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Kedves Olvaso a Nyugati hirlevelet levelkent es mellekletkent is megkapja. A
hirlevel eredetileg ekezetes betukkel keszul. A kozel masfelezer olvaso
kulonbozo rendszerekkel tudja csak elolvasni, ezert a level ekezetlen a
melleklet pedig ekezetes betukkel keszult. Amennyiben a csatolt mellekletet
nem tudja elolvasni kivansagra elkuldom kulon.
Kerem a nyugati magyar olvasokat a vilag minden tajarol, hogy az olcso es
rendszeres kapcsolattartas erdekeben kuldjenek magyar hireket s tovabbi
erdekeltek, erdeklodok E-posta cimet. Leveleiket, eszreveteleiket varom
BikaJuli@aol.com cimre.

ARGENTINA
Buenos Aires
A Buenos Aires-i Magyar Nagykovetsegen a kortars magyar irodalom irant
erdeklodo magyarok szamara November 9-en, penteken este 19 orakor felolvasoest kereteben - bemutatjak a juliusban (Buenos Airesben) sulyos
szivmuteten atesett munkatarsuk, Kovacs (Korondi) Jozsef Tulelo gyakorlatok
cimu verseskotetet. Minden erdeklodot szeretettel varnak (Avda. Colonel Diaz
1878).

FRANCIAORSZAG
Parizs
TZARA-DIJ TAR SANDOR FORDITASOKERT
Tar Sandor muvenek francia forditasaert kapott magas muveszeti elismerest
Patricia Moncorge parizsi mufordito. A Tzara-dijat ket evente iteli oda a
francia iroszovetseg azoknak, akik a legszinvonalasabban ultetik francia
nyelvre a szepirodalmi muveket. A mufordito, Moncorge Tar Sandor A mi utcank
cimu konyvenek forditasaert reszesult a magas elismeresben. A dij atadasa
egybeesett a Franciaorszagban zajlo magyar evad, a Magy-art kereteben
rendezett irodalmi esttel, ahol Krasznahorkai Laszlo mutatkozott be a francia
kozonseg elott.

MAGYAR KONYVSIKEREK
Ot eve mukodik az Editions Ibolya Virag konyvkiado , mely a francia
nyelvteruleten korabban kevesse ismert magyar irodalom es politikatudomany
alapmuveinek kiadasaval varakozason feluli erdeklodest valtott ki. Bibo
Istvan A kelet-europai kisallamok nyomorusaga cimen kiadott
tanulmanygyujtemenye immaron masodik kiadasat erte meg. A konyv a francia
ertelmiseg koreben nagy visszhangot keltett. A masodik atuto siker Marai
Sandor nevehez kapcsolodik: A gyertyak csonkig egnek cimu regeny bekerult a
bestsellerlista elso tiz helyezettje koze, es tobb mint szazezres
peldanyszamot ert el. A kiado Krudy Gyula muveit is bemutatta. Az N.N. cimu
regeny 1985-ben kerult eloszor a francia konyves standokra, ezt kovette
egyebek mellett az Utitars, az Asszonysagok dija, az Oszi versenyek, es

valogatas a Szindbad-novellakbol.
Virag Ibolya konyvkiadoja elsokent Moricz Az Isten hata mogott cimu
regenyevel, valamint a Krudy-konyv zsebkiadasaval jelentkezett. Az elmult ot
evben meg tizenket konyv hagyta el muhelyet, koztuk volt Szerb Antaltol A
Pendragon-legenda, Kosztolanyi Dezsotol (aki Franciaorszagban maig a
legnepszerubb magyar iro) az Esti Kornel, amelyek mind tobb kiadast is
megertek, valamint Grendel Lajos Einstein harangjai cimu regenye.
A 2001-es franciaorszagi magyar kulturalis evad programjara negy verseskotet
jelent meg Weores Sandor, Tolnai Otto, Oravecz Imre es Marko Bela RMDSZ-elnok
verseinek valogatasa. Tervezik Szucs Jeno Vazlat Europa harom torteneti
regiojarol cimu tanulmanyanak ujrakiadasat, es meg az iden megjelentetnek egy
Szerb Antal- es egy Csath Geza-konyvet.
Francia kiadok is jelentkeznek magyar muvek forditasaival: mintegy negyven
ilyen irodalmi alkotast adnak ki iden. Ezek kozott van Kertesz Imre Kudarc,
Bodor Adam A puspok latogatasa cimu alkotasa. November vegere igerik
Esterhazy Peter Harmonia caelestis tortenelmi csaladregenyenek francia
valtozatat.

