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TÓTH ÁRPÁD
JÚNIUS 21

Csengő-bongó versikével

Hát köszöntsük a nyarat,

Amely eljött, amely itt van,

Utcáinkban, házainkban,

S most már végre itt marad.

/Részlet/

ANGLIA

OXFORD

ORIEL COLLEGE

2004. június 4-én az Oriel College MacGregor termében este 8 órakor tartja felolvasó estjét
Szirtes György Angliában élő magyar költő, író és fordító. Vajda Miklóssal közösen ő
szerkesztette a nyáron megjelenő An Island of Sounds című antológiát. A mű a mai magyar
költészet és prózairodalom negyven szerzőjét mutatja be az angol közönségnek. Szirtes György
fordításában jelent meg Nemes Nagy Ágnes The Night of Akhenaton / Az Ekhnaton éjszakája /
című verseskötet a Magyar Magic ünnepségsorozatok alkalmából.
Nemrég fejezte be és kiadás alatt van Márai Vendégjáték Bolzanóban c. könyvének fordítását.
Angolul: Casanova in Bolzano az amerikai Knopf / Viking kiadásában fog megjelenni ez év
novemberében. Önálló új verseskötete angolul szintén novemberben lát majd napvilágot. A címe:
Reel.
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További információ: http://www.writersartists.net/gszirtes.htm
http://www.georgeszirtes.co.uk/

Június 9-én ugyanitt este 8 kor Mervyn Benford, professzor, filatológus a Magyar Posta
bélyegkiadásainak aranykoráról tart előadást, A Magyar Posta a kultúra és a politika tükrében
címmel.
http://www.hungsoc.com/

A MAGYAR ÉVAD ESEMÉNYEI

MAGYAR ANTOLÓGIÁK ÉS MAGYAR SZÍNHÁZAK

Negyven magyar prózaíró és költő angol nyelvű antológiája, valamint Nemes Nagy Ágnes és
Esterházy Péter egy-egy kötete szerepel egyebek között a nagy-britanniai magyar évad tavaszi-
nyári bemutatói között. Már a brit közönség elé került egy új Radnóti-válogatás, Erőltetett menet
címmel, a későbbiekben megjelenik Bächer Ivánnak, a Népszabadság munkatársának
novelláskötete és Ács Irén fotóalbuma is, amely Szécsényből származó zsidó deportáltak családi
fotóit gyűjti egybe.

A programban az irodalom mellett hangsúlyt kapnak a színházi események is. Legnagyobb az
érdeklődés a Krétakör Színház iránt, de szívesen látják a Pintér Béla Társulat Parasztoperáját,
és szó van a Sámán Színház szerepeltetéséről is. Júniusban négy kortárs magyar drámát maguk a
vendéglátók visznek színre, felolvasó-színházi produkcióként adják elő a Royal National Theater
és a budapesti Nemzeti együttműködésében Háy János, Kárpáti Péter, Egressy Zoltán és
Németh Ákos egy-egy művét.

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ JÚNIUSI PROGRAMJAI

A �Montmartre Európában� fesztivál díszvendége ez évben Debrecen városa lesz, s ebből
az alkalomból Párizs szerte debreceni alkotók mutatkoznak be.

Június elsején kettős kiállításmegnyitóval kezdődik a hónap a PMI-ben. A földszinti
nagyteremben a kassai születésű, 1946-tól 2001-ben bekövetkezett haláláig Párizsban élő
François Fiedler absztrakt festményeiből láthat válogatást a közönség. Az intézet másik kiállító
termében �A napfénybe öltözött város� rendezvénysorozat első részeként debreceni művészek
fotóiból és a szintén debreceni László Ákos grafikai munkáiból nyílik kiállítás. Mindkét tárlat
június 28-ig látogatható. Ugyanezen a napon este nyolc órakor a debreceni Karikás együttes
koncertezik, másnap debreceni kézműveseket láthatnak alkotás közben a párizsiak, s este a
debreceni Vulgó című bölcseleti folyóirat legújabb számát mutatja be Takács Ádám.
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Június 14-én a világhírű magyar származású zongoraművész, Cziffra György halálának
10. évfordulója alkalmából emlékkoncertet rendez az Arthèmes Egyesület, melyen a művész
nevét viselő alapítvány egykori ösztöndíjasai szerepelnek.

