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HALK BÁNATOS SZÖKÉS

Halkabban daloljatok,
Északi, vándor dalok,
Hirtelen, kósza dalok,
Szél-viharok.
Ma június van
S kissé búsan
Jöttem el valahonnan.
Jóéjszakát se mondtam.
Meleg, vihartalan
Nyárban
Tettem be oda a szívem
S a lábam
S szeretném kivonni őket,
E hamar lépegetőket.
Halkabban daloljatok,
Északi, vándor dalok,
Hirtelen, kósza dalok,
Szél-viharok.

Ady Endre

ANGLIA

MAGYAR MŰVÉSZETI NYÁR LONDONBAN

MAGYAR MAGIC

A tizenhat hónaposra tervezett nagy-britanniai magyar évad nyári előrendezvényein a zenéé a
főszerep.
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A nagy-britanniai magyar programok legfőbb újdonsága, hogy több koprodukciót illesztettek a
rendezvények közé, vagyis rangos londoni és vidéki helyszíneken magyar és angol művészek,
kulturális intézmények közösen hozzák létre a produkciók nagy részét.
A művészeti ágak közül akárcsak korábban Franciaországban és Olaszországban, a többinél
nagyobb hangsúlyt kap majd a zene. A világzene egyik fellegvárának tartott londoni Barbican
Centre-ben többek között a Szászcsávás zenekar, Lajkó Félix, az Anima Sound System, Dés
László és Snétberger Ferenc lép majd fel május végén.
A londoni közönség most hallhatja először Erkel Hunyadi Lászlóját és néhány kortárs magyar
drámát.
Az EMMA (Etnic and Multicultural Media Academy) multikulturális fesztiválon a kiváló fiatal
szaxofonos, Bolla Gábor adott koncertet. Júniusban mutatják be Londonban az Orange Tree
Színházban Szilágyi Andor El nem küldött levelek című darabját John Terry rendezésében,
angol színészekkel.

A londoni Freud Múzeumban novemberben Álomfestők címmel Gulácsy Lajos, Sassy Attila és
Lesznai Anna képeiből nyílik kiállítás.
A Covent Garden piacon egy olyan magyar folklórhét keretében gyújtják meg a karácsonyi
fényeket, amelyben néptánc, népzene és kézműves kirakodóvásár egyaránt helyet kap.
A nagy-britanniai magyar kulturális időszak 16 hónapon keresztül tart majd. A szervezők
reménye, hogy ennek hatására növekedik a magyarországi turizmus. A franciaországi MagyArt
rendezvénysorozat után 25 %-kal nőtt a francia turisták száma hazánkban.

AUSZTRIA

BÉCS

MAGYAR VONATKOZÁSÚ TÁRLATOK

Az Albertina márciusi újranyitása óta nem csökken a látogatók száma. Egyik kiállítása a
fényképezés történetét dokumentálja Szem és kamera címmel. Márpedig a fotográfia históriáját
nem lehet megírni külföldön híressé vált hazánkfiai felemlítése nélkül. A múzeum saját
anyagából június 8-áig látható válogatásban az új művészeti ág hőskorából és későbbi
periódusaiból egyaránt akadnak hazai vonatkozású felvételek. A pozsonyi Angerer fivérek közül
az idősebbik, Angerer Lajos 1860�65 között albuminnal  készítette zsánerképét Petzvál
Józsefről, az első fényképészeti objektív feltalálójáról. Hasonló módszerrel készült Angerer
Viktor 1890 előtti felvétele egy útépítő munkásról, továbbá Lőwy József 1872-es
kéztanulmánya, valamint Martens és társa parasztlakodalmat megörökítő 1880 táján született
emlékezetes képe is.
Az ezüst-zselatin módszert használta Madame d�Ora bécsi műtermében Kallmus Dóra és Benda
Arthur. Benda a páratlan orosz balerinát, Anna Pavlovát kapta lencsevégre 1913-ban. Alig
másfél évtizeddel későbbi Moholy-Nagy feleségének, Luciának a képei már egész más világot
mutatnak be, ő a Bauhaus dessaui műhelyének épületét rögzítette mérnöki precizitású



3

dokumentációban. Az erdélyi Halász Gyula Párizsban Brassaïként szerzett művésznevet, az
"arany harmincas évek� féktelen érzékiségét közvetíti képein. A Hódmezővásárhelyről
elszármazott Elkán László, aki Lucien Hervé-ként ma is Párizsban él, faubourgi halárus kofát
ábrázoló fotója zárja a magyar kézzel is írt egyetemes fotóhistóriát.