JAPAN
Tokio
MASODIK MAGYAR KAPOTT PRAEMIUM IMPERIALE DIJAT JAPANBAN
Tokioban oktober 25-en adta at Hitachi herceg a Japan Muveszeti Tarsasag
Praemium Imperiale dijat a Franciaorszagban elo Pan Marta magyar
szobrasznonek.
A dijat 1988-ban alapitotta Takamacu herceg es a korabbi elso magyar dijazott
Ligeti Gyorgy volt olyan hiressegek mellett mint Federico Fellini, Pierre
Boulez, Ravi Shankar, Ingmar Bergman, Peter Brook, Leonard Bernstein es a
francia festo Balthus.
KANADA
Toronto

SZEKELY BAL
2001 november 3-an este 7 orai kezdettel tartja a hagyomanyossa valt Szekely
Bal rendezvenyet a Magyar Kulturkozpont Arpad termeben a torontoi Orban
Balazs Tarsasag. Carneval egyuttes szolgaltat zenet es kozremukodik a Kodaly
tancegyuttes. A jotekonysagi bal bevetelet az erdelyi iskolak tamogatasara
forditjak.
840 St. Clair Ave W. Toronto . 14:30. George Weston Recital Hall, 5040 Yonge
St. Toronto
Tel: 416-604-0583 vagy 905-579-6447

MAGYARORSZAG
BUDAPEST
Illinois Allam Kelet es Kozep Europai kereskedelmi kepviseltenek kozpontja
Varsoban a lengyel fovarosban mukodik, a kereskedelmi kepviselet budapesti
kepviseletet Kertesz Magdolna latja el.
State of Illinois Hungary Office River Estates
Budapest 1134 , Vaci ut 35.
Tel: 451-7187
Info: illinois@elender.hu

BETHLEN GABOR ALAPITVANY

2001. november 5-en az Orszagos Szechenyi Konyvtar disztermeben
Marton Aron Emlekermet adomanyoznak a Melbourne-i Magyar Kozpontnak. Az
ausztraliai dijazottakat Bakos Istvan, a Bethlen Gabor Alapitvany
Kuratoriumanak elnoke laudalja
E-posta: bakos.istvan@ntk.hu

SZULETESNAP HAZAI DZSESSZKLUBBOKBAN
Hatvanadik szuletesnapjat harom magyarorszagi koncerttel unnepelte a
vilaghiru klarinetos, Dudas Lajos. Dudas azon keves magyar szarmazasu
dzsesszmuzsikusok egyike, aki europai rangu zenessze notte ki magat - a
francia "Jazz Magazine" peldaul a klarinet es modern jazz uttorojenek
nevezte. Az allando valtozasban es fejlodesben levo, ujito szemleletu
muzsikus jatekanak kulonlegessege, hogy a dzsesszzenebe komolyzenet is
"csempesz", peldaul Bartok- es Liszt-motivumok is felismerhetoek
muzsikajaban. Dudas Lajos 1973 ota el Nemetorszagban, ahol tanit, zenet
szerez es lemezeket keszit.

VARGA TIBOR FESZTIVAL
Az iden nyolcvanesztendos, Svajcban elo hegedumuvesz, karmester es
zenepedagogus tiszteletere egyhetes fesztivalt rendeztek a Zeneakademian.
Varga Tibor nemzetkozi mercevel is figyelemre melto eletmuvet hozott letre,
mikozben palyaivebol tipikus XX. szazadi magyar sors bontakozik ki.
Csodagyerekkent tunt fel, mar tizenevesen Europa-szerte koncertezett, a
haboru elott csaknem szaz lemezfelvetelt keszitett, majd 1945 utan o is
hazajatol tavol alapozta meg vilaghirnevet. Dolgozott Londonban,
Nemetorszagban majd Svajcban, ahol nemcsak a Varga Tibor fesztivalt es
nemzetkozi hegeduversenyt inditotta el, hanem "sajat" foiskolat es
mesterkurzusokat is. Fia, Gilbert Varga is nagyszeru karmester lett.
A Helvetia Hungaria Tarsasag szervezeseben megvalosult budapesti fesztival a
koncertek mellett hangszerbemutatokat, muhelytalalkozokat is magaban foglalt.
SOROS-ADOMANY A CEU-NAK
Tobb angol nyelvu lap, koztuk a New York Times is beszamolt rola, hogy a
"filantrop" Soros Gyorgy 250 millio dollart adomanyozott a budapesti es
varsoi szekhelyu Kozep-Europai Egyetemnek (CEU).