Június 21-én, a Zene Ünnepén a magyar kultúra párizsi központjában a Budapest
Ragtime Band játszik.

Június 25-én a Saint-Sulpice téren rendezett Költészeti Vásár részeként költészeti est lesz
a Párizsi Magyar Intézetben: a fiatal Móra Zoltán versei után a Budapest ostromakor eltűnt
Vázsonyi Károly költészetét a fordító, Kassai György idézi fel. Az estet Kobzos Kiss Tamás
koncertje zárja, melyen a lantművész Balassi Bálint verseit adja elő.

A PMI mozijában június 3-án Domokos János: Kolorlokál című, a Tilos Rádióról szóló
filmjét, 10-én pedig Mispál Attila: Altamira című 1997-es alkotását vetítik.

A Montmarte fesztiválon a Canto Armonico énekegyüttes szakrális zenei programmal
mutatkozik be, június elsején a párizsi Trianon színházban Fekete-Kovács Kornél
trombitaművész lép fel.

A francia minisztérium meghívására június 7-én Párizsban a magyar építészetet bemutató
kiállítást rendeznek, melynek keretében kiállítják �A példa ereje � Európa Nostra-díjas alkotások
Magyarországon� című vándortárlatot.

Június 22-én a Franciaországban élő magyar költőnő, Forrai Eszter képzőművészeti
alkotásaiból nyílik kiállítás Párizsban.

Kis Zsuzsa
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

CANNES

AZ 57. CANNES-I NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL
Magyar siker is született, Antal Nimród Kontroll című filmje az ifjúsági zsűri díját nyerte el.
A magyar alkotások közül korábban Gothár Péter Megáll az idő és Sopsits Árpád Céllövölde
című filmjei nyerték el ezt a díjat.

KANADA
HAMILTON

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR ISKOLÁK
XI. TANÁRI KONFERENCIÁJA

ŐRÍZD A NYELVET! címmel rendez a hamiltoni Arany János Magyar Iskola tanári
konferenciát. A megnyitó előadást Deroth László egyetemi tanár tartja. Beszéd és
szókincsfejlesztő gyakorlatok, módszertani műhelyek, szakmai problémák és megoldások
kerülnek megvitatásra. Időpont: 2004. június 19. reggel 8-tól délután 5-ig.
Mohawk College Conference Centre
245 Fennell Ave. West
Hamilton, Ontario
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Levélcím: Szőke Zsófia
131 Crestview Ave.
Ancaster, Ontario L9G 1C9, Canada
Tel:(905)648-0299
E-posta: zsizso@sympatico.ca

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

PANORÁMA VILÁGTALÁLKOZÓ

A Magyar Kultúra Alapítvány székházában 2004. június 4-én 17 órakor.
A Magyar Kultúra Alapítvány és az American Hungarian Panoráma magazin szerkesztősége
közös szervezésében a Panoráma Világklub következő témája �Az emigráns magyar irodalom�.
Az est házigazdája: Sziki Károly előadóművész és Bakó Annamária a Litea Könyvszalon
vezetője.
Az irodalmi műsorban amerikai és kanadai magyar költők műveiből hangzanak el részletek
/András Sándor, Bakucz József, Baránszky Jób László, Fáy Ferenc, Horváth Elemér, Kemenes
Géfin László, Tamási Miklós, Vitéz György és Wass Albert /.
A műsor második részében Ferdinándy Györggyel az évtizedekig Puerto Ricóban élt íróval
beszélget Kulcsár Katalin, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője.
Az estet az egri borászok borbemutatója zárja.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
E-posta: mka@mail.datanet.hu, Tel : 355-0122