A Collegium Hungaricum teraszán április végétől június közepéig Gesztusok és betűk címmel
Márkus Péter szobrász egyéni tárlata látható. Egyetemistaként kezdett foglalkozni a hindi
nyelvvel, a devanagari ábécé betűit és számait előbb hungarocellből faragja ki, majd veszejtéses
technikával alumíniumba önti, és ezek hovatovább szójelekké rendeződnek, majd képírássá
válnak. A galériában id. Vasilescu János tulajdonában lévő képekből Ország Lili kiállítás van
május 27-ig.
Kunt Ernő grafikus kamaratárlata a MissionArt Galéria rendezésében az előadóteremben június
elejéig tart nyitva.

AUSZTRÁLIA

III. ORSZÁGOS IDENTITÁSKONFERENCIA

A New South Walesi Magyar Szövetség és a Melbourne-i Magyar Központ a Magyar
Köztársaság Nagykövetségének és Főkonzulátusának védnökségével
2003. június 7.és 9. között konferenciát tart.

A konferencia témája a magyar megmaradást érintő kérdések: a magyar nyelv, kultúra, és
önazonosság megőrzése e távoli földrészen, az ausztrál és a magyar kormányzati támogatások
lehetőségeinek számbavétele.

A magyar ifjúsággal foglalkozók, a hétvégi magyar iskolák, a tánccsoportok és a cserkészet, a
magyar házak, magyar központok és klubok, öregotthonok, egyházak vezetőit, dolgozóit,
időszaki lapok, a rádiók és TV szerkesztőit, munkatársait és a fiatalok részvételét várják.

Az előző két konferencián született javaslatok, ajánlások és határozatok alapján elért
eredményekről is beszámolnak.
A tanácskozásra Magyarországról is meghívtak szakembereket, akik a magyar kormányszervek
hivatalos küldöttjeként ill. szervezetük nevében tájékoztatnak a magyarországi hivatalos segítség
lehetőségeiről.

A tanácskozáson részt vesz:
 Pekár István, a Duna Televizó elnöke. A Duna TV immár öt földrészre jut el műholdas,
digitális adásával.
 Dr. Újváry Gábor, a budapesti Balassi Bálint Intézet főigazgatója. Az intézet magyar nyelvi és
hungarológiai képzést ad. Évente 30 külföldi, ill. tengeren túli fiatalnak adnak ösztöndíjat.
 Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, akit partnerül szeretnének
megnyerni a magyar-magyar kapcsolatok bővítésére: előadóművészek ausztráliai turnéjának
megszervezésére és támogatására.
 Stepan Kerkyasharian, a Community Relations Commission elnöke, a multikulturalizmus
jegyében az ausztrál állami támogatásokról tart előadást.
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Kardos Béla
Kardosbj@bigpond.com

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ FŐBB JÚNIUSI PROGRAMJAI

A Párizsi Magyar Intézet első júniusi rendezvényét a mozinak és a filmeknek szenteli. A
Magyar mozi � idő és történelem címmel - a PMI, a Théorème folyóirat, a Sorbonne-Paris III
egyetemközi hungarológiai központja és a Film és Audiovizuális Kutatóközpont közös
szervezésében � kétnapos, nemzetközi konferenciát tartanak június 5-6-án. A konferencia
keretében Gimes Miklós: Mutter című, 2002-ben készült filmjét is levetítik.

Június 6-án az Arthèmes Egyesület rendezvényének ad otthont a PMI � Magdalena Zuk
lengyel zongoraművész játssza Chopin, Liszt és Debussy darabjait.

