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Magyar Elektronikus Könyvtár

Az Ághegy szerkesztője abban a szerencsés helyzetben volt, hogy éppen 
Budapesten tartózkodott, amikor  sor került a MEK 20. évfordulója alkalmából  szerény 
keretek között megrendezett ünnepségre. Az Országos Széchényi Könyvtár  egyik előa-
dótermében nagyszámú érdeklődő előtt Moldován István beszámolóját hallgatva elégté-
tellel nyugtázhattuk, hogy a MEK jó úton halad, immár 14.000 digitálisan feldolgozott 
könyvvel segíti az érdeklődőket. A svédországi magyarok is sokat köszönhetnek ennek 
az intézménynek, amely nélkül sem folyóirataink: 

Ághegy

skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
http://epa.oszk.hu/00000/00047 

Magyar Liget
A dél-svédországi magyarok családi lapja

http://epa.oszk.hu/00100/00144 
sem az Ághegy Könyvek sorozat kötetei nem juthattak volna olyan „raktárhoz”, ahon-
nan bármikor letölthetők lennének évek munkájával szerkesztett írásaink.
A MEK ismertetését szolgálja az a Cseke Gábor által Drótos Lászlóval készített interjú, 
amelyből ízelítőül részletet közlünk:
Új utak a magyar kultúra értékközvetítésében

Hagyományos elképzelésben egy könyvtár helyszíneként önkéntelenül is egymásba nyí-
ló, méretes termeket látunk magunk előtt, könyvektől - régitől az újakig - zsúfolt, ma-
gasba nyúló polcokkal, amelyek között apró emberkék, porvédő munkaköpenyt viselő 
csöndes „manipulátorok” cirkálnak fel s alá, az olvasói igénynek megfelelően. Ez a ví-
zió amennyire sematikus, annyira hamis is, hiszen jó pár évtized óta a könyvtárak sok-
szorosan túllépték eredeti korlátaikat, s bár elnevezésük központi magja a könyvet jelöli 
meg létük és elhivatottságuk fő értelmeként, tulajdonképpen roppant információs adat-
bázisok, amelyekben a klasszikus adathordozóktól - kéziratok, könyvek, fotók, grafikai 
illusztrációk, hang- és filmfelvételek, digitális dokumentumok és tartalmak - kapnak 
helyet. Ennek megfelelően könyvtár és olvasóközönség viszonyában is gyökeres válto-
zás állt be: az olvasótermekben, a szokott könyvtári élet mellett megjelent a digitális 
technika - a számítógépsorok, az e-olvasók, szkennerek, audió- és videóberendezések 
egész hálózata -, az internet révén pedig a könyvtár gyökeresen nyitottabb lett, s bizo-
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nyos értelemben akkor is a közönség szolgálatára áll, amikor valóságos kapui zárva van-
nak.

A hivatalosan 1802 óta létező budapesti Országos Széchényi Könyvtár - Magyarország 
első nyilvános nemzeti közgyűjteménye és közintézménye - a maga során ugyancsak 
átment ezen a természetes és nem egyszer ellentmondásokkal, nehézségekkel, radikális 
szemléleti váltással járó folyamaton. A változást pedig, mint az úttöréseket általában, 
lelkes önkéntesek vitték keresztül puszta szenvedélyből, s első eredményeik láttán maga 
az intézmény is felkarolta törekvéseiket. Így lett az e-könyvtár, e-könyvtáros fogalmak-
ból Magyarországon is kézzelfogható valóság, s ebben Moldován István mellett orosz-
lánrész jutott Drótos Lászlónak, az OSZK munkatársának.
Drótos László (sz. 1959, Miskolc) iskoláit, akárcsak az egyetemet, szülővárosában vé-
gezte. Ezután geológusként dolgozott Budapesten a Földtani Intézetben, leginkább szá-
mítógépes munkakörben, ahonnan a Miskolci Egyetem Könyvtárába igazolt vissza 1990 
körül, nagyrészt azért, mert ott már elérhető volt a világháló. Itt az adatbázisokban való 
keresés volt a fő feladata, de a tájékoztató munka mellett írni és tanítani is kezdett, vala-
mint különféle internetes szolgáltatásokat fejleszteni. Köztük egy magyar e-könyvtárat, 
amit 1999 végén az OSZK felkarolt, és azóta távmunkásként ennek építését szolgálja. A 
MEK-ért legutóbb az e-Festival 2008 életmű-díját kapta meg a társalapítóval, Moldován 
Istvánnal.
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Miként tudnád leírni a kezdeményezés fejlődésgör-
béjét - honnan indultatok és hová jutottatok most?