KOPRODUKCIÓS FILM HERZL TIVADARRÓL

Az önálló zsidó állam megalakításának szorgalmazójáról magyar-izraeli dokumentumfilm készül.
A filmet ősszel mutatják be, a rendező Mészáros Márta.
Herzl Tivadar 1860. május 2-án született Budapesten a Dohány utca 2. sz. házban, melynek
helyén áll ma a Zsidó Múzeum és a nagy zsinagóga egyik fő épületszárnya van. A múzeum falán
emléktábla hirdeti emlékét.
Neológ zsidó légkörben nevelkedett, középiskolai tanulmányait egy budapesti reálgimnáziumban
fejezte be. 1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol az egyetemen jogot és irodalmat tanult.
1884-ben szerzett jogi doktorátust, de hamarosan elhagyta a jogi pályát, hogy csak szépírással
foglakozzon. Számos írása - cikkek, novellák, regények - nyomtatásban is megjelent. Néhány
színművét a bécsi Burgtheaterban mutatták be. A siker ismertté tette a nevét. Irodalmi sikereinek
köszönhetően 1891-ben a Neue Freie Presse c. bécsi lap párizsi tudósítója lett.
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MAGYAR NYELVI TÁBOROK

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
Az idén július 18. és augusztus 14. között tartják a nyári magyar nyelvű tanfolyamokat.
4010 Debrecen, Pf. 35, Hungary  Tel/Fax 36-52 489-117
Jelentkezés: http://www.nyariegyetem.hu

ZÁNKAI GYERMEK ÉS IFJUSÁGI TÁBOR
 A Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. Európa legnagyobb gyermek- és ifjúsági
üdülőcentruma a Balaton mentén. A táborozásra azokat a 14 � 18 év közötti fiatalokat várják,
akik szeretnének megismerkedni a magyar nyelv alapjaival.

A tábor időpontja: 2004. július 4-17. 315 EU/fő.
Honlap: www.zanka.hu, Tel: 00-36-87-568-591, E-posta: marketing@zanka.hu

BALATONI ANYANYELVI ES MAGYARSÁGISMERETI TÁBOR 10-14 ÉVESEKNEK

Másfél napos budapesti programmal gazdagodott a 2004. július 29. és augusztus 7. között
rendezendő Balatoni anyanyelvi és magyarságismereti tábor programja:
A részletes programot lásd itt: http://www.mnyknt.hu/program_balaton.html
Jelentkezés: http://www.mnyknt.hu/tabor_jelentkezes.htm

NÉMETORSZÁG

BERLIN

TÁBORI GYÖRGY 90 ÉVES

HOMMAGE Á TÁBORI GYÖRGY
Június 23-án este 6 órakor Az író, aki idegen - Tábori György címmel Eberhard Görner osztrák
rendező dokumentumfilmjét vetítik a berlini magyar intézetben.
Tábori György a világhírű író, dramaturg, színész és színházi rendező 1914-ben született
Budapesten. Húsz évesen hagyta el szülővárosát. "Aki én voltam egykor Magyarországon, az már
nem létezik. Más lettem. Megváltoztam. Ezt egyszer úgy fogalmaztam, hogy rám az a
meghatározás illik, hogy idegen, jövevény vagyok mindenhol." Tábori Györgyöt 2001 őszén a
legmagasabb osztrák irodalmi elismeréssel, a Nestroy-díjjal tüntették ki.
A műsor második részében Táborival illetve Táboriról készített interjúkat mutatnak be.

SUTTGART ÉS KÖRNYÉKE
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Június 11-én 20.00 órakor Ulm városában �A magyar jazz hónapja� keretében Dresch Mihály
Kvartett németországi túrájának első napjára kerül sor, másnap Rotebühlben, következő nap
Karlsruheben és 15-én a Stuttgarti Magyar Kulturális Központban lépnek fel.
Június 16-án a Stuttgarti Művészeti Alapítvány és a Budapest Galéria ösztöndíjasai, Katja
Brinkmann és Vincze Ottó közös kiállítása nyílik a Stuttgarti Magyar Kulturális Központban.
Június 26 és 28 között Magyar Fesztivál lesz Baden-Badenben �A magyar jazz hónapja�
keretében a németországi Lehel Péter és a Trio Midnight játszik.
Az intézet honlapja: http://www.magyarintezet.hu/stuttgart

FRANKFURT

FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁR
Az évente októberben megrendezendő �Frankfurti Könyvkiállításon� immár 6 esztendeje a
Társaságunk ingyen kiállítási lehetőséget biztosít azoknak a (főleg határon kívüli) kisebb
kiadóknak, szerzőknek, akik saját erőből nem lehetnének jelen ezen a grandiózus (130 � 140
résztvevő ország) rendezvényen.