NEMETORSZAG
Berlin
GOTHAR A LEGJOBBAK KOZOTT
Az Europai Film Akademia (EFA) dijainak unnepelyes atadasara az iden december
1-jen kerul sor Berlinben. Az EFA tagjai - jeles europai filmmuveszek es
filmes szakemberek - tobb mint 300 filmet javasoltak a megmerettetesre. Az
Akademia igazgatosaga 44 europai jatekfilmet valogatott be abba a korbe,
amelybol az ot legjobb film versenyez majd a rangos dijert.
A szinvonalas valogatasban Magyarorszagot Gothar Peter Paszport cimu filmje
kepviseli. A Paszport, amely az iden mintegy 20 nemzetkozi fesztival
programjan szerepelt, mar harom dijat kapott. A dijert versenybe indulo
filmek kozott van Szabo Istvan legujabb, nemet-francia-brit-osztrak
koprodukcioban keszult Taking Sides cimu filmje is.
USA
ILLINOIS
Hunyadi Matyas Cserkeszcsapat Oszi Balja
2001 november 3-an este 6:30 kezdettel Bristol Court Bankett termeben

828 East Rand Road, Mount Prospect, IL kerul megrendezesre.
Az Eletfa nepi zenekar es a Kontinental egyuttes tanczeneje szolgaltatja a
szorakozast.
A bal bevetele az ifjusagnevelo mozgalomhoz szukseges penzugyi alapot
biztositja.
Info: Megyeri Jozsef 847-825-1950
E-posta: jmegyeri@home.com
KALIFORNIA
Hollywood
A Torzok lesz a magyar Oscar-jelolt film
Az Oscar-dij legjobb idegen nyelvu filmek kategoriajaban evente minden orszag
egy filmet nevezhet. A hazai biralo bizottsag dontese alapjan a 74.
Oscar-dijra Magyarorszag Sopsits Arpad Torzok cimu filmjet nevezi.
Sopsits alkotasa mar a tavaszi, millenniumi magyar filmszemlen megkezdte a
sikerszeriat. Elnyerte a fodijat, es Macsai Pal is elismerest kapott a
filmben nyujtott alakitasert. A tortenet az 1956-os forradalom utan, egy
intezetben jatszodik, ahol nemcsak a gyerekek, hanem tanaraik sorsa is
felresiklott. Sopsits Arpad az akkori sajtovetites utan elmondta: amit filmre
vitt, oneletrajzi ihletesu.
A Torzok nehany hete elnyerte a Montreali Nemzetkozi Filmfesztival fodijat is
- ennek erteket noveli, hogy az eszak-amerikai kontinens egyetlen
A-kategorias seregszemlejen ez a legfontosabb dij. A film reszt vett az
oktober kozepen rendezett Los Angeles-i magyar filmfesztivalon is.

LOUISIANA
New Orleans
GYURI HOLLOSY SZOBRASZ KIALLITASA
November 3-30 kozott lathato a Mario Villa Galeriaban
3908 Magazine Street
New Orleans, LA 70115
Tel 504-895-8731
A kiallitas megnyito november 3-an szombat este 6-9 kozott lesz.
Gyuri E. Hollosy egyik leghiresebb szobra Boston 56-os emlekmuve. A
bombasztikus kompozicio egy barikadon hatrahanyatlo lyukas zaszlot tarto
ferfialakot es egy foleje magasodo noalakot abrazol, aki az eg fele emeli
csecsemojet.
A New Jersey allamban talalhato Johnson Atelier a vilag legnagyobb
szoborparkja Princeton mellett, Hollosy muvei is megtekinthetok a
szoborparkban. Elore bejelentessel.
1474 River Road Titusville, NJ 08560
Tel: 609-737-7768
Gyuri Hollosy
E-posta: gyuri@hollosy.com
NEW YORK

ES KORNYEKE

SZAZEVES A NEW YORKI SZENT ISTVAN RK. EGYHAZKOZSEG
Ez ev augusztusaban Seregely Istvan egri ersek unnepi szentmise kereteben
nyitotta meg a 100 eves jubileumi evet, annak tiszteletere, hogy Perenyi
Laszlo, Jaszberenybol erkezo fiatal pap egy evszazaddal ezelott alapitotta a
Szt. Istvan egyhazkozseget 1902 augusztus 2-an.. Az elso evekben a hiveket a
St. Szaniszlo lengyel templomban gyujtotte ossze a vasarnapi misere. Az elso
kis magyar templomot a 14. utcaban 1902-ben sikerult alapitania.
ELOADAS
November 3-an 4 orakor New Yorki Magyar Szinhaz es a Fuggetlen Reformatus
Egyhaz Jotekonysagi eloadast rendez a szept. 11-i terrortamadas

gyermekaldozatainak megsegitesere. A zenes gala eloadas vendegmuvesze
Csongradi Kata Budapesti szinmuveszno aki a "VASARNAPI ASSZONY" c. Bajor
Gizirol szolo monodramajat adja elo. Kozremukodnek meg , Cserey Erzsi,
Lendvay Gabriella, Kovacs Szilvia. . Fuggetlen Reformatus Egyhaz diszterme
229 East 82-es utca. New York.
Magyar Szinhaz 212 861 7981. Cserey Erzsi igazgato