Nagyszabású rendezvénysorozat veszi kezdetét június 10-én a magyar származású,
világhírű díszlettervezőről, Alexandre Traunerről. Az emberről és Oscar- és César-díjas
művészről emlékeznek családtagjai, barátai és egykori munkatársai, s a róla szóló könyv szerzője
Jean-Pierre Berthomé. Ugyanezen a napon 19 órakor nyílik két kiállítás, amelyek több oldalról
bemutatják e nagyszerű alkotó életművét. A nagyteremben a filmekben híressé vált helyszínek és
díszletek tervei láthatók. A kistermi tárlaton a szerző eddig még ismeretlen Bretagne-ban,
Kongóban, Olaszországban és Marokkóban készült felvételeit mutatják be. A kiállítások július
elsejéig tartanak nyitva. Ugyancsak az Alexandre Traunert idéző rendezvénysorozat részeként a
PMI vetítőtermében 12-én Marcel Carné A Sátán követei c. 1942-es filmjét, 19-én Billy Wilder
1963-as �Irma, te édes�, 26-án pedig Joseph Losey Don Giovanni c. remekművét tekinthetik
meg. A filmek díszletét  Alexandre Trauner tervezte.

Június 20-án, az intézettel szomszédos Saint Sulpice tér hagyományos költészeti vásárával
egyidőben, a közelmúltban franciául megjelent két magyar költészeti antológia kerül
bemutatásra: �Esőcseppek� címmel a huszadik századi magyar költészet gyöngyszemei Tímár
György, a másik kötet a magyar avantgárd 1918-1929 közötti időszakának versei Marc Martin
fordításában.

A Zene Ünnepének alkalmából a Rajkó zenekar lép fel. Programjukban Dankó Pistát
idézik fel, születésének 145., halálának 100. évfordulóját ünnepeljük 2003-ban. A Rajkó zenekar
másnap Senlisben a Cziffra Alapítvány rendezvényén is szerepel.

A Fontainebleau-i Kastély május 24-től június 15-ig tartó koncertsorozata is a magyar
zene jegyében zajlik: a Keller quartett és más, francia zenészek előadásában a júniusi
hétvégéken Ligeti, Bartók, Kurtág és Kodály szerzeményei is hallhatók.

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

BUDAPEST

MAGYAR TISZTELETBELI KONZULOK III. KONFERENCIÁJA

Május 25-28 között rendezi a Külügyminisztérium a 151 tiszteletbeli magyar konzul számára
négyévente tartandó konferenciát. Vannak államok, ahol több tiszteletbeli konzulátus működik,
így Olaszországban 11, Amerikában 10, Nagy-Brittaniában 4 is tevékenykedik.
A világkonferencia fórumot biztosít a konzuli munkával kapcsolatos vélemények és tapasztalatok
cseréjére és tájékoztatást ad a Magyar Köztársaság aktuális gazdasági, politikai, kulturális és
tudományos helyzetéről.
Info: www.hcc.hu

KANADA

ÚJ SKÓCIA

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA

A Kanadai Magyarságtudományi Társaság 1985 óta évente tart kétnapos konferenciát, melyet
idén május 27 és 29 között Nova Scotiában, a Halifax-i Dalhousie Egyetemen rendeznek a
kanadai egyetemek évi vándorgyűlése keretében. Magyarországról, Európából és az USA-ból
érkeznek meghívott vendégek.
A társaság munkájáról, kiadványairól, a jövőbeli konferenciákról felvilágosítás:
The Secretariat, HSAC    c/o Hungarian Chair
    University of  Toronto
    1 Spadina Crescent, Room 104
    Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1
    Telefon: (416) 978-4157
E-posta: george.bisztray@utoronto.ca
A társaság kiadványai, a Magyarságtudományi Füzetek
honlapon olvashatók.www.hungarianstudies.org

ÉSZAK-AMERIKAI  MAGYAR ISKOLÁK X. TANÁRI KONFERNCIÁJA
Június 14. szombat, 9:00-től �5:00-ig.
Szent Erzsébet Magyar Iskola, Toronto, Kanada
A konferencia fő témája az olvasás meghatározó szerepe az anyanyelvi műveltség
kifejlesztésében. Az utóbbi évek gyakorlatától eltérően az idén nagyobb hangsúlyt kap a közös
eszmecsere és csoportos műhelymunka.