Ebben az évben �a kontinensek magyar találkozóját� szeretnénk meghirdetni, ami azt jelentené,
hogy egy csokorban mutatnánk be a világ legkülönbözőbb tájain élő magyar szerzők műveit,
szervezetek évkönyveit magyarul vagy az illető ország nyelvén.

Török Miklós
Antoninus Str. 74.

60439 Frankfurt
Tel/Fax: 49/69/583210

E-posta: dug-frankfurt@gmx.de

SVÁJC

ZURICH

Szalay Zoltán fotóművész kiállítása Muzsika. A zene története címmel. Híres karmesterek portréi
láthatók a magyar fotóművész kiállításán a Galerie A. M. Andersen termeiben.
A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg.
Bodmerstrasse 8, 8002 Zürich
Tel: 01/281 18 81, F 01/281 18 82
H-P: 11-18, Sz: 12-16 óra között
http://www.andersenfineart.com/

USA

COLORADO
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Thomas Tancredo, Colorado állam kongresszusi képviselője, a Kongresszus Nemzetközi

Bizottságának tagja 2003-ban látogatást tett Magyarországon, majd találkozott politikusokkal,

neves közéleti személyekkel, valamint határon túli magyarokkal, s különösen érdekelte a

kisebbségben élők sorsa és az egyházi vagyonok visszaszolgáltatása Romániában.

Az út eredményeként, a múlt héten, 2004. május 6-án, Tancredo képviselő úr három másik

képviselőtársa, Smith (R-N.J.), Ryan (D-OH), és Kaptur (D-OH),  támogatásával

határozattervezetet nyújtott be a Kongresszusban, H. Res. 632 (megtalálható www.congress.gov

honlapon), amely kifejezi a testület azon véleményét és kívánságát, hogy a NATO-tag Románia

haladéktalanul intézkedjen és gyorsítsa fel az elkobozott egyházi vagyonok visszaszolgáltatását

jogos tulajdonosaiknak. A fenti határozathoz most van folyamatban további támogatók toborzása,

és ez ügyben kérném az amerikai-magyarok segítségét. Hasznos lenne ha szervezetek és

magánszemélyek kapcsolatba lépnének kongresszusi képviselőikkel, és kérnék, hogy támogassák

későbbi szavazatukkal a határozattervezetet.

További információ:
Megyesy Jenő
1700 Broadway, Suite 2100
Denver, CO 80290-2101
(303) 861-8013
emegyesy@duffordbrown.com

MASSACHUSETTS

JOHN KERRY MAGYAR ŐSEI

A Boston Globe 2004. február 4-i száma adta tudtul, hogy John Kerry massachusettsi
szenátornak, a Demokrata Párt elnökjelöltjének apai nagyszülei zsidók voltak, s az Osztrák�
Magyar Monarchiából vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Kerry apai nagyapja, Fritz Kohn /
Frederick Kerry/ Csehországban született, nagyanyja, Löwe Ida pedig Budapesten.
Ida nagymama 1877 február 22-én a Lipótvárosban született, szülei Löwe Szigfrid és Löwe
Jozefina morvaországiak voltak, s mint az Országos levéltári bejegyzés mutatja apja
gumikereskedő volt és egy neológ izraelita zsinagógához tartoztak. A Duna-parti Zoltán utca 2-es
számú házban laktak, később a Tükör utcába majd a Magyar utca 1-be költöztek a Kossuth Lajos
utca sarkára. 1900-ben Ida feleségül ment Fritz Kohnhoz a Bécs melletti Mödlingben, ahol az ifjú
férj egy cipőüzemben dolgozott. A Kerry nevet még itt vették fel 1901-ben (találomra rábökve a
térképen egy ír megye nevére), s ugyanebben az esztendőben kikeresztelkedtek. Ekkor született
első gyermekük, Erik is. Három év múlva indultak el Amerikába a Königin Luise nevű hajón
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Triesztből. A család Bostonban telepedett le, s még két gyermekük született: Mildred és Richard,
utóbbi lett később Kerry szenátor apja.
Fritz Kohn nagypapának volt egy féltestvére Richard, ő viszont 1911-ben Morvaországból
Budapestre emigrált, és a Kéri nevet vette fel.
Ida nagymama 1960-ban halt meg, tehát Kerry szenátor még jól emlékezhet rá.
Kerry anyai ágon a híres Winthrop és Forbes családokból származik és távoli rokona a néhai
Franklin D. Rooseveltnek is. Édesapja diplomataként Oslóban, Berlinben, illetve Párizsban
szolgált. John előkelő európai és New Hampshire-i magániskolákban tanult, majd a Yale
Egyetemen. Innen önkéntesként a haditengerészethez, azon belül a PCF�94 jelet viselő naszád
fedélzetére, Amerika vietnami háborújának legnehezebb területére, a Mekong deltájába került.
Kerry hadnagy egy rohamcsónakokból álló alegység parancsnoka volt, s kiváló katonának
bizonyult, amit maréknyi kitüntetés (Ezüst Csillag, Bronz Csillag, a sebesülésekért három Bíbor
Szív) és társainak visszaemlékezése bizonyít. A veteránszervezetektől kapott támogatás pedig
kampányának gerincéhez tartozik.
http://www.johnkerry.com
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=160439&DocID=137580#137580