Amikor a kilencvenes évek elején megjelent az inter-
net Magyarországon, még csak egy kiváltságos kör-
ben volt elérhető (felsőoktatási és tudományos intéz-
mények), néhány szolgáltatást lehetett csak használni 
(levelezés, fájletöltés, adatbázisok lekérdezése), és a 
dokumentumtípusok száma is igen szűk volt a mai 
kínálathoz képest (szoftverek, technikai dokumentá-
ciók, tudományos információk, hírlevelek, rossz mi-
nőségű képecskék, sőt betűkből és számokból rajzolt 
grafikák...). Nem volt web és nem voltak keresőgé-
pek sem, évekig grafikus felület sem létezett, min-
dent begépelt parancsokkal lehetett elérni vagy mű-

ködtetni. Magyar nyelvű tartalom jórészt az volt, amit a Nyugaton élő magyarok létre-
hoztak, mert ők ott már korábban hozzáférhettek a világhálóhoz. (Meg kell azért jegyez-
ni, hogy az internet megjelenése előtt is volt már online világ nálunk is, mert például a 
telefonvonalakon elérhető BBS rendszereken élénk szubkultúra virágzott ki a nyolcva-
nas években, az X.25-nek nevezett csomagkapcsolt hálózaton pedig a rendszerváltás 
környéki néhány évben az ún. akadémiai szféra, köztük a könyvtáros közösség is, már 
többféle szolgáltatást és adatbázist létrehozott.) De az igazi robbanás az 1990-es évtized 
közepén indult, amikor kezdett elterjedni a web technológia és megjelentek nálunk is az 
internet hozzáférést kínáló cégek. Akit érdekel ez a (h)őskorszak, annak a "Magyar tarta-
lom" c. tanulmánykötet olvasgatását ajánlom a MEK-ből (mek.oszk.hu/01200/01279).
Két jellemzőt szeretnék kiemelni ebből az időszakból, ami a kérdésedben is szerepel. Az 
egyik az önkéntesség: minden és mindenki teljesen önzetlenül (ahogy most mondanánk 
"non-profit" módon) osztotta meg munkáját és tudását a többiekkel, mivel cserébe ő is 
szabadon hozzáfért mások munkájához és tudásához. Például begépelte a „János vitéz”-t 
(a szkennerek még nem igazán voltak elterjedve) és elküldte egy fórumra, hogy minden-
ki olvashassa. A másik a lelkesültség, amit a technológia által megnyitott új univerzum 
benépesíthetősége váltott ki az emberekből. Ezzel magyarázható, hogy egy fizikus a 
magyar képzőművészetet bemutató digitális képgalériát kezdett építgetni, egyes infor-
matikusok angol-magyar szótárt barkácsoltak, egy geológus (vagyis én) meg elektroni-
kus könyvtár fejlesztésébe vágta a... kalapácsát. A megosztási hajlam és a lelkesedés 
még most is jellemző a neten, sőt a webkettes közösségi színterek hallatlan népszerűsé-
gét részben ezek motiválják, de időközben megjelent a szabályozás és az üzleti (for-
profit) érdek is, ami sokszor konfliktusokhoz vezet. Mindenesetre az a jelenség, hogy 
amint erre egy új technológia lehetőséget teremt, megindul rajta a kultúra minden formá-
jának áramlása - még akkor is, ha azt a technológiát eredetileg egészen más célra szánták 
-, igazán biztató és jó érv azokkal szemben, akik féltik a hagyományos kultúrát a műsza-
ki eszközöktől. Az interneten gyakran idézett szlogent: "Information wants to be free" 
némileg átfogalmazva ezt is mondhatjuk: "A kultúra terjedni akar."



