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    ♣ A Palotai Mária alapította 
stockholmi Idősek Klubjában  
irodalomkedvelők, kellemes 
társasága előtt Tar Károly, a 
Magyar Kultúra Lovagja, a ma-
gyar költészet nagyjainak mű-
véből idézett a Mit kezdünk a 
szabadságunkkal? című márci-
ust 15-ét köszöntő, érdeklődést 
keltő  előadásában. 
 
 
 
 
    ♣ A helsinki Irodalmi Sark-
kör nyolc szereplője a Költé-
szet Másnapján címmel össze-
állított versműsorát a Finnor-
szági Magyar Egyesület támo-
gatásával rendezték meg a  finn 
főváros központjában. Az est 
meghívott díszvendége Tar 
Károly, író, költő, az Ághegy 
szerkesztője volt. 
 
 
 
 
    ♣ A helsinki magyarok iro-
dalmi körének kihelyezett ülé-
sére nemrég a Nagy Gábor „
tanyán” került sor. Binus, a 
sikeres ipari vállalkozó, az 
egykori nagyváradi Metropol 
együttes tagja vendégeként a 
Vidám csapat névre keresztelt  
magyar peregrinus társaság 
irodalmi érdeklődésű tagjai a 
mai fiatal magyar  költők mun-
káiról vitáztak a kellemes sza-
lonnasütés és flekkenezés után. 
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● A norvég színházi élet rangos Hedda díját a legjobb rendezés kategóriában az 
idén Ascher Tamás, a Katona József Színház főrendezője kapta az oslói Norvég 

Színházban bemutatott Ödön von Horváth Mesél a 
bécsi erdő c. darab színreviteléért. (MBK Híradó) 
 
 ●„Egy rózsaszál szebben beszél…” címmel 
Matkócsík Éva tartott dalestet a norvégiai Magyarok 
Baráti Köre (MBK) estjén. A január 18-i rendezvé-
nyen zongorán közreműködött Kiss Fekete Sándor. 
(KF) 
 
●  2003. január 18-án tartotta Oslóban szokásos új-
évi rendezvényét a Norvég -Magyar Egyesület 
(NUFO). A műsorban az Egyesület gyermekcso-

portjának tagjai, valamint Lars Peder Fjelldal zongoraművész léptek fel. (KF) 
 
● A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK), valamint az oslói PAX Kiadó Ker-
tész Imre Sorstalanság c. kötetének norvég nyelvű könyvbemutatójára invitálta a 
közönséget 2003. január 30-ra. A műből Kemény Kari, a regény fordítója olva-
sott fel részleteket. (KF) 
 
● Február 1-én tartotta XVII. filmestjét Kovács Ferenc az MBK rendezésében A 
filmszínész Kern András címmel.  
 

● Roald Nygård professzor Cselek-
vő vagy bábu – az ember önértel-
mezéséről című könyvét fordította 
magyarra Dr. Kunszenti Ágnes és 
Kovács Ferenc. Az Új Mandátum 
Kiadó gondozásában megjelent kö-
tetnek a budapesti Helikon Köny-
vesházban február 26-án volt a be-
mutatója. A szerző s a fordítók 
emellett dunaújvárosi, szegedi, za-
laegerszegi főiskolákon is tartottak 
könyvbemutató előadásokat. 