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

NEW YORKI MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET

Június 6-án, vasárnap egynapos utazó kiállítás a New York-i Magyar Kulturális Intézet jóvoltából
"Régészeti Ásatások Magyarországon" címmel az Amerikai Magyar Polgári Ligában: 21 New
Schley Street, Garfield, New Jersey 07026.
Tel: (973) 473-0013 vagy (201) 836-4869.

MAGYAR NAP NEW BRUNSWICKON
Június 5-én szombaton, New Brunswickon Magyar Nap lesz a Hungarian Civic Association of
New Brunswick és a New York-i Magyar Kulturális Intézet támogatásával a Somerset Streeten,
sok előadással, ételekkel, kiállításokkal és nagy Életfa Táncházzal. Információ: (202) 836-4869

 MAGYAR  AMERIKAI ALAPÍTVÁNY MÚZEUM
KIÁLLÍTÁSOK

ÁSATÁSOK
A Magyar Nemzeti Múzeum plakátkiállítása látható a magyar ásatásokról 1975-2000 között. A
26 jelentős magyar ásatás képei június 5�ig láthatók.
A MAGYAR NOBEL-DÍJASOK ARCKÉPCSARNOKA
Boros Attila festményei kerülnek kiállításra a debreceni Konz Galériából. A kiállítás megnyitót
június 3�án 7.30-kor tartják. A kiállítás június 5�ig látható.
300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903 Info: 732/846-5777
E-posta: info@ahfoundation.org
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FÉSZEK KLUB
2004. június 2-án este 7-kor büfével várják a klub tagságát a hagyományos, zenés szezonzáró
összejövetelükre, ahol Eisler Annamária, a népszerű Masi, torontói chansonette lép fel a kiváló
zongoraművész alelnökük, Zórándy Zoltán kíséretével.
344 East 69 New York, New York 10021
Tel: (201) 886-2512

CONNECTICUT

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG

SÍREMLÉK CZINE MIHÁLYNAK

A Czine Mihály irodalomtörténész tiszteletére emelendő síremlék a budapesti Pro Literatura
Alapítvány gondozásában készül el. A Magyar Baráti Közösség vállalja a gyűjtés
megszervezését. Az adóból levonható adományt küldő csekken a Czine Memorial jelzést kérik
feltüntetni.
www.mbk.org
MBK
P.O. Box 2026,
Cheshire, CT 06410

AZ 1956-OS EMIGRÁCIÓ ÚJ BUDAPESTI SZOBORTERVE

A Connecticutbeli Fairfieldben működő Magyar Studies nevű szervezet az 1956-os forradalom
50. évfordulójára, 2006-ra, a magyar forradalom szelleméhez méltó �pesti srác� szobrának
felállítását szervezi. A szobrot Budapest központjába, a Parlament elé tervezik.
A szervezet kampányt indított, hogy a világon szétszóródott magyar 1956-os emigráció
adományaiból váljék lehetségessé a szobor kivitelezése.
Az adományok beküldhetők
Magyar Studies of America Inc.
242 Kings Highway Cut-off, Fairfield,
CT 06824-5394 címre.

Felvilágosítás: Lengyel Zsuzsa (203) 746-2162 telefonszámon.