Úgyhogy, amikor néhány kollégámmal együtt észleltük a magyar kultúra terjedését az 
újonnan megnyílt csatornán és láttuk a külföldi digitális szöveggyűjtemények, minde-
nekelőtt az internettel szinte egyidős amerikai Project Gutenberg fejlődését, úgy döntöt-
tük, hogy ezeket az alapvetően szöveges dokumentumokat könyvtárba kell szervezni -
vagyis gyűjteni, katalogizálni és megmenteni a jövőnek. Ezért jött létre a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár, aminek első látható szolgáltatása 1995-ben jelent meg, az Informáci-
ós Infrastruktúra Fejlesztési Program segítségének köszönhetően. Öt évvel később az 
Országos Széchényi Könyvtár karolta fel a kezdeményezésünket és létrejött ott egy ön-
álló osztály. Emellett egy közhasznú egyesületet is szerveztünk az önkéntesek, ill. a 
digitális dokumentumok és könyvtárak iránt érdeklődők összefogására. 
A "külső munkatársaktól" kapott digitalizált anyagok és egyéb segítségek, a partnerin-
tézményekkel való tartalmi és technikai együttműködések a kezdetektől fogva mindmá-
ig meghatározó tényezői a MEK gyarapodásának és fejlődésének. Azzal, hogy az OSZK 
befogadta a projektet, illetve hogy a MEK Egyesületen át az internet szolgáltatók is 
szponzorálják a tartalom bővítését, lehetőségünk nyílt digitalizálási munkák helyben 
való elvégzésére vagy ilyenek megrendelésére is. De a MEK alapvetően nem egy digita-
lizálási projekt, ahogy szinte minden más hazai és külföldi e-könyvtár, hanem leginkább 
digitális megőrzéssel foglalkozik. Vagyis aktívan gyűjtjük különféle forrásokból a már 
digitális formátumban levő dokumentumokat (pl. a már említett Project Gutenberg gyűj-
teményéből a magyar önkéntesek által szkennelt és kijavított szövegeket), illetve befo-
gadjuk a szerzők, fordítók, kiadók, könyvtárosok és egyéb személyek vagy szervezetek 
által beküldött műveket. Ma már nemcsak könyvjellegű dolgokat őrzünk, hanem idősza-
kosan megjelenő kiadványokat és képi dokumentumokat is az EPA és a DKA nevű 
gyűjteményünkben. Rajtuk kívül egyéb webes szolgáltatások (pl. virtuális kiállítások, 
sajtómúzeum, adatbázisok, webhelyek tükrözése, internetes tájékoztató szolgálat, 
könyvismertetők) is kapcsolódnak a MEK-hez. Tulajdonképpen a digitális kultúránk 
egy kis szeletének archiválását végezzük már 17 éve. (Az OSZK egyik közeljövőbeli 
nagy feladata lesz majd a magyar web ha nem is teljes egészének, de egy jelentős részé-
nek rendszeres begyűjtése és megőrzése egy magyar internet archívum keretében.) A 
tartalom gyűjtése és feldolgozása mellett folyamatosan teszteljük a megjelenő új techni-
kai lehetőségeket is és beépítjük a hasznosnak bizonyulókat a szolgáltatásainkba, úgy-
hogy egyfajta kísérleti műhelyként is felfogható a MEK, ahol a jövő könyvtárát kutat-
juk. 
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Több mint 1200 könyv

