEGYES AMERIKAI KORUTJA
Liszt Ferenc Zeneakademia hegedusei eloszor 1982- ben jartak Amerikaban.
Az oktober vegen kezdodo othetes turne  allomasairol erdeklodni lehet
E-posta: rwam@mcimail.com vagy telefonon 212-581-8478
Fax: 212-581-8479   Raymond Weiss Artist Management.
http. //kodalyquartet.org

MAGYARORSZAG
Budapest
Muveszeti kozpont nyilt a Jozsefvarosban -

A legujabb budapesti  muveszeti kozpont az Atelier Pro Arts,  APA  szeptember
26-an nyitotta meg kapuit.  John Warren Gotsch magyar szarmazasu amerikai
uzletember egy eve, hazatelepulese utan hatarozta el, hogy egy olyan
muveszeti kozpontot nyit Budapesten, amelynek a fiatal magyar kepzomuveszek
megsegiteset tuzte ki celjaul. A gyonyoruen felujitott Mikszath Kalman tertol
alig par szaz meterre, a belso jozsefvarosi Horanszky utcaban all a Patyolat
Vallalat egykori epulete, melyet Gotsch ur csaknem szazmillio forintos
beruhazassal ujittatott fel.  Az A.P.A.!  nemcsak elosegiti uj muvek
szuleteset (es tervei szerint hazai es nemzetkozi szinten is menedzseli majd
az itt alkotokat), hanem be is mutatja a mar meglevo muveszeti alkotasokat.
Az unnepelyes "hazavatoval" egy idoben nyilt meg a haz negyszaz



negyzetmeteres emeleti kiallitotereben az elso tarlat, Erintes cimmel. Birkas
Akos lett a haz muveszeti vezetoje.

SZLOVAKIA
A Posonium Irodalmi Dij  Utnak Indul...

A Madach-Posonium Kiado pozsonypuspoki szekhazaban szeptember 19-en kerult
sor elso izben a Posonium Irodalmi Dij kiosztasara. A dijat mintegy fel eve
alapitotta a Madach Egyesulet, valamint az amerikai magyar Lauer Edith es
ferje, John Lauer.
A 30 ezer koronaval jaro fodijat Lanstyak Istvan kapta A magyar nyelv
Szlovakiaban cimu munkajaert.
Eletmudijat (35 ezer korona), kapott Ozsvald Arpad kolto, valamint Ag Tibor
nepdalgyujto tobb evtizedes munkassagukert.
Szucs Eniko koltono  az elsokotetes szerzonek jaro dijat (10 ezer korona)
nyerte el.
Ket kulondijat (20 ezer korona) itelt a kuratorium Csehy Zoltan Harman az
agyban cimu muforditaskoteteert, es Rakos Peter Nemzeti jelleg, a mienk es a
masoke cimu koteteert.

Az osszegyulteket udvozlo beszedeben Dobos Laszlo, a kiado igazgatoja
hangsulyozta, a kuratorium celja az volt, hogy a dijak odaitelesekor ne az
irodalmi szekertaborokra, a generacios toresvonalakra, hanem az ertekekre
legyen tekintettel. A Dij alapitoja, Lauer Edith bevezeto szavaiban egy
Japanban tapasztalt hagyomanyt emlitett peldakent, amely "nemzeti kincsnek"
nyilvanitja a japan muveszet kivalo ertekeit, alkotoit.  Ebben a szellemben
indul utra a Posonium Irodalmi Dij is - a szlovakiai magyar irasbeliseg
legjobbjainak evente ismetlodo elismerese celjaval.

INTERNET
1956-OS FORRADALOM TORTENETE
Az 1956 Magyar Forradalom tortenetenek Dokumentacios es Kutatointezete
Kozalapitvany honlapjan az 1956-os forradalom tortenete, intezeti kiadvanyok,
tanulmanyok, rendezvenyek  jelenkor-torteneti adatbazis talalhato.
www.rev.hu

CSANGO HONLAP
Uj csango honlap!
www.csango.hu

MAGYAR NYELVU ISTENTISZTELET
A Washington-i Magyar Reformatus Egyhaz  lelkeszei  Nt. Bertalan Imre es
Osvath Csaba, aki a debreceni Reformatus Teologiarol erkezett Washingtonba.
Web-oldalukrol megtudhato, mikor vannak magyar nyelvu istentiszteletek.
http://www.hrfa.org/church/

NEMETORSZAGI MAGYAR SZERVEZETEK SZOVETSEGE BUOD honlapjan  http://www.buod.de
 talalhato a Nemetorszagi Magyar Esemenytar - MEET
Tagegyesuleteik rendezvenyeirol. A pontos idopont, hely es egy rovid
ismerteto mellett
kapcsolatfelvetelre ill. erdeklodesre alkalmas cim is talalhato.