OHIO
CLEVELAND

NEMZETKÖZI GYERMEK JÁTÉK ÉS KULTURÁLIS FESZTIVÁL
A 2004. július 29. és augusztus 2. között megrendezendő fesztiválon magyarországi gyermekek is
részt vesznek. A magyar szereplők támogatására összefogtak az ohiói magyar szervezetek: a
Cleveland Hungarian Heritage Museum, a Hungarian Cultural Center of North-East Ohio, a
Csárdás Dance Company, a Cleveland Hungarian Development Panel, az Atléta Klub, a tb.
főkonzulátus, a cserkészet vezetői és a United Way magyar képviselői, hogy támogassák a
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nemzetközi tornán résztvevő magyar fiatalokat: kirándulásokat, külön programokat szervezzenek
nekik.
Honlap: www.hungarians4icg.org
Tel: (440)895-9550
E-posta info@hungarians4icg.org
Adóból levonható adományt kérik a HICG-CHDP nevére kiállított csekken küldeni:
HAJRÁ MAGYAR!
Hungarians for the International Children�s Games, HICG� HDP
c/o Morgan Stanley
24400 Chagrin Blvd.
Beachwood, OH 44122
ATTN: István Tamoga

KÖNYV

WERNER J. CAHNMAN - JUDITH T. MARCUS - ZOLTAN TARR:
JEWS AND GENTILES. A HISTORICAL SOCIOLOGY OF THEIR RELATIONS
Zsidók és nemzsidók. Történelmi szociológia a kapcsolatukról. Ha csak az antiszemitizmuson
van a hangsúly, az a zsidóellenesség és a zsidók passzivitásának a krónikája. E könyv viszont
bemutatja hogy a zsidó-nemzsidó viszony sokkal komplikáltabb: egy hosszú történet pozitív és
negatív kontaktusokkal - mondja Tarr Zoltán, aki feleségével Marcus Judithtal szerkesztette és
hozta nyilvánosságra Cahnman művét.
Transaction Publishers Distribution
1-888-999-6778
orders@transactionpub.com

MITOSZOK HELYETT � 1956 EÖRSI LÁSZLÓ

Eörsi László 1956-os forradalmat kutató történész legújabb könyve, Mítoszok helyett � 1956
című csakúgy mint eddigi munkái: a Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban, a
Ferencváros 1956, a Corvinisták 1956 című kötetei, a budapesti vonatkozásokkal foglalkozik. A
könyv részint Budapest ostromának történetét tanulmányozza, csokorba gyűjtve sok olyan
dokumentumot, jegyzőkönyvet, mely a szovjet megszállással kapcsolatos, másrészt pedig a
legendákat, mítoszokat veti össze a tényszerűen kutatható és feltárható adatokkal.
A kötet három monográfiát foglal össze, a három halálraítélt: Mansfield Péter, Dudás József és
Tóth Ilona körül kialakult legendákat kérdőjelezi meg, melyek sokak szemében fontosabbak és
talán igazabbak a dokumentálható tényeknél.
Eörsi kiáll amellett az álláspontja mellett, hogy jobb, ha a történész a dokumentumokra
hagyatkozik vizsgálódásai során, mint a szóbeszédben fennmaradtakra, és véleménye szerint a
korabeli tanúk visszaemlékezései is alaposabb tanulmányozásra szorulnak.
Izgalmas, érdekes és tanulságos olvasmány Eörsi László krimibe illő munkája.
A kötet és a korábbiak is az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és
Kutatóintézete Közalapítványnál jelent meg.
1074 Budapest Dohány u. 74.
Tel: 322-3620, Fax: 322-3084
E-posta: eorsilaszlo@freemail.hu
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ALIBI
EVÉS-IVÁS, KERT, LOVAK, FÜRDŐ az Alibi sorozat félévente megjelenő kötetei egy egy
témát dolgoznak fel, híres emberek, színészek, írók-költők a kérdéssel kapcsolatos írásai,
fényképes élményei teszik izgalmas olvasmánnyá Alexander Brody Honoluluban és Budapesten
élő szerkesztő munkáját. A szerkesztőbizottság tagjai: Csontos Erika, Farkasházy Tivadar,
Márton László, Nagy Gabriella és Torma Tamás.
A legújabb szám SZERENCSE címmel 2004. május végén jelent meg.
Alibi Kiadó 1118 Budapest Mányoki u. 6/b. Tel: 315-1139
Alibialibi@freemail.hu