Világszerte jelentősen nőtt az e-könyvek kölcsönzése.
Digitális kölcsönzési rendszerek fejlesztésével és kiépítésével 
foglalkozik Overdrive nevű cég, jelenleg úgy tűnik világelsők 
ebben a szektorban. A társaság új bejelentése szerint az ő szoft-
vereiket használó könyvtárak 105 millió e-könyvet kölcsönöz-
tek ki világszerte 2014-ben, ami 32%-os emelkedést jelent az 
előző évhez képest. Az Overdrive-val partneri kapcsolatban 
lévő könyvtárak 137 millió digitális kiadványt kölcsönöztek ki 

tavaly, 32%-al többet ...
Beharangozó:
Hamarosan tovább bővítjük az ingyenes e-könyvek adatbázisát. Sajnos a hazai források-
ból kezdünk kifogyni, így nemzetközi vizekre evezünk. Bekerülnek majd a Gutenberg 
Projekt magyar nyelvű e-könyvei, körülnézünk a különböző nemzetközi e-könyv áruhá-
zakban, és a mobileszközökön elérhető  Google Play Booksban, és az iBooksban is.
Jelenleg „Helyesírás a neten” munkacímen készül egy bejegyzésünk, amiben megmutat-
juk majd, ha böngészőn keresztül használod a levezésed, milyen eszközöket tudsz hasz-
nálni arra, hogy irományod minél jobban megfeleljen az ilyen kívánalmaknak. Plusz 
egyéb online szolgáltatásokat és böngésző-kiegészítőket is bemutatunk ( szinonima szó-
tárak, értelmező szótárak, fordító oldalak). Ezeket nekünk sem ártana többet használni 
: -).
Jönnek az eszköztesztek. Lesz egy meglepetés e-könyvolvasó tesztünk, kifejezetten a 
hölgyek számára, illetve „meghajtottunk” egy Alcor Acces Q881M táblagépet, erről is 
fogunk írni.
E-könyv olvasás mobiltelefonon és táblagépen: gorcsó alatt van éppen a régi jó Moon+ 
Reader alkalmazás androidos gépekre, ha még valaki nem ismerné.
Papírontúl a Facebookon:
Kedves facebook felhasználó, e-könyveket szerető Olvasóink! Van egy csoportunk a 
We love ebooks, ha van kedvetek csatlakozzatok! Ott közöljük először az új híreket, 
illetve, ha frissítjük az adatbázist. Oda várunk ajánlásokat (e-könyvek, e-magazinok, 
alkalmazások, kütyük), ha szeretnétek, hogy írjunk valamiről, valakiről, a csoportban 
üzenhettek! Már 39-en vagyunk.
Az alábbi táblázatban több,  mint 1200 e-könyv címét, szerzőjét, kiadóját és elérhetősé-
gét találod. Az összes kiadvány ingyenes, letöltésük legális. A legtöbb a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár oldaláról van, ezek letöltési linkjét közvetlenül is megtalálod a táblá-
zatban. Az epub formátumot preferáljuk, azonban sok könyv csak prc-ben tölthető le. 
Az adott cím mellett látod, milyen formátumban tudod letölteni.

Papírontúl <hirek@papirontul.hu
http://blog.papirontul.hu/e-konyv-adatbazis/
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Oslói hírek
Szerkeszti: Kovács Ferenc