KIVALO

MAGYAROK

KITUNTETESE

Az Amerikai Magyar Alapitvany november 8-an tartja immar harminckilencedik alkalommal George Washington Award vacsorajat New Yorkban.
1961-ben Kalman Todor, a leghajtasos repules es Neumann Janos
(posthumus), a szamitogep megalkotoja volt az elso kituntetett.
A dijat az amerikai magyarok altal Budapesten felallitott Washington
szobor emlekere alapitottak. Azota 98 kivalo magyar szarmazasu es a
magyarokat tamogato amerikai nyerte el az Alapitvany ermet es elismero
oklevelet. Most Judith Leiber, John Lukacs, valamint Dr. Richard E.
Quandt lesz kituntetve..
Peto Judith, a masodik vilaghaboru elott az elso no tagja volt a
Magyar Iparmuveszek Egyletnek. A nemet megszallas alatt svajci vedelem
segitsegevel menekult meg a deportalastol, majd a haboru utan egy kis
sajat uzemben kezdte el kezitaskak gyartasat. Gerson Leiber amerikai
katona felesegekent 1947-ben jott az Egyesult Allamokba, ahol elobb
alkalmazottkent, majd nemsokara sajat vallalkozasban tervezte es
keszitette a noi taskakat. Akkor lett igazan vilaghiru, amikor
Eisenhower elnok felesege, Mamie az o kezitaskajaval jelent meg a
beiktatast koveto balon. Ma a Leiber tervezesu noi taskak olyan
hiresek, mint egy Faberge tojas.
Lukacs Janos szinten a haboru utan hagyta el szulofoldjet. Budapesten,
majd Cambridgeben tanult es 1947-ben lett a Chestnut Hill College
tanara. Kivalo tortenelmi tanulmanyai elismeresekent tobb egyetem
diszdoktorra avatta. "Budapest 1900" cimu konyve utan egyre tobb irasa
jelenik meg magyarul is. " Ami bennem van, ami en vagyok, az egy
sajatos kettosseg megnyilvanulasa" - mondja. "Ez azt jelenti, hogy
angolul irok es beszelek, angolul gondolkozom es tobbnyire angolul
almodom. Mi tobb, angolul szamolok. Amde mindezzel szemben van egy
meg fontosabb dolog: magyarul erzek Es kozben folyton nezem - nem
figyelem, nezem - a hazamat."
Aligha lehetne szebben es igazabbul meghatarozni amerikai magyarsagunkat,
mint ahogy azt Lukacs Janos kifejezte: " Nekem Magyarorszag a hazam, es
Amerika az otthonom. En Magyarorszag fia vagyok. De tovabb megyek. Az elobb
azt mondtam, magyarul erzek. Ez az erzes olyan valami, amit az ember csak az
anyjatol kaphat. Innen nezve Magyarorszag az anyam, Amerika a felesegem."
Leiber Judithot az unnepelyes esten Pamela Fiori, a Town & Country folyoirat
foszerkesztoje, Lukacs Janost pedig John Herman, a Simon & Schuster kiado
volt elnoke mutatja be. Dr Richard E. Quandt, a Princeton Egyetem tanaranak
meltatoja Dr. William G. Bowen, aki az egyetem es az Andrew W. Mellon
Alapitvany elnoke volt.
Papp Laszlo

CSATARI JOZSEF KIALLITAS
Az Amerikai Magyar Alapitvany New Brunswick-i (New Jersey 300 Somerset St)
muzeumaban november 18-an nyilik meg Csatari Jozsef, amerikai magyar festo
kiallitasa: "The American Scene - A Career in Art" cimmel. Molnar Agoston, az
alapitvany elnoke es Fazekas Patricia, a muzeum kuratora, munkajanak

koszonheto, hogy ezt a magyar kulturalis intezmenyt ma Amerika legrangosabb
intezmenyei kozott tarthatjuk szamon. A tiz evvel ezelott egy regi gyar
atalakitasabol kialakitott epulet nemsokara ujabb szarnnyal bovul. A George
Washington Award vacsora jovedelme is az epulet fejleszteset szolgalja majd.
A kiallitas megtekintheto keddtol szombatig 11 es 4, vasarnap 1 es 4 kozt.
Tovabbi informacio: 732-846-5777
NEMETH MAGDA ELOADAS
November 10-en a Magyar Oregdiak Szovetseg - Bessenyei Gyorgy Kor, Hungarian
Alumni Association rendezeseben Nemeth Magda budapesti tanar eloadasa a
Rutgers Egyetemen: "Apam Nemeth Laszlo tegnap es ma". 7:30- kor College
Center, 126 College Ave., New Brunswick, NJ
(www.hhrf.org/bessenyei/magyar.htm)
Info: ktnagy@aol.com