INTERNET HÍREK

MAGYAR KULTURÁLIS HONLAP

2500 magyar kulturális szervezet részletes adatát tartja nyilván.
http://www.port.hu/kultura/

MAGYARORSZÁGI KÖNYVHÉT

75. Jubileumi Ünnepi Könyvhét 2004. június3-7.
http://www.unnepikonyvhet.hu/index1.html
Az újdonságok alcím alatt megtalálható az új könyvek listája.
A nyugati magyar írók közül többek között Bitó László, John Lukacs, az Alibi Szerencse
számának szerzőivel Alex Bródy, Ferdinándy György, Ephraim Kishon, Gömöri György, Határ
Győző és Sárközi Mátyás személyesen mutatkozik be a budapesti olvasó közönségnek a
könyvhéten.

ERDÉLY HONLAP
www.sophia.jpte.hu/erdely/

DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA
www.irodalmiakademia.hu
A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tagjainak szavazatai alapján idén Krasznahorkai László
kerül be a kortárs szépirodalom halhatatlanjainak a társaságába. Az író művei, életrajza és a vele
kapcsolatos bibliográfia várhatóan ősz elejétől kap helyet a Neumann-ház által működtetett
virtuális könyvtárban.  A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 1998-ban hívta
életre a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) programot azzal a céllal, hogy a kortárs magyar
irodalom legjobbjainak művei az Interneten is elérhetők legyenek.
A DIA-nak negyven élő tagja van. További 23 művész posztumusz művei szerepelnek a
www.irodalmiakademia.hu weboldalon.
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TÁMPONT / PÁLYÁZAT
A HLO FORDÍTÓI PÁLYÁZATA
A Hungarian Literature Online (hlo.hu) és a Print-X Kiadó közös fordítói pályázatot hirdet vers,
novella illetve prózarészlet fordítására. A pályázat célja, hogy a kortárs magyar irodalom körébe
tartozó művek magas színvonalú angol nyelvű fordításainak köre tovább bővüljön. Első díj: 50
ezer forint; Második díj: 30 ezer forint; Harmadik díj: 20 ezer forint.
Magyarul a literán: http://www.litera.hu/tampont/palyazat/20147.html
Angolul a HLO-n: http://www.hlo.hu/scholars/grants/20123.html

TEL AVIV
NAHUM GOLDMANN ZSIDÓ DIASZPÓRA MÚZEUM
http://www.bh.org.il/Exhibitions/Hungary/index.aspx
Lacko Andres fotókiállítása: �Három élet. Magyar zsidók 1981-2004�címmel
Nyitva 2004. augusztusig

OBITUS

ESTEÉ LAUDER

91 éves korában elhunyt Manhattanben az amerikai kozmetikai ipar first ladyje, aki először
alkalmazta a gift with a purchase módszerét.
Josephine Esther Mentzer szülei kelet-európai bevándorlók voltak, anyja magyar zsidó
származású volt. Queensben nevelkedett fel egy vaskereskedés fölötti lakásban. Valódi amerikai
sikertörténet az övé.
Serdülő korában egy vegyész nagybácsitól leste el a műhelytitkokat, s szerezte meg néhány
finom arckrém receptjét. Az Esztiből lett Estée kezdetben otthon készített krémekkel házalt,
amelyek azonban olyan sikeresnek bizonyultak, hogy hamarosan saját pultja volt a legelegánsabb
New York-i áruházakban.
Joseph Lauter később Lauder 1930-ban vette feleségül. Az Estée Lauder Corporationt 1946-ban
alakították, melynek ma 21 ezer munkása és kétezer terméke van. Az 500 legnagyobb amerikai
vállalat középmezőnyében elhelyezkedő családi vállalkozást idősebb fia Leonard veszi át.
Az egyik fia, Ronald S. Lauder által létrehozott alapítvány óvodák, iskolák, diákcsereprogramok,
folyóiratok, illetve ifjúsági táborok finanszírozásával támogatja a zsidó kultúra fennmaradását a
közép-európai országokban, így Magyarországon is.
http://www.anecdotage.com/index.php?aid=14700

Vége

A Nyugati hírlevél költségeihez adóból levonható hozzájárulásokat szívesen veszünk a
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím:
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
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