* A Történelmi Filmklub X. foglalkozása szeptember 27-én volt az oslói Magyar Nagy-
követségen. Bemutatásra került Szabó István A napfény íze c. filmje. A történelmi 
háttérrôl Jeszenszky Géza történész, nagykövet, a film keletkezésérôl Kovács Ferenc 
beszélt. A rendező saját forgatókönyvéből készült filmje egy magyar-zsidó család há-
rom nemzedékének története. A főhőst (mindhárom nemzedékben) Ralph Fiennes ala-
kítja, a történet egyes elemei a Zwack családot, illetve Petschauer Attila olimpiai bajnok 
vívónkat idézik.(J.G.)
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó körének beszámo-
lója: “Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan ismét a Csincselét választották szombati prog-
ramnak, és szeptember 27-én tizenöt gyermek jelent meg foglalkozásunkon. Továbbra is 
az őszről beszélgettünk, de ezúttal a zene és tánc eszközeivel közelítettük meg témán-
kat. A mondókák és énekek eddig is fontos szerepet játszottak anyanyelvi fejlesztő 
programunkban, de hogy a tánc miért köthető szorosan az őszhöz, arról most részletesen 
is hallhattunk. A Kalocsa környéki táncok közül a vokálisan kísért fércelőn kívül a lassú 
csárdás és verbunkos helyi változatainak néhány lépését próbáltuk elsajátítani. Terveink 
között szerepel, hogy ezeknek a táncoknak más tájegységekről származó változataival is 
megismerkedünk. A színjátszósok gyönyörű színpadot készítettek papírdobozból, fale-
velekből és őszi termésekből, majd nagy lelkesedéssel adták elő bábjátékukat a kiseb-
beknek. A korábban Drøbakban, Vestbyben és a botanikus kertben tett hangulatos kirán-
dulásaink adták az ötletet, hogy a következő foglalkozásunkat az oslói Technikai múze-
umban tartsuk.”

Az október 11-i, ottani foglalkozáson készült az alábbi kép. (fotó: techn.muz)

Megjegyzések                                                   6397



* Oslói magyar nyelvû katolikus hírek, az Életünk norvégiai melléklete 2014. október: 
Magyar nyelvű rózsafüzér: Októberben a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű 
Rózsafüzért elsőpénteken, október 3-án és október 17-én, pénteken imádkozzuk este 
18:45-kor az Árpádházi Szt. Erzsébet nővéreinek kápolnájában.
Novemberben elsőpénteken, 7-én és pénteken, 21-én találkozunk.
A hónap ünnepei: Október 7-én a Rózsafüzér Királynőjét, október 8-án pedig Magyaror-
szág Nagyasszonyát ünnepeljük. Október 23-a Kapisztrán Szent János ünnepe, aki Hu-
nyadi Jánossal együtt a nándorfehérvári csatában győzőtt Rózsafüzérrel a kezében. Az 
1956. október 23-i szabadságharc emlékét se felejtsük el! 58 éve, hogy országunk egy-
hangúan kiáltotta: "... Elég volt..." (Márai S.). Ezen a napon különösen kérem, mindany-
nyian imádkozzunk magyar hazánkért.
November 1-én, szombaton, Mindenszentek ünnepe lesz, 2-án, vasárnap pedig halotta-
inkért imádkozunk.
Magyar pasztoráció: Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Márió atya (ő már korábban 
is volt Norvégiában) látogat meg minket, és magyar nyelvű Szentmisét mond vasárnap, 
október 26-án du. 14 órakor a szokott helyen az oslói Szent József templomban. Kará-
csonyi, magyar nyelvű Szentmisénket vasárnap, december 28-án du. 14 órakor tartjuk az 
oslói Szent József templomban Szép Attila atya segítségével. Mise után a Mariagård-
ban (Akersveien 16.) gyűlhetünk össze karácsonyt ünnepelni.
Szeretettel várunk mindenkit!
A magyar nyelvű pasztoráció támogatására számlaszámunk: „Ungarsk sjelesorg v/Lucia 
Maria Nagy 1201.78.43646”. Ide várjuk az Életünk előfizetési díját (2014-re is 300 ko-
rona), illetve a magyar pasztorációt támogató anyagi hozzájárulásokat. Köszönjük! 
(M.L.N.)

*Október 7-én az oslói Magyar Nagykövetségen volt a Hálózati tagok találkozója. Az 
est meghívott vendége a délvidéki, magyar származású, sikeres norvégiai üzletasszony 

