
HÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREK 
*** 2010. január  16.-án tartotta Újévi ünnepségét a Norvég-Magyar Egyesület 
(NUFO). Az műsorban először az oslói magyar gyerekek mutatták be a Dunantúlon 
szokásos népi játékot, a suprálást (Az őrségi gyerekek fűzfavesszővel suprálják, 
csapkodják a járókelőket, s egyben jó egészséget kívánnak).  A zenei részben 
fellépett Csenki Melinda oslói ösztöndíjas hegedűművész, Bordás Mária operaénekes 
és Wolfgang Plagge zeneszerző, zongoraművész. (fotók a közreműködőkről, ké-
szítette: Ádám Tamás) 
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***    Levetítettük azt a kisfilmet is, amit a Magyarországon tanuló norvég orvostan-
hallgatók készítettek egy Böjte atyával közös együttműködésről, aminek keretében a 
kis pénzű erdélyi egyetemista diákoknak létesítettek 8 ágyas kollégiumot. Ebbe 
kapcsolódott be már két éve a Norvég-Magyar Egyesület s az esten rendezett tombola 
teljes bevételét idén is erre az akcióra fordítják. (fotó a norvég diákok kollégium-
akciójáról) 
*** Az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) idén kibővíti a Csincsele foglalkozási 
körét. Ezután a bölcsődés korú kicsinyeket is fogadják. A foglakozásokról pontosabb 
adatok az alábbi címen találhatók:  
http://www.mbk-norvegia.no/hu/gyermekeknek_lista 
*** A magyar kultúra lovagja címet nyerte el az idén a Norvég-Magyar Egyesület 
elnökasszonya, dr. Nagy Lucia Mária. A január 22.-i díszünnepség az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban zajlott. 

 
  
*** Január 22.-én a budapesti Norvég Királyi Nagykövetség adott fogadást dr. 
Nagy Lucia Mária tiszteletére. Az esten megjelent Cselényi László, a Duna TV 
elnöke, valamint a korábban Oslóban szolgálatot teljesítő diplomaták. Az est egyik 
fénypontja a Debrecenből  érkezett Canto Armonico énekegyüttes rövid, de csodála-
tosan szóló műsora volt. (fotó a kórusról) 
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*** Kiállítás nyílt Kovács katáng Ferenc legújabb verseiből a budapesti Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban. A február végéig olvashatóak a Vraukóné Lukács Ilona 
könyvtáros fotói mellé írott versek. Az estet Antall István, a Magyar Rádió Irodalmi 
osztályának vezetője nyitotta meg. (foto: OIK) 
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*** Az oslói Magyar Filmklubban január 31.-én volt a 2009 őszén elkezdett Márai 
Sándor sorozat IV. része. Előadásában Kovács Ferenc az író színpadi műveiről 
beszélt. Részleteket láthattunk A gyertyák csonkig égnek c. színházi előadásból és a 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Parázs és más c. összeállításból.  
***  Március 6.-án új sorozatot indított az oslói Magyar Filmklub. Az első műsor 
címe Anyám könnyű álmot ígér. Kovács Ferenc a sorozat estjein Sütő András 
életművéből készült filmekről, színházi adaptációkról tart bejátszásokkal illusztrált 
előadásokat.  
*** Március 13.-án volt az oslói Magyarok Baráti Köre és a Magyar Köztársaság 
oslói Nagykövetségének március 15.-i ünnepi megemlékezése. Ezen a Kettős Tükör 
Társulat előadta a Déryné naplója alapján készült Életjelenetek c. műsorát. Közre-
működött Varga Kata színművész, Sipos Marianna operaénekes, Mazalin Wanda 
zongoraművész. 
 