COLUMBIA EGYETEM
2001. november 19-en . 5.30 -kor tortenelmi kerek asztal megbeszeles â??1956
History versus Memory" Resztvevok: Deak Istvan professzor, Frank Tibor, Jan
Kubik, Bradley Abrams
Columbia University, 1512 International Affairs Building, 420 West 118
Street, New York
Tel.: 212 854 4008
Fax: 212 854 8577
E-posta: PSarkozy@humisny.org

ENSZ KEPVISELET
Az Orszaggyules Kulugyi Bizottsaga arrol hozott dontest, hogy Molnar
Laszlo jelenlegi New York-i fokonzult az ENSZ-kepviselet elere nevezik
ki. A jelolt 2002 marciusatol lesz a vilagszervezethez akkreditalt
nagykovet. Ugyanakkor az eddigi ENSZ nagykovetet Erdos Andret, aki a
jovo nyarig vezette volna a vilagszervezet leszerelessel es
biztonsaggal foglalkozo bizottsagat felmentettek es visszahivtak.

A NEW YORK POST TARR BELAROL
Tarr Bela filmjeibol vetittek teljes visszatekinto osszeallitast a New
York-i Modern Muveszetek Muzeumaban. Az Anthology Film Archives pedig
ket hetre oktoberben a Werckmeistert tuzte musorara. A New York Post.
ebbol az alkalombol hosszu, meltato irast kozolt a rendezorol,
megirva, hogy a Variety cimu lap Tarrt azon keves filmkeszitok
egyikenek nevezte, akik igazan a jovobe latnak.

MASSACHUSETTS
Boston
TUDOS KLUB
A Boston kornyeken elo magyar szarmazasu kutatok, mernokok, orvosok,
matematikusok es a tudomanyos elet mas teruletein dolgozok Tudos Klub-ot
szerveztek. Minden honap utolso csutortoken talalkoznak este 7 oratol.
Osszejoveteleikrol a hungarians@mit.edu listara rendszeresen kuldenek
tajekoztatast.
Tudosklub kovetkezo eloadasa Dr. Balogh Karoly november 29 -en este 7
orakor
az EPIX Medical, Inc.-ben. Utirany talalhato a honlapon.
www.epixmed.com/tudosklub

Info: Balint Eva
E-posta: Balint@umassmed.edu

OHIO
Cleveland
Zsolnay Kiallitas

Harom honapon keresztul tart nyitva az a kiallitas, mely a Zsolnay gyar
legujabb termekeivel ismerteti meg a latogatokat a clevelandi Hungarian
Heritage Muzeumban
November 11-en nyilo kiallitast Andrew Lazar es Andrew Temesvary szervezte.
300 Euclid Square Mall
Cleveland, OH
Tel: (216) 289-9400
Info: www.zsolnay.com
E-posta: magyarmuzeum@hotmail.com

MAGYAR KONGRESSZUS, MAGYAR BAL
A 2001 evi Magyar Kongresszust november 22 es 25 kozott rendezik a Sheraton
City, Cleveland, OH 777 St. Clair Avenue epuleteben. Ostortenetiismeretterjeszto eloadasokra, a Magyar Mernokok es Epiteszek Vilagszovetsege,
a Kulfoldi Magyar Ujsagirok Szovetsegenek evi Kozgyulesere es eloadasaira, a
Szent Laszlo Szovetseg es a Vitezi rend ulesere, az Arpad Akademia
szakosztalyainak eloadasaira kerul sor. Festmeny es szobor kiallitas,
irodalmi est, diszvacsora, magyar bal es dijkiosztas szerepelnek a Magyar
Kongresszus 2001 evi programjan.
Info:1450 Grace Ave.,Cleveland, OH 44107
Tel: (216) 226-8868, Dr. Nadas Janos
E-posta:magyartarsasag@nadas.org

PENNSYLVANIA
MAGYAR OTTHON - HUNGARIAN CLUB, INC.
Erzsebet bal
A mar megszokott jo hangulat, vacsora 7:00 es 9:00 kozott. Mezei Joska es
zenekara szolgaltatja tanczenet. Tombolasorsolas.
Info: Dobo Csopi este (215) 322 9773 szamon. .
1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116
Tel: 215 969 9446
E-posta:magyarclub@abac.com
http://www.magyarclub.com