Silvija Seres volt, aki 17 éves korában me-
nekültként került Szerbiából Norvégiá-
ba. Kétség kívül ő itt az egyik legkomo-
lyabb karriert befutott magyar származású 
honfitársunk. Szakmai életútjának fonto-
sabb állomásai: Oxford - matematika tudo-
mányok doktora, Oslói Egyetem - BSc és 
MSc fokozat informatika szakon, Insead, 
Franciaország - MBA. Fontos pozíciókat 
töltött be számos norvég nagyvállalatnál 
(pl. Telenor, Statkraft, Opera Software, 
NetConnect), több vállalat igazgatótaná-
csának a tagja. Jelenleg független tanács-
adóként dolgozik saját vállalatában, vala-
mint több startup vállalat résztulajdonosa, 
mentora. Személyes történetének bemuta-
tásán túlmenően menedzsment témában is 
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megszólalt, majd kérdéseket tehettünk fel, és tanácsot kérhettünk tőle vállalatvezetés, 
karrier menedzsment, cégalapítás témákban is. Silvija Oslóban él, négy gyermek édes-
anyja. (fotó: Seres)
*Október 18-án tartotta a Norvég-Magyar Egyesület (Norsk-Ungarsk Forening) az októ-
ber 23-i megemlékezô estjét. A NUFO vezetôje, Nagy Lucia Mária köszöntôje után 
elénekeltük a Norvég Himnuszt. Jeszenszky Géza nagykövet ünnepi beszédét Gáspár 
Tünde szoprán és Nagy Gábor zongorista közremûködésével Kodály Zoltán két mûve 
követte (Magos kôsziklának..., Akkor szép az erdô...) Ezután megnéztünk egy részletet a 
Magyarország lángokban c. filmbôl. A magyar Himnusz eléneklése és egy perces néma 
tiszteletadás után elhangzott még Nagy Gábor elôadásában Schubert-Liszt 
zongoramûve: Sei mir gegrüst…

A fellépő művészekről egy interjúból ezt tudhattuk meg: „Tulajdonképpen nem szere-
pelt a terveimben Svédország, sőt Skandinávia sem, hiszen a férjemmel, Nagy Gábor 
zongoraművésszel Németország, Ausztria, Anglia, Olaszország és Spanyolország opera-
házaiban próbáltunk állást találni. Pályakezdő énekesként számtalan meghallgatásra 
jelentkeztem, rengeteget utaztam az elmúlt két évben. Miután a férjem sikeresen felvéte-
lizett az oslói zeneakadémia operakíséret és karmester szakára, elkezdtünk nekem is 
állás után nézni valahol a közelben. Ebben az időszakban épp a malmői operaház hirde-
tett meghallgatást. Átmentem az első szűrőn, ami után kihívtak a meghallgatásra, és 
innen meseszerűvé válik a történet…” (fotó: Gáspár-Nagy)
* Magyarország nagykövete és felesége, Jeszenszky Edit meghívója:“Az 1956-os ma-
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gyar forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából tartandó filmvetítésre és az 
azt követő fogadásra invitáljuk önt és hozzátartozóját 2014. október 23-a du. 6 órára 
Magyarország nagykövetségére. Vetítésre kerül a forradalomban 15 évesen részt vett és 
18. évét elérve kivégzett Mansfeld Péterről készült film, majd a norvégiai és izlandi 
megbízatását befejező Jeszenszky Géza nagykövet és felesége elbúcsúzik Norvégia ma-
gyar közösségétől.”
* Nagy Lucia Mária tájékoztatta a katolikus híveket: Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy Márió atya (ô már volt korábban Norvégiában) látogat meg minket október végén, 
és magyar nyelvû Szentmisét mond vasárnap, október 28-án du. 14 órakor a szokott he-
lyen, az oslói Szent József templomban.
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó csoportja Ajaj, hol 
volt, hol nem… címmel invitálta a kicsiket: “Szeretettel várunk kicsiket és nagyobbakat 
a 2014. november 1-jén szombaton tartandó, mesékkel, meglepetésekkel teli foglalkozá-
sunkra! Találkozhattok Sün Balázzsal és hallhattok az iciripiciri tököcskében megbúvó 
iciripiciri ökröcskékről. Készítünk töklámpást, félelmetes álarcokat, hangulatos füzére-
ket.”
*Jeszenszky Gyula fotómûvész az alábbí hírrel lepte meg a szakmát és az ismerôseit: 
“Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a Peer Gynt megint 
nem nyughatott, Fókuszban Norvégia c. fotókiállítás megnyitójára, amelynek idôpontja 
2014. november 24. 18 óra. Helyszín: Sajtóház (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a) 
Mikszáth terem. Köszöntőt mond Tove Skarstein nagykövet asszony és Jeszenszky Géza 
nagykövet úr. A kiállítást megnyitja Vince Mátyás a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke. 
Közreműködik: Berecz András mesemondó és Borbély Mihály zeneművész.”

* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó csoportja november 
29-én tartotta az év utolsó foglakozását. Meghívójukban az alábbiakra bíztatták a kicsi-
ket és hozzátartozóikat: “Szeretettel várunk mindenkit az idei év utolsó foglalkozására. 
A szokásos, Mikulással, karácsonnyal kapcsolatos mondókák, énekek mellett a betlehe-
mes hagyományokat is felidézzük. A foglalkozás második felében igazi adventi hangula-
tot keltő kézműves posztok között válogathatnak a gyerekek: lesz mézeskalács sütés, 
gyertyaöntés, képeslap és adventi kalendárium készítés és még sok más meglepetés! 
Hozhatjátok magatokkal a kedvenc mézeskalács formátokat, sodrófát, az adventi kalen-
dáriumhoz apróbb textildarabokat, a gyertyaöntéshez pedig egy nagyobb méretű burgo-
nyát. Olyan ruhában gyertek, aminek nem árt egy-két folt, vagy hozzatok magatokkal 
kötényt. Egyúttal szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak az egész éves lelkes érdek-
lődését, várunk benneteket az új esztendőben is! Az új év első foglalkozására január 10-
én kerül majd sor.”
*Az oslói Magyar Nagykövetség az alábbi meghívóval invitálta az érdeklôdôket: 
“Kedves Hálózati Tagunk! A Norvégiában élő, aktív magyar szakemberek és diákok 
hálózatának következő találkozóját december 4-én tartjuk a nagykövetségen (Sophus 
Lies gate 3, 0244 Oslo) 18 órai kezdettel, melyre szeretettel várunk minden régi és új 
hálózati tagot!
Gasztronómia és élelmiszer import - Magyaros mini-Julebord! Vendégeink: Bemutatko-
zik többek között a PICK szalámit forgalmazó House of Hungary norvég tulajdonosa 
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Svein Bognár, és beszámol terveiről, álmairól.  
Vendégünk továbbá az A La Carte AS élelmiszeripari termékeket forgalmazó norvég 
cég magyar tulajdonosa Szabó Béla, aki több éve él Norvégiában, sikeres üzletember, 
saját élettörténetén túlmenően betekintést ad majd az élelmiszer import részleteibe, ne-
hézségeibe. Várhatóan csatlakozik hozzánk Monica Csangó magyar származású újságíró
-gastroblogger-dokumentumfilm rendező, valamint Tursics Attila is, aki borimport té-
mában járatos. Egy szó mint száz, lesz miről és kikkel beszélgetnünk és meggyőződé-
sünk, hogy ez a téma minden itt élő magyart érint és érdekel.
A beszélgetést PICK szalámi/kolbász és libamáj pástétom kóstolóval zárjuk! A rendez-
vény nyelve magyar és angol.”
*December 6-án volt a norvégiai Magyarok Baráti Köre Mikulás- és karácsonyi ünnep-
sége “A halhatatlanság országa: Népmese bábokkal” címmel, Fabók Mariann és Keresz-
tes Nagy Árpád elôadásában. Az est végén hagyományos magyar népi hangszerekkel, 
kecskedudával, furulyával, énekszóval karácsonyváró hangulatot idéztek a mûvészek. A 
gyerekeket Mikuláscsomag, a felnôtteket ünnepi büfé, karácsonyi vásár fogadta.
Az előadásról: Népmese bábokkal (A Bábszínházak X. Találkozójának díjazott előadá-
sa.) Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan az emberi Élet valós céljait, 
küzdelmes feladatait és az odáig vezető út nehézségeit tárja elénk. Mesénk főhősét az 
emberiség örök misztériuma hajtja: létezik-e az Örökélet- Halhatatlanság Országa? Ki-
rályfink hosszú útja során csodatevők segítségével, végül célba ér. Sokáig mégsem tudja 
élvezni az időtlenséget, erős honvágya miatt visszatér meglátogatni apját, anyját. Ám 
míg ő Halhatatlanság országában néhány napot tölt el, addig a földön több ezer esztendő 
szalad el. Ezért szüleit sem találhatja meg, s az elárvult királyfira ekkor rátalál még az 
öreg Halál is. Végül a Halhatatlanság országának királynője és a Halál küzd meg egy-
mással a királyfiért…”
A színésznô így vall önmagáról: “2008-ban végeztem a Színművészeti Egyetemen. Az-
óta a Miskolci Nemzeti Színház színésze vagyok. Nagy hálával tartozom az életnek, 
hiszen szebbnél szebb feladatokkal ajándékoz meg az itt eltöltött idő. Az elmúlt évtized-
ben véletlenszerűen rám talált a bábozás – bár én magam nem hiszek a véletlenekben –
és ez a találkozás olyan intenzíven érintett, hogy a mai napig szívügyem maradt. Úgy 
éreztem, ha a sors úgy hozta, hogy megtanulhattam ezt a mesterséget, akkor élnem is 
kell ezzel a tudással. Rég dédelgetett álomként 2009-ben bemutathattam ’A halhatatlan-
ság országa’ című első önálló vásári bábjátékomat. Népmesei forrásokból dolgoztam. 
Megpróbáltam a mesemondást, bábozást és népi éneklést ötvöző előadásommal a 
„gyökereket és szárnyakat” egyszerre keresni: Egy újszerű, felhőtlenül humoros játékot 
létrehozni, vigyázva azonban a mesében rejlő ősi tudás sértetlenségére.”