Kárász László koordinátor
Szent Erzsébet Magyar Iskola
432 Sheppard Avenue East
Toronto, ON M2N 3B7
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Tel 416-225-3279
Fax 416-225-3814
E-posta: iskola@szenterzsebet.org
Honlap http//www.iskola.szenterzsebet.org

USA

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

FÉSZEK KLUB

Május 21-én, este 7:30-kor Czinkota Mihály előadása: "Tiszteld apádat és anyádat: a IV.
parancsolat költőink tolmácsolásában"
Legközelebbi program októberben lesz.
344 East 69 St., New York, NY 10021
Tel: (201) 886-2512

MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT
 
DOMJÁN GALLÉRIA LÁTOGATÁS

Az 1992-ben meghalt híres fametsző és festőművész Tuxedo Park, New Yorkban lévő
galériájához szervez látogatást a New York-i Kulturális Központ július 14-én.
A galéria nyitva délután 3 órától. A tárlatvezető Evelyn Domján, a világszerte megbecsült
művész özvegye, könyveinek társszerzője lesz.
Busz a Főkonzulátus épülete elől 2:00 �kor indul.
231 East 52nd St., New York City
Bejelentkezés: 212-750-4450

KIÁLLÍTÁS
ANIKO VERES FE

Aniko Veres-Fe, a Long Islandi Szépművészeti Főiskola tanárának május 23-án este 7:00 órakor
nyílik az Aich galériában kiállítása. A magyar származású szobrász kiállítása június 1-ig tart
nyitva.
Aich Gallery, 218 East 25nd St., New York City
Info: Tel: 212-750-4450 - Fax: 212-750-4451 - Email: hcc@hungarianc

STEPHEN SPINDER
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Június 1-jén, vasárnap 2:00 és 5.00 között lesz a megnyitója a nemzetközileg ismert amerikai
fotóművész, Stephen Spinder: �Through My Lens - Budapest és Erdély� című fotókiállításának
az  Amerikai Magyar Alapítvány Múzeumában
A november 9-ig nyitva tartó kiállításon Stephen Spinder 50 fotója látható elsősorban az
építészetről és az emlékművekről a művész közelmúltban kiadott hasonló című  könyvéből.
Múzeumi nyitva tartás: kedd-szombat 11-4, vasárnap 1-4.
(300 Somerset St., New Brunswick, NJ).,
Spinder bemutatkozik könyvével a New Brunswicki Magyar Napon június 6�án.
Rochester, NY Barnes and Noble könyváruházban könyvbemutatót tart június 19-én és
háromhetes kiállítása nyílik, majd az USA magyarlakta területein háromhetes könyvbemutató
körútra indul.
Június 28-29-én Los Angelesben és San Diegóban tart előadást a magyar kulturális
szervezeteknél.
A szerző további amerikai magyar közösségek jelentkezését várja, hogy bemutathassa erdélyi és
budapesti fotóalbumát.
www.spinderartphoto.com
E-posta: spinder@pronet.hu
Információ: (732) 846-5777

MAGYAR NAP NEW BRUNSWICKON
Június 6-án szombaton Magyar Nap lesz a Hungarian Civic Association of New Brunswick és az
Amerikai Magyar Alapítvány támogatásával a Somerset Streeten, Info: 732/846-5777

FILMKLUB
Június 8-án este 6 órakor Sólyom András filmje, az Érzékek iskolája, angol felirattal a New
York-i Magyar Házban (213 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között). Információ: (212) 650-
1974 vagy  www.hungariancc.org

MAGYAR VERSEK ANGOLUL

Swimming in the Ground. An Anthology of Contemporary Hungarian Poetry in English címmel
modern magyar költészeti antológiát  adott közre a Neshui Publishing kiadó. A kötetet fordította
és szerkesztette Michael Castro és Gyukics Gábor.
A válogatás  negyven modern magyar költő 122 versének fordítását tartalmazza.
A Bowery Poetry Club bemutatja az antológiát és részletek hangzanak el a műből. Furulyán kísér
J.D. Parran. Műsorban bemutatják a szerzőket Micheal Castrot és  Gyukics Gábort. Időpont :
2003. május 22-én, 5:00 és 7:00 óra között.
308 Bowery Street a Bleecker saroknál, NYC.