Washington es kornyeke

A WASHINGTONI SMITHONIAN REPULESI ES URHAJOZASI MUZEUM UJ EPULETE 250 MILLIO
DOLLARERT

Architectural Record 2001 marciusi szamaban kozol cikket Steven F. Udvar-Hazy
Centerrol, melyet Hellmuth, Obata es Kassabaum HOK a vilag legnagyobb
epiteszeti vallalata kezdett el epiteni. A Wright testverek repulesenek

100 evfordulojara keszul el, 2003 decembereben az egyetlen magan penzbol
epult Smithonian muzeum epulet.
Ehhez az epulethez jarult hozza a Steve Udvar-Hazy., a vilag vezeto
repulogeplizing cegenek az International Lease Finance Corporation ILFC
vezerigazgatoja.
A washingtoni Dulles nemzetkozi repuloter mellett tervezett tizemeletes
epulethez 60 millio dollart adomanyozo magyar Steve Udvar-Hazy nevet fogja
viselni.
Steve Udvar-Hazy cege az ILFC a vilag legjelentosebb repulogep kolcsonzo
vallalatai koze tartozik a birtokukban levo mintegy 600 Boeing repulogeppel.
Udvar-Hazy 1946-ban szuletett Budapesten es 1956-os forradalom utan szuleivel
menekult el Magyarorszagrol. Kozgazdasagtanbol es nemzetkozi kapcsolatokbol
szerzett diplomat. Jelenleg Beverly Hillsben el, negygyermekes csaladapa.
Udvar-Hazy 2,8 milliard dollaros vagyonnal rendelkezik, o a masodik
leggazdagabb kulfoldon elo magyar
Az elso Soros Gyorgy 6 milliard dollarjaval a vilag ranglista 50. helyen all.

NAGYKOVETSEGI PROGRAMOK
Vermes Gabor tortenesz eloadasa
November 12-en, 7 orai kezdettel, Vermes Gabor tart angol nyelvu eloadast
"The United States as a Model for 19th Century Hungary" Az USA mint a 19-ik
szazad Magyarorszaganak egyik modellje." Az Egyesult Allamok egyik peldakepe
volt a magyar reform kornak. Az eloadas elemzi Amerika hatasat a magyar
politikai gondolkodasra, a polgari atalakulas programjara. Az eloadas utan
1956-os forradalomrol 1958-ban keszult, "Revolt in Hungary" c. 25 perces
amerikai dokumentumfilmet vetitik le, amelynek bemondoja Walter Cronkite.
Majd Jeszenszky Geza nagykovet megnyitja a " "Egy nep kialtott..." elnevezesu
az 1956-os forradalmat bemutato fenykepkiallitast
The Embassy of Hungary
2950 Spring of Freedom Street, N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel:202-362-6730/201 vagy E-posta:mhermann@huembwas.org

KONFERENCIA
Az 1956-os magyar forradalom es szabadsagharc fordulopontot jelentett a
hideghaboru torteneteben - allapitotta meg John Lukacs tortenesz azon a
torteneszkonferencian, amelyet a washingtoni magyar nagykovetsegen rendeztek,
amerikai, amerikai-magyar, illetve magyarorszagi tudomanyos kutatok
reszvetelevel.
A rendezvenyen reszt vett Bianca Adair az Alabamai, Charles Gati a Johns
Hopkins Egyetem, Mark Kramer a Harvard Egyetem, Anna Balogh Fletcher School
professzora , Paul Hollander Massachusetts-i Egyetem tanara, az 1956-os
Magyar Forradalom Tortenetenek Intezet kepviseloje Bekes Csaba valamint
Horvath Janos magyar orszaggyulesi kepviselo.
A vitat osszegzo Lukacs professzor 1956 meltatasakor egyfelol kiemelte a
magyar tortenelemben peldatlan nemzeti egyseget, amely abban a rovid
idoszakban megmutatkozott. Ennel is sokkal jelentosebbnek mondta azonban
azt, hogy az 1956-os esemenyek fordulopontot jelentettek a hideghaboruban, es
Magyarorszag ennyiben a vilagpolitika fokuszaba kerult.

A MAGYAR AMERIKAI KOALICIO KIHIRDETTE A
"DR. KISS ELEMER OSZTONDIJ" DIJAZOTTJAIT
Harom magyar egyetemi hallgato lett a "Dr. Kiss Elemer Osztondij" nyertese a