MAGYARONLINE.NET  SZERKESZTOSEG
Novemberben tervezik inditani egy uj honlapos kommunikacios forumot, melynek



informacio szolgaltatasa kiterjedne a kulhoni nyugati magyar - gazdasagi /
szervezeti adatbazisra, a kozerdeku informaciok mellett, szervezetek,
kiadvanyok reszere teritesmentes  bemutatkozasi lehetosegeket biztositanak.
A tartalom kialakitasaval kapcsolatos informaciokat var esetleges kerdeseket,
javaslatokat.
Simon Hunor
E-posta:magyaronline@yahoo.com

FIATAL MAGYAROK NAPJA
A philadelphiai Magyar Klubban megrendezesre kerult az "Internet Chat
Bulival" osszekotott Fiatal Magyarok Napja.
1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116
Tel.: 215 969-9446
http://www.magyarclub.com
Kepek a legutobbi bulirol: http://www.magyarclub.com/page6.html

WWW.NEMZETEKEUROPAJA.HU
Iskolak, konyvtarak, kulhoni magyar intezmenyek teritesmentes peldanyokat
igenyelhetnek errol a honlaprol, magyar, nemet es olasz dalokat,
hiradoreszleteket tartalmazo kazettakat es CD-ket rendelhet.  Erdekessegek
olvashatok a magyar katonazene es katonanota torteneterol, a hiresebb
eloadokrol egyuttesekrol.

MAGYAR SZERVEZETEK A VILAGBAN
A Magyar Tavirati Iroda Rt. honlapjan:  Magyar szervezetek a vilagban cimu
kiadvanyukra 2000 marciusa ota szerepel  http://magyarsag.mti.hu, illetve a
http://www.mti.hu es a honlapon belul a "magyarsag"  gomb alatt.
Cimgyujtemenyuk ot foldresz mintegy 140 orszagabol ma mar tobb ezer magyar
szervezet, kulfoldon megjeleno magyar sajtotermekek, magyar radiok es
televiziok, tiszteletbeli konzulok, kulfoldi egyetemek magyar tanszekeinek
cimlistajat tartalmazza.  Amennyiben a cimgyujtemenyben szereplo adataikban
barmi valtozas tortent az alabbi E-posta cimen jelezni kerik  itoth@mti.hu.
Toth Agnes
Sajtoadatbank

KONYV

CORVINISTAK
AZ 1956-OS FORRADALOM ES SZABADSAGHARC
Oktoberben, az 1956-os forradalom 45.evfordulojara jelenik meg az 1956-os
Magyar Forradalom Tortenetenek Dokumentacios es Kutatointezete Kozalapitvany
ket kiadvanya: Eorsi Laszlo: Corvinistak 1956. A VIII. kerulet
felkelo-csoportjai es
Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom es szabadsagharc . Ez utobbi muvet
az Oktatasi Miniszterium 1956-os kozepiskolai segedkonyv elkeszitesere kiirt
palyazatara adta be az intezet, amelyben a forradalom es az azt koveto
megtorlas elemzo bemutatasa mellett szamos forras es visszaemlekezes
talalhato. Osszesen mintegy 400 oldal lesz, kepekkel bosegesen illusztralva
(100 "zsanerkep", es portre a mintegy szaz onallo eletrajzzal rendelkezo
szereplorol).
Az 1956-os Magyar Forradalom Tortenetenek Dokumentacios es Kutatointezete
Kozalapitvany
1074 Budapest Dohany u. 74. II.em.
H-1410 Budapest, Pf.: 218
Tel: 322-5228, Fax: 322-3084



E-posta: h11336sza@helka.iif.hu (Szakolczai Attila)