Információ a szerzőtől : (718) 965-9416, illetve a Magyar Kulturális Központtól
E-posta: robagcsikugy@netscape.net

IFJ. KERESZTES BÉLA ATLÉTIKAI VERSENY



8

Június 8-án, 10:30 órai kezdettel a Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i körzete
hagyományos atlétikai versenyére kerül sor a Hub Stine Field atlétikai pályán, Plainfield, NJ-ben.
Esőnap: június 15.
Információ: 914/337-8987
E-posta:ikbae@yahoo.com

SEGÍTSÜK A MAGYAR MARATONI KERÉKPÁROS AMERIKÁT ÁTSZELŐ
CSÚCSKÍSÉRLETÉT

Ebben az évben magyar résztvevője is lesz Káldy Attila személyében a közel 3000
mérföldes, Amerikát átszelő maratoni kerékpáros túraversenynek, a. Race Across America-
nak.
Horváth Gábor New York-i főkonzul a New Jersey állambeli Atlantic City-beli befutónál
köszönti majd a magyar sportembert, és reméli, hogy nem csak remek, hanem a legjobb
eredményhez gratulálhat majd a balatonkenesei versenyzőnek.

A 44 éves Káldy már több hosszú távú és ultra-maratoni triatlonos világbajnoki címet mondhat
magáénak, évek óta szívósan készül az Egyesült Államokat átszelő  versenyen való
megmérettetésre, és nem titkoltan egy újabb magyar világbajnoki cím megszerzésére.

A verseny ebben az évben június 15-én indul útjára a kaliforniai San Diegóban, amelynek
végcélja a New Jersey állambeli Atlantic Cityben lesz.
Várhatóan 9-10 nap alatt teszik meg a távot.
Az útvonal az alábbi városokat érinti: San Diego � Hope, Arizona � Pie Town, New Mexico �
Dalhart, Texas � Guymon, Oklahoma � Meade, Kansas � Collins, Missouri � Greenville, Illinois
� Putnamville, Indiana � Troy, Ohio � West Union, West Virginia � Cumberland Maryland �
Rouzerville, Pennsylvania � Comm. Barry Bridge, New Jersey � Atlantic City, New Jersey.
 
Horváth Gábor főkonzul arra kéri azokat az amerikai magyar szervezeteket, közösségeket,
amelyek a fenti útvonalhoz közel esnek, hogy segítőkészségük esetén jelezzék elérhetőségüket, a
magyar csapatnak még útnak indulásuk előtt, hogy szükség esetén itt élő honfitársainkhoz
fordulhassanak.
Tel: (+36)-1-250-1231
E-posta: bikemen@mail.datanet.hu

Káldy Attila saját forrásaiból és szponzorok támogatásával teremtette elő a részvételhez
szükséges több millió forintot, ami a két professzionális kerékpár, a kísérő autó, valamint a három
fős kíséret (orvos, szerelő és technikai vezető) utazásának költségeit biztosítja.

New Yorki Főkonzulátus sajtóközleménye

RHODE ISLANDI KONCERTEK

Newport Zenei Fesztiválon magyar zongoraművészek szerepelnek.
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Bogányi Gergely és Würtz Klára is fellép a júliusban rendezendő zenei fesztiválon.
www.newportmusic.org

NYÁRI MAGYAR ISKOLA

2003. július 5-20.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén újra meghirdetjük Nyári Magyar Iskolánkat. Ebben
az évben a fillmorei Nyári Magyar Iskola fennállásának 36. életévébe lép. Az első iskolatábor
1968 júliusában volt a Sík Sándor Cserkészparkban, aztán hamar nyári iskola lett belőle. Mivel
megszakítás nélkül működött évről-évre, most -2003 nyarán - nyílik meg immár
harminchatodszor!
Célunk az idén is elsősorban Észak-Amerika szórvány magyarságának fiataljait vendégül látni,
de ezenkívül hívunk és várunk minden olyan magyar fiatalt aki játszva, énekelve szeretne
magyarul tanulni.