Oslói   katolikus magyar hírek   
 
*** Februárban a Szentségimádással egybekötött  
magyar nyelvű Rózsafüzér 5-én, első pénteken és 19-én volt az Árpádházi Szt. Erzsé-
bet nővéreinek kápolnájában. Márciusban is 5-én, első pénteken és a hónap harmadik 
hetében, 19-én találkoztunk a nordstrandi kápolnában a szokott időben. 
*** Ipoly Atya március 20-án, szombat délután Szentmisével egybekötött 
nagyböjti összejövetelt celebrált a Szent József kápolnában és az Akersveien-i 
Menighetssalban. 21-én, a vasárnapi szentmisét is a szokott helyen, a Szt József ká-
polnában ünnepeltük.  
 

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREK 
 

Az év első táncházas együttlétét január 16-án szombaton tartották a stockholmi 
Magyar Házban. Ez alkalommal is Barozda zenélt, Hurtig Ilona (Ilcsi) pedig táncot 
tanított. A szokáshoz híven gyermek-táncházzal kezdődött, utána pedig mindenki 
táncolhatott. Egyszerű ételről, üdítőről, italról a szervezők gondoskodnak. A 2010 
első felére tervezett további táncházak dátumai ezek: február 21 (vasárnap), március 
20, április 17, május 22. Mindenkit szeretettel vár a Magyar Ház Közössége! 
 

Peregrinus Klub  
http://peregrinusklub.com/ 

 
Februárban Szentiványi Gábor, Magyarország stockholmi nagykövete - 

„Peregrinálásaim” és a külügyi pálya tartott előadást a Peregrinus Klub tagjai 
előtt. 

Szentiványi Gábor 1952-ben született. 1975-ben végzett a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán és még abban az 
évben a Külügyminisztérium munkatársa lett. 1976-81 között Magyarország bagdadi 
nagykövetségén dolgozott, majd 1982-85 között a Külügyminisztérium Protokoll 
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Főosztályán látott el feladatokat. 1986-91 között Magyarország washingtoni 
nagykövetségén sajtóattaséként szolgált, 1989-től ő látta el a külképviselet szóvivői 
feladatait. 1990-ben tanácsosi rangot kapott. 1991-94 között a Burson-Marsteller, a 
világ egyik legnagyobb public relations vállalatának budapesti irodáját vezette. 1994-
97 között a Külügyminisztérium szóvivője, illetve 1995-től a Sajtó- és Nemzetközi 
Tájékoztatási Főosztály vezetője. 1997-2002 között londoni nagykövet, 2002-04 
között külügyi helyettes államtitkár. 2004-07 között hágai nagykövetként, ezt 
követően 2009-ig a Külügyminisztérium szakállamtitkáraként dolgozott. 2009. június 
12-én adta át nagyköveti megbízólevelét XVI. Károly Gusztáv svéd királynak. 
Szentiványi Gábor a Magyar Külügyi Társaság és a Magyar Atlanti Tanács tagja. 
Nős, két felnőtt gyermek édesapja. Szabadidejét szívesen tölti történelmi tárgyú 
könyvek olvasásával, dunai hajózással, illetve halászlé főzéssel. Az előadást szokás 
szerint kötetlen társalgás követte a Nagykövetségen. 

Tóth Krisztián,  
Kulturális- és sajtóattasé, a Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetsége 

 
 
 
Kortársak a duna tévében 

 
A kolozsvári Selmeczy György Kortársaim című  Duna televizíós műsorának 

vendége volt februárban Maros Miklós stockholmi zenszerző, az Ághegy 
szerkesztőjének munkatársa.  
 

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG és  
az ÍRÓK  ALAPÍTVÁNYA – SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY  
SULYOK VINCE EMLÉKESTET  
tartott áprilisban a Magyar Írószövetség Klubjában, ahol bemutatták a nemrég 

elhunyt norvégiai költő  VÉREZNI KEZD A TENGER című  kötetét. A vendégeket 
dr. Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte .Sulyok Vince verseiből 
felolvasott Szatmári Attila színművész. A közönség részletet láthatott Jánosi Antal 
A fény vándora című, Sulyok Vincéről készült portréfilmjéből. A költőre, műfordí-
tóra és művelődéstörténészre Kányádi Sándor, Pomogáts Béla és Filip Tamás em-
lékezett.. 
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Közvetítő 

szerepet vállalt  a 
koppenhágiai 

magyar 
filmvetítés 

programjában  a 
Magyar 

Nagykövetség. 
Plakátja 

maratoni, 
dokumentációkb
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Május végéig tart finnországi képzőművészeti ta-
nácsadónk, Vály Sándor kiállítása a helsinki 

Tischenko Galériában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholmi 
művészeti 
tanácsadónk, 
Mayer Hella, 
Budapesten 
állított ki mun-
káiból a Vár-
fok és a Spiri-
tusz Galériá-
ban megrende-
zett csoportos 
kiállításon. 



