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 2011 augusztus 18-én a helsinki magyar 
kultúrközpontban  
Jari Vilén finn és  

Forrai Kristóf magyar nagykövetek jelenlét-
ében mutatkozott be a  pestmegyei Múzeum 
a Gorka Múzeum című kerámia kiállításá-

val. A megnyitó előadást Dr. Szabó Lilla  
tartotta. 

Közreműködtek  
Polgár  Éva zongora és Julia Heéger ének. 

 

*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében működő 
Csincsele gyermekcsoport 2011-ben is folytatta havi egyszeri, szombat délelőtti 
foglalkozásait Karácsony Tünde és Wollner Mária pedagógusok vezetésével. Má-
jus 7.-én találkozhattak újból a bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyermekek. 
Május 21.-én pedig az ekebergi háziállatok parkjában töltöttek el néhány kelle-
mes órát. Ide – a családi piknikre – nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket és a 
jó levegőre vágyókat is elvárták. 
*** Antalóczi Zoltán szervezésében a felnőtt korosztály rendszeresen összejön 
Oslóban egy jó kis teremfocira, szurkolásra, együttlétre. A nyár előtti időszakban 
május 15.-én majd június 5.-én találkoztak. 
*** A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus együttmű-
ködve a norvégiai Magyarok Baráti Körével (MBK) 2011-re meghrdette nemzet-
közi digitális fotópályázatát Utazás a világ körül – 2011 – Norvégia és Magyar-
ország címmel. A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élmé-
nyeket minél többen megörökítsék, és egy fotókiállítás keretében másoknak is 
bemutathassák. 2011-ben erre a pályázatra azokat a felvételeket várták, amelyek 
az elmúlt öt esztendőben Norvégiában vagy Magyarországon készültek. Ezekből 
– kellő mennyiség és minőség esetén – kiállítást terveznek Norvégiában és Ma-
gyarországon, illetve egy fotóalbumot jelentetnek meg, amennyiben sikerül fede-
zetet találni a kiadás költségeire. (Beküldési határidő 2011. szept. 15., zsűrizés 
szeptember 2011. 30.-ig. A nevezési lap letölthető az alábbi címről: 
www.mmikl.hu) 



*** Május 26.-án Kodály Zoltán orgona- és kórusművei csendültek fel az oslói 
Vestre Aker templomban. Közremőködött Lars Notto Birkeland orgonista, a 
Vestre Aker kamarakórus Karstein s. Ærø vezényletével. Felhangzott Kodály 
Missa Brevise (1944), a Page Lingua (1931) és a Laudes Organi (1966). Társren-
dezőként közremőködött a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO). 
*** A norvég Agora kiadó gondozásában és Kari Kemény fordításában megje-
lent Nádas Péter 1600 oldalas trilógiájának első kötete /Paralelle historier – Den 
stumme provinsen / Párhuzamos történetek – A néma tartomány, 2006). A 
Dagsavisen országos napilap 2011. június 8.-i száma terjedelmes cikket közölt 
Nádas kolosszális munkájáról s Kari Kemény nagyszerű fordításáról. A második 
kötet megjelenése 2011 őszén várható. 
*** Pünkösd vasárnapján, június 12.-én nagy örömünkre ismét volt magyar 
nyelvő szentmise Nobilis Márió atyával (pápai káplán, az OLI igazgatója, püspöki 
tanácsos, Egyházmegyei Ifjúsági Iroda vezetője) az oslói Szent József kápolná-
ban. A mise után a Gyülekezeti teremben találkoztunk, beszélgettünk kávé és házi 
sütemények mellett.  
*** Június 14.-én avatták fel Løffler Ervin (1922) Oslóban élő, Magyarország-
ról elszármazott szobrászművész Szétválasztott formák c. bronztömbjét az Oslói 
Egyetem Társadalomtudományi Karának épületei előtt. Az avatóbeszédet Øivind 
Lorentz Storm Bjerke professzor, művészettörténész tartotta. 

*** Szentségimádással egybekötött magyar nyelvő Rózsafőzér volt augusztus 
5.-én és augusztus 19.-én az oslói Árpád-házi Szent Erzsébet nővérek kápolnájá-
ban. 

***  A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Szent István-napi megemléke-
zésén Laskay Zsuzsa (hegedő) és Szelcsányi Ágnes (zongora) adott koncertet Os-
lóban. Műsoruk címe Magyar zenei élet a huszadik század fordulóján – Liszt és 
kortársai. 

A műsor után Vörös Árpád néptánc pedagógus vezetésével táncház volt. 

*** Augusztus 21.-én államalapító királyunkra, Szent Istvánra magyar szentmi-
sével emlékeztünk az oslói Szent József kápolnában Szép Attila atyával. A mise 
után a Gyülekezeti teremben találkoztunk, beszélgettünk, ünnepeltünk tovább. 

 Kovács Ferenc 

 

 