2001-2002 tanevben. Az osztondijakat kapjak: Temesvary Judit Szentesrol, aki
a New York-i Wells College Nemzetkozi Kapcsolatok szakan tanul, Torok Zita
Budapestrol, aki a New Hampshire Egyetem pszichologia szakos hallgatoja, es
Jozsa Fabian Szegedrol, aki a washingtoni egyetem informatika szakos
hallgatoja. Az eves osztondijak $500-$1500 kozott vannak.
Az osztondij programot Dr. Kiss Elemer emlekere a csaladja es baratai
alapitottak, es a Magyar Amerikai Koalicio 1997-ben hozta letre
osztondijalapot, azota evente legalabb ket egyetemi hallgatot tamogat.
A Magyar Amerikai Koalicio olyan atfogo non-profit szervezet, amely
amerikai-magyar ugyek elomozditasan es nyilvanos megismertetesen faradozik.
Info: Szabo Agnes
818 Connecticut Avenue, NW, Suite 850, Washington, DC 20006. Tel: (202)
296-9505, Fax: (202) 775-5175 : http://www.hungary.com/hac

ROMANIAI KARPOTLAS
Az 1945. marcius 6.-1989. december 22. kozott elkobzott romaniai ingatlanok
visszaigenylesehez, az igenyek benyujtasanak hatarideje: 2001. november 14.
Orokosok es leszarmazottak is igenyelhetik a visszaszolgaltatast!
Felvilagositas: Kerekes Gabor Onkormanyzati alelnok
RMDSZ Ugyvezeto Elnokseg
3400 Cluj, str. Republicii 60.
Jud. Cluj, Romania
Tel: (40-64) 190-758
E-mail: onkfoo@rmdsz.ro
Magyar Emberi Jogok Alapitvany Magyar Amerikai Koalicio

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

INTERNET

ERDELYI MAGYAR KI KICSODA
A nagyvaradi Scripta Kiado 1997-ben es 2000-ben megjelentette a Romaniai Ki
Kicsoda, illetve az Erdelyi Magyar Ki Kicsoda cimu lexikont. A 2000-es
Erdelyi Magyar Ki Kicsoda szemelyi cimszavai a 7000-es szamot kozelitik. A
kotet szemelyi cimszavai immar a Vilaghalon is olvashatoak.
http://www.scripta.ro/
E-posta:scripta@rdsor.ro

MAGYAR RADIO TORONTO
A torontoi magyar radio adasa felkerult az Internetre. Cimuk:
www.toronto.hu/radio
A program szerkesztoje Kosaras Vilmos, aki elerheto
E posta
hungarianradio@home.com

SZILIKONVOLGYI MAGYAR KOZPONT
890 Meridian Way, San Jose, Silicon Valley, CA 95126
http://www.usa-siliconvalley.com/hungary
Telefon: "ugyes-bajos" ugyek 408.920.0234
E-posta: andras@usa-siliconvalley.com

KONYV

AZAREL PAP KAROLY
Atyai nagyatyam gyapjas zsido volt. A berloktol s a parasztoktol vette a
gyapjut, s felvitte a varosokba, zsido kereskedoknek. Ugy erezte, ha egyszer
nehany evig elmelyedhetne a Szentirasban es Magyarazataiban, "kozelebb tudna
hozni a megvaltast". Igy kezdi egyszemelyes tortenetet a fiu Azarel Gyuri.
A Steerforth kiado jelentette meg Olchvary Pal forditasaban Pap Karoly
regenyet. Pap Karoly Sopronban szuletett 1897-ben es a Bergen Belsen-i
halaltaborban veszett nyoma 1944-ben. Azarel cimu regenyet eloszor 1937-ben
adtak ki. Konyveben ket kerdesre keresi a valaszt az iro: miert nem sikerult
a zsido asszimilacio, s ennek kovetkezteben miert jutott zsakutcaba a
zsido-magyar egyutteles, es mit lehet ezek utan tenni a jovoben? Steerforth
Press; ISBN: 1586420194

MARAI ELOSZOR AMERIKABAN
Embers cimmel jelent meg angolul Marai A gyertyak csonkig egnek cimu
regenye Carol Brown Janeway forditasaban az Alfred A. Knopf kiadonal. Marai
Sandor Europaban nagy sikert aratott muve Hollandiaban elnyerte az 2000 ev
forditasat mig Olaszorszagban Kozel egy evig szerepelt a 10 legkeresettebb
kulfoldi elbeszelo listajan.
A mu a baratsag regenye. A gyermekkorban gyokerezett Henrik es Konrad
baratsaga, egyutt diakoskodtak a becsi hadaprodiskolaban. Henrik dusgazdag
magyar grof fia, Konrad apja barositott hivatalnok, anyja lengyel.
Negyven evvel kesobb a ket ferfi ujra talalkozik, gyertya fenynel
vacsoraznak...
A regeny nagyszeruen dokumentalja Marai irasmuveszetet, a szerelem, baratsag,
huseg es arulas ilyeten felfogasat nem egyszeru megerteni.
ISBN: 0375407561