KOSSUTH MONOGRAFIA
How and Why Iowans Named Kossuth County in 1851?
Miert es hogyan valasztotta 1851-ben Iowa allambeli Kossuth megye a nevet?
ISBN 1- 931646-03-01
Beaver Pond Press, Edina, MN Kiadasaban a juliusi Algona varosbeli Kossuth
szobor avatasara jelent meg a monografia,  melyben a szerzo tortenelmi
osszefoglalot ad a francia es az osztrak illetve magyar 1848-as forradalomrol
es a szabadsagharcrol, majd Kossuth amerikai utjarol. Kossuth kepek ,
dokumentumok
http://www1.minn.net/~/graczar>
E-posta: graczar@minn.net
Megrendelheto az irotol
Ralph Gracza
5151 Victor Lane
Minnetonka, MN 55345

JAZZ SZOTAR
Jazzoktatasi es -Kutatasi Alapitvany gondozasaban.  Ittzesne Kovendi Kata
magyar-angol, angol-magyar zenei szaknyelvi szotara  amatorok es
zenekedvelok, zenetanaroknak es gyakorlo muzsikusoknak.
Megrendelheto  $80.00 USD-ert (+ postakoltseg).
Akadimpex Co.Ltd., Gyori ut 20,  H-1123 Budapest,
Tel:36 1 458 3800, 458 3852   Fax: 36 1 458 3811, 458 3851
E-posta: ax@akadimpex.hu

LEHET-E MEG EGYSZER KEREK A VILAG ?
Krudy-alom Amerikaban

Charles Fenyvesi 1956-ban hagyta el Magyarorszagot. Ujsagiro lett a
Washington Postnal es a U.S. News and World Reportnal. 1990-ben megjelent es
most ujra kiadott Mikor kerek volt a vilag cimu konyveben csaladtagjairol ir,
akik foldet muvelo, zsido birtokosok voltak Szabolcsban. Most, ugyancsak a
budapesti Europa Kiadonal megjelent masodik kotete - Mikor az angyalok
tuljartak a vilag eszen - azokrol szol, akik zsidokat mentettek a haboru
idejen.
Info: kozmaeva@europakiado.hu

OSZTONDIJ
A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis palyazati felhivasa
magyarorszagi tanulmanyokra

A Kulfoldi Magyar Cserkeszszovetseg kezdemenyezesere eletrehivott Collegium
Hungaricum Juventutis Occidentalis celja, hogy a nyugati vilagban elo,
Magyarorszag irant erdeklodo fiatalokat megismertesse a magyar neppel,
nyelvvel es kulturaval.
A Magyar Koztarsasag Oktatasi Miniszteriuma palyazatot hirdet 2002. januarban
es szeptemberben indulo, a CHJO altal kezdemenyezett es egyuttmukodesevel
lebonyolitott ket szemeszteres programokra a Magyar Nyelvi Intezetben. A
reszkepzes magyar nyelvi es hungarologiai (Hungarian Studies) tanulmanyokat
tartalmaz, emellett lehetoseget nyujt az orszaggal es az elo magyar
kulturaval valo aktiv megismerkedesre is.
A program magyar nyelvbol az intezet akkreditalt vizsgahelyen letett
allamilag elismert kozep- vagy felsofoku nyelvvizsgaval, a hungarologiai
tanulmanyokbol zarodolgozattal es zarovizsgaval fejezodik be. Azoknak a
legkivalobb hallgatoknak, akik az elso szemeszter vegen sikeres felsofoku
nyelvvizsgat tesznek, lehetoseget kapnak, hogy intezeti elfoglaltsaguk



mellett vendeghallgatokent egy budapesti egyetemen egy vagy ket kurzust
vehessenek fel.
A palyazatra elsosorban magyarul beszelo egyetemista koru fiatalok
jelentkezeset varjak,  de elfogadjak mas, magyar nyelv es kultura irant
erdeklodok palyazatat is.
A palyazat benyujtasi hatarideje folyamatos. A bekuldott palyazatok egy evben
ketszer: oktoberben es aprilisban kerulnek elbiralasra.

Cim: Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
P.O. Box 57   Garfield, New Jersey  07026   USA
: www.magyar.org/ahea/chjoc/
Dr. Tarjan Gabor
E-posta: CHJOCollegium@aol.com

Vege

A Nyugati hirlevel koltsegeinek adobol levonhato hozzajarulasat szivesen
vesszuk
Hungarians of Louisiana Inc. szamara kiallitott csekken.
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adomentesség szam: DLN:17053072012041