* Bobály Kati nemezművész “La mer, L´amour” c.  kiállításának  megnyitója december 
6-án volt a Dalype Gallériában (Bentsegata 1, 0465 Oslo). A kiállításon a gyapjúból 
készült nemezképek mellett grafikák, kis filc angyalok és fűrészporból készült babák is 
láthatóak- és megvásárolhatóak voltak. A kiállítást Silvija Seres nyitotta meg. A támoga-
tók között volt a Magyar Művészeti Akadémia és az oslói Magyar Nagykövetség is. A 
művész így ír önmagáról: “Évek óta különös vonzalmat érzek a gyapjút adó birkákhoz. 
Természetes és kedves lények számomra. Szőrükből igyekszem szeretetteljes, melegsé-
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g e t  a d ó  t e r m é -
ket varázsolni a falra. A 
pásztornépek ősidőktől 
fogva használják a gyap-
jút ruhának, szőnyegnek, 
házuk anyagának. Próbá-
lok ebből az anyagból a 
modern világ számára 
meleg és színes lakásde-
korációs terméket létre-
hozni, ami emeli az ottho-
nok hangulatát. Faliképe-
im 100% természetes 
anyagból készülnek, élő 
birka frissen vágott szőré-
ből. Nagyon lényeges, 
hogy az állatokat nem 
kell megölni azért, hogy 
szőrükből egyedi szőnyeg 

készüljön. Mindazonáltal a birka szőre évente többször újratermelődik. Munkáim sokfé-
leségét a megrendelők olykor szokatlan kérései adják.” (foto: Bobály) 

* A Kelemen Barnabás 
vezette Norvég Kamara-
zenekar dec. 16.-án adott 
Karácsonyi koncertet az 
oslói Frogner templom-
ban. A műsorban Giusep-
pe Torelli, Jean-Marie 
Leclair, Veress Sándor, 
Georg Philipp Telemann, 
Astor Piazzolla és Anto-
nio Vivaldi művei szere-
peltek. Közrműködött 
Eredics