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    Kocsis István  szatmári születésű író, kiváló sakkozó és teniszjátékos újból  
Svédországba látogatott, nemcsak azért, hogy felesége malmői rokonait megláto-
gassa, hanem elsősorban azért, hogy augusztus végén előadói körútján ezredvégi 
ünnepünk záróakkordjaként a magyar Szent Koronáról beszéljen az ünneplő svéd-
magyarok előtt. Kocsis István  jeles drámaírónk, számos történelmi drámájában az 
emberségről és szabadságról gondolatgazdagon ír, a helyes cselekvés lehetőségeit 
keresi. A Szent Koronáról négy könyvet írt: A Szent Korona tana (1995), A Szent 
Korona misztériuma (1997), A szakrális fejedelem (1999), és a téma összefoglaló 
művét (2000). Kiváló előadóként mindig szívesen látják Stockholmban, Malmöben, 
Kristianstadban, Helsinborgban, de mindenütt a világban, ahol az Egyesült Álla-
moktól Ausztráliáig megfordult.  

 
    Nálunk járt Szvorák Katalin népdalénekes, számos népzenei verseny győztese, 
akinek 1986-tól évente jelennek meg újabb lemezei. Énekelt már oxitán, finn, né-
met templomokban, bajor apácazárdában, stájer ünnepeken, külhoni kórházak-ban, 
norvég ovódákban, a brazil parlamentben, spanyol színházakban, és a Kínai Nagy 
Fal alatt. A közép-európai népzene tolmácsolójának idei svédországi fellépéseivel 
valóban ünnepivé tette évezredes nemzeti ünnepünket.        
 
    A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Gruppen-Hecc Kabarétársulata Nagy 
István vezetésével tíz éves fennállását Svédországi körúttal ünnepelte. Szórakoztató 
előadásuk még a közösségi élettől  elidegenített lundi magyarok köréből is népes 
nézőközönséget  vonzott. 
 
    Magyaroszág svédországi nagykövetének, Szőke Lászlónak a védnökségével  
magyar hetet tartottak Lundban, amelyen a helyi Forrás és a székelyföldi Tarisz-
nyás népi együttes, számos alkalommal és helyszínen sikeresen szerepelt. 
 
    Gárdonyi Zsolt a Würzburgi Zeneművészeti Akadémia tanára, meghívottként, 
szeptember 29-én orgonamatinét tartott a lundi dómban.. 
                                    
    A Magyarok Baráti Körének meghívásra Kovács Albert bukaresti egyetemi ta-
nárt, az irodalmi tudományok doktorát Szépeszmény poétikák című könyvének be-
mutatójára  várják Oslóban. 
                                 
    Tófalvi Zoltán újból  Svédországban. Ez alkalommal több városban 1956-ról tart 
előadást  és új, a svéd-magyarokról szóló  könyvét dedikálja. 
 
    August Strindberg fotói és festményei szeptember közepéig voltak láthatók a 
stockholmi Nemzeti Múzeumban. A sétáló utcának átalakított Drottingatan utca 
aszfaltjába ágyazott fémbetűkből kialakított idézetek Strinberg egykori, az egyik  