Az iskola ideje: 2003. július 5-20. Helye a Sík Sándor Cserkészpark, amely Fillmore, NY
közelében helyezkedik el. A tanítás szintje igazodik a tanulók nyelvtudásához. Kiváló
tankönyveket és naprakész pedagógiai és didaktikai eszközöket használnak tanítóink, így a siker
előre biztosítva van.

A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre
(mindegyik tagozaton) 350 USA dollár. Családoknak, több gyerek részvétele esetén,
kedvezményt adunk.

A Sík Sándor Cserkészpark erdős-ligetes 100 holdja, a délutáni szakköri foglalkozások,
kirándulások, fürdések vidám szórakozássá varázsolják a tanulást.

Felvétel csak előzetes jelentkezés alapján. Aki nem beszél magyarul  azt a legnagyobb
sajnálatunkra - nem vehetjük fel az iskolába, mert a tanítást nem tudná követni.

Jelentkezési határidő 2003. június 20. Jelentkezést csak teljes két hétre fogadunk el.
Részletes felvilágosítás és jelentkezési ívek a következő címen igényelhetők:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Rt. 23 North
Newfoundland, NJ07435
(973) 208-0450
E-posta: kmcssz@aol.com

PHILADELPHIA

ERDÉLY EST
MAGYAR OTTHON HUNGARIAN CLUB, INC.
Május 31-én este 7:00 órától. Vacsora 7:00 és 9:00 között. Tánczenét reggelig Bujdosó Sándor,
magyar DJ szolgáltat.
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1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116
Tel: 215 969 9446
http://www.magyarclub.com  E-posta:magyarclub@abac.com
Előrendelés: Kiss János  Tel: 215/745 -0459 , Fax: 215/745-6853, vagy E-posta:
Janos44@aol.com
Az adóból levonható hozzájárulások a klub fenntartásához, annak megmaradásához szükségesek.

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

A WASHINGTONI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG PROGRAMJA
Vestard Shimkus lett zongorista, a 2002. évi  Los Angeles-i Liszt Zongoraverseny nyertese ad
koncertet a magyar nagykövetségen május 28-án este 7:00 órakor.
3910 Shoemaker Str. N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel. (202) 362-6730/0201, E-posta. culture@huembwas.org

KÖNYV

JOHN LUKÁCS
Churchill: Visionary. Statesman. Historian.  John Lukacs műve.
Lukács János a háború után hagyta el Magyarországot. Budapesten, majd Cambridgeben tanult és
1947-ben lett a Chestnut Hill College Pennsylvania professzora nyugdijbavonulásáig. Kiváló
történelmi tanulmányai és több mint húsz történelmi könyve elismeréseként számos egyetem
díszdoktorrá avatta. "Budapest 1900" című könyve után egyre több írása jelenik meg magyarul is.
Legutóbbi könyvei a bestseller-listákra kerültek, mind történelmi munkák, de egyben
olvasmányosak. Öt nap Londonban, Egy korszak vége, Az évek szálai, Párbaj, 80 nap harc
Churchill és Hitler között, Az utolsó európai háború című művei a Yale University Press
kiadásai.
A történészt régóta foglalkoztatja Winston Churchill, legutóbbi könyvében a második
világháború kezdetével valamint Hitler Churchill közötti harc időszakával foglalkozott, a
jelenlegi tanulmány Churchillt, az elismert politikust hírnevének tetőpontján mutatja be.

INTERNET

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG HONLAPJA

Segélyaukciók és egyéb hírek, tanulási lehetőségek magyar fiataloknak, 2003-as ITT OTT
találkozó hírei olvashatók a MBK honlapján.
http://www.mbk.org/
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KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM KÓRUS TURNÉ
A kórus 2003. június 5-8 között különböző templomokban lép fel. A pontos időpontok
megtalálhatók a washingtoni magyar nagykövetség honlapján.
http://www.huembwas.org/

MAGYARORSZÁGI TANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A washingtoni magyar nagykövetség honlapján
http://www.huembwas.org/

NYÁRI GYERMEK SPORTTÁBOROK MAGYARORSZÁGON
camps@californias.com

MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG
A Baltimore-Washington Magyar Katolikus közösség
http://www.hungaria.org/church