 
Zenehallgatás a zeneszerzővel: Maros Miklós és zenéje 
 

Peregrinusok a Nagykövetségen 
  

Hogyan „működik” a zeneszerző, mit csinál, és mire figyel zeneszerzés közben? 
Miként lesz a gondolatból kotta, és kottából zene? Ezekre és hasonló kérdésekre vála-
szol Maros Miklós, saját műveiből készült felvételek bejátszásával. 
Maros Miklós 1943-ban született Pécsett, prominens zenei család tagjaként hétéves 
korától csellózni, zongorázni tanult. Tizenöt évesen a budapesti Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakiskola zeneszerzői szakán Sugár Rezső, majd 1963-ban a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzői szakán Szabó Ferenc növendéke lett. 
1968-ban „peregrinált” Stockholmba, ahol 1972-ig a Zeneművészeti Főiskola zene-
szerzői szakán Ingvar Lindholm és Ligeti György tanítványa volt. 1971-től 1978-ig 
az Elektronikus Zenei Stúdió (EMS) illetve 1976-tól 1980-ig a stockholmi Zenemű-
vészeti Főiskola tanáraként dolgozott, 1981-től szabadfoglalkozású zeneszerző. 
A Marosensemble kamaraegyüttes alapítója (1972), melynek azóta is karmestere, de 
emellett még több zenekart vezényelt és vezényel. A berlini DAAD meghívott zene-
szerzője (1980-81), 1990 óta a svéd állam által garantált művészi fizetés tulajdonosa, 
valamint a legmagasabb svéd zeneszerzői díj, a Christ Johnson díj birtokosa (2004). 
A Svéd Zeneszerzők Szövetségének volt alelnöke, 2002 óta a Svéd Királyi Zeneaka-
démia elnökségi tagja. 

A Muzsika című magyar folyóirat fordításában megjelent cikk Maros Miklós 
2004-es kitüntetéséről, és operájáról, melynek ősbemutatója ugyanabban az évben 
volt a Drottningholm kastély színházában: 
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=1556 

Maros Miklóssal Tar Károly készített egy korábbi beszélgetést, amelynek szer-
kesztett és rövidített változata ugyancsak a Muzsika folyóiratban jelent meg: 
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=1151  

A beszélgetést szokás szerint kötetlen társalgás követi a Nagykövetségen. 
Minden klubtagot és további érdeklődőt nagy szeretettel és tisztelettel várunk! 
A Peregrinus klub nevében a szervezők Tóth Krisztián, Sajtó- és kultúrattaché, a 

Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetsége Fényes Gábor, titkár, Peregrinus 
klub, Stockholm. 

*** 
 
Radnóti svédül 
 
Ove Berglund 35 Radnóti versfordításával megjelent könyvét mutatta be március 

elején a Stockholm központi Mária téri kávézóban. (Café Ciresia, Mariatorget).  
A saját kiadóval rendelkező ismert fordító kötetét többen megvásárolták. 
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A lundi  művészeti csoport meghívója 
 Szederjesi András műtermében 

A lundi művészcsoport Nyílt Napokat hirdetett, s ezeken szívesen látta az érdek-
lődőket a St. Lars negyedi műtermeiben. A tíz, festőkből, grafikusokból, szobrászok-
ból designerekből és fotósból álló csoport között Szederjesi András munkásságával, 
mint a svédországi magyar képzőművészek egyikével következő számunkban bőveb-
ben foglalkozunk. 