THE EAST-CENTRAL EUROPEAN SYNDROME
A tanulmany teljes szovege pdf formatumu. A kozel otven oldalas osszeallitas
kitunoen alkalmas a Statusz torveny vedelmere, rovidsege es konnyu
attekinthetosege folytan pedig a nyugati, angol nyelvu kormanyok, media,
politikusok es diplomatak tajekoztatasara.
Kerheto E-postan : magy@globalserve.net Magyarody Szabolcstol
NAGY KEPES BIBLIA
Olasz klasszikusok kepeivel diszitett barna borkotesu aranyozott lapszelu
954 oldalas kotet 1972-ben keszult a budapesti Szent Istvan tarsulat
kiadasaban, a Magyar Katolikus Puspoki Kar altal jovahagyott Szentiras
szovegevel
Az O es az Ujszovetsegi Szentirasnak uj forditasat, dr. Gorgenyi Bela
professzor vegezte.
Megjelent a Saxum KFT kiadasaban
Megrendelheto:
Kucsma Eva
352 Lancaster Ct., Piscataway, NJ 08854
Tel 732-463-0896(esti orakban)
E- posta: ekucsma@yahoo.com

LEE CONGDON A MAGYAR EMIGRACIOROL
Lee Congdon muve a magyar kommunista erzelmu ertelmiseg emigracios
munkassagarol A konyv angol cime: Seeing Red : Hungarian Intellectuals in
Exile and the Challenge of Communism
Hitler hatalomra jutasakor a magyar zsido ertelmiseg kivandorlasra
kenyszerult.
Nehany a Szovjetunioba majd kesobb Angliaba vagy egyenesen az Egyesult
Allamokba jottek. Arthur Koestler, Michael Polanyi, Karl Polanyi, Aurel
Kolnai, Lakatos Imre, Frederick Antal eletet es munkassagat koveti Congdon
konyve.
Northern Illinois University Press kiadasaban jelent meg.
ISBN: 0875802834
www.niu.edu/univ_press

B U C S U Z U N K
______________________________________
NYESTE ZOLTAN PETER
1922. augusztus 23. Mezoteleki 2001. oktober 2. Nadap
______________________________________

Mely megrendulessel es fajdalommal bucsuzunk hirtelen elhunyt
baratunktol, a Magyar Oregdiak Szovetseg-Bessenyei Gyorgy Kor, a Magyar
Barati Kozosseg, a Recski Szovetseg tagjatol, a Manville-i Magyar Reformatus
Egyhaz presbiteretol, a RECSK - emberek az embertelensegben cimu tortenelmi
forraserteku konyv szerzojetol, az embersegben, minosegigenyben messze
ragyogo peldat mutato gondolkodotol, a magyar versirodalom remekmuveinek
egyedi erteku tolmacsolojatol, a mindig segitokesz kozossegi embertol, Nyeste
Zoltantol.
SZEKELY ZOLTAN
Az oktober 5-en Albertaban elhunyt Szekely Zoltan hegedumuveszrol kozolt
terjedelmes meltato irast az Independent.
1903 ban szuletett Kocs kozsegben. Hubay Jeno es Kodaly Zoltan tanitvanyakent
mesterdiplomaval vegezte el a Zeneakademiat 18 evesen Bartok darabok kozul
Masodik Hegeduverseny, melynek vilagszerte elismert kulonleges
megszolaltatoja volt .
Az 1935-ben Magyar Vonosnegyes alapitoja tagja, mely Europa szerte elismert
kamarazenekar volt. 1950-tol el Szekely Amerikaban, s a vonosnegyes is
atkoltozik Del Kaliforniaba, ahol meg 20 evig jatszanak egyutt.
Szekely elismert zenetanar volt a Banff School of Fine Arts at the Banff
Centre, Alberta, Kanadaban.

FEYER GYORGY
A New Jersey Online beszamolt rola, hogy 92 eves koraban elhunyt Feyer Gyorgy
kavehazi zongorista es szorakoztato muvesz, aki a Carlyle-ban, a Stanhope-ben
es a Waldorf Astoria szallodakban jatszott. A nekrolog megirja, hogy Feyer
Budapesten szuletett, a Liszt Ferenc Zeneakademian tanult, tobbek kozott
Solti Gyorggyel egyutt. Kezdetben nemafilmekhez zenelt. A haboru alatt elobb
munkaszolgalatos volt, majd a Bergen-Belsen-i koncentracios taborba

hurcoltak. 1951-ben koltozott csaladjaval New Yorkba. Tobb lemezfelvetelt
keszitett.

Vege

A Nyugati hirlevel koltsegeinek adobol levonhato hozzajarulasat szivesen
vesszuk
Hungarians of Louisiana Inc. szamara kiallitott csekken.
Kerjuk jelolje meg, hogy Nyugati hirlevel szamara kuldi az osszeget.
Cim: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adomentesseg szam: DLN:17053072012041