MAGYAR SZOBRÁSZ TEXASBAN
Váró Márton honlapja
http://www.martonvaro.com/

KÖNYVRENDELÉS MAGYARUL
 http://www.libri.hu
E-posta: :konyvrendeles@freemail.hu
Könyv rendelhető bárhova, minden témában, több ezer címből.
Magazinok, könyvbemutatók, érdekességek.
http://www.libri.hu/cgi-bin/libri/start.cgi/apps_libri/display/index.html?se

FELHIVÁS

Felhívással fordulunk azokhoz a magyar nőkhöz és férfiakhoz, akik 1945 és 1956 között
Németországban, az ott működő magyar gimnáziumok egyikében (Passau, Niederaudorf,
Lindenberg, stb.) rövidebb-hosszabb ideig tanulók voltak, mielőtt kivándoroltak Ausztráliába,
Dél- vagy Észak-Amerikába, vagy Európában telepedtek meg; netán visszakerültek
Magyarországra.

A volt tanulók egy csoportja, kissé már megöregedve, elhatározta, hogy megírja
emlékezetből ezeknek az iskoláknak történetét, összeszedi a diákok emlékeit. Szeretnénk emléket
állítani az áldozatkész tanároknak és mindazoknak, akik segítettek az iskolákat fönntartani, hogy
egy nemzedéknyi fiatalt a nagy múltú magyar oktatási rendszerrel készítsenek föl egy új és
teljesen bizonytalan életre a világ valamelyik távoli csücskében.
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Bár rövid időn belül sikerült (emlékezetből) mintegy 400 tanuló (leány és fiú) nevét sorba
szedni, szeretnénk ezekről a gimnáziumokról mennél teljesebb képet alkotni magunk és az utókor
számára. Mindazokat a volt tanulókat, akik még nem hallottak erről az akcióról, örömmel hívunk,
jelentkezzenek, hogy számba vehessük őket és megoszthassuk velük is az eddig összegyűlt
anyagot.

Jelentkezését kérjük a következő címen:  Lajos Koncz
       79 Park Street
       Dedham. MA, USA
       Tel: (781) 326-8406
       Fax: (781) 326-8133
        e-mail: lkoncz@rcn.com

OBITUS

ELHUNYT VARGA LÁSZLÓ

Varga László 1910-ben született Budapesten. Jogi tanulmányait követően 1939 és 1943 között a
fővárosban ügyvédjelölt, majd  ügyvéd volt. Részt vett a németellenes mozgalomban, majd 1944-
ben a nyilas számonkérő szék letartóztatta.
Varga László 1945 és 1947 között a Független Kisgazdapárt tagjaként budapesti törvényhatósági
képviselő, majd 1948-ig a Demokratikus Néppárt parlamenti képviselője volt.
1948-ban elhagyta Magyarországot, 1950-ig a zürichi Híradó szerkesztőjeként dolgozott. 1950-
től 14 éven át New Yorkban a Szabad Európa Rádió sajtóosztályának munkatársa, 1957-től 1989-
ig pedig ügyvéd volt, majd hazatelepült.
1990-ben és 1991-ben a Keresztény Demokrata Néppárt, KDNP társelnöke, utána három évig a
párt elnökhelyettese. 1994-től parlamenti képviselő, először a KDNP, majd 1997-től a Fidesz
képviselőcsoportjának tagja. Varga László a parlament legidősebb képviselője volt.

ELHUNYT SZENDREY TAMÁS
Hatvankétéves korában elhunyt Szendrey Tamás történész, a Gannon Egyetem megbecsült
professzora. A clevelandi John Carroll és a New Yorki Saint John's egyetemeken tanult. Doktori
címét 1972-ben egy történetfilozófiai jellegű disszertációval védte meg, mely a magyar
történettudomány kifejlődését és állandóan változó eszmei hátterét foglalta össze a XVIII.
századtól egészen az 1960-as évekig. Az elmúlt három évtized professzori munkája során
Szendrey Tamás mintegy nyolcvan tudományos írást publikált.
Info Svardy@aol.com ,Várdy Béla történész

Vége

A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük



13

Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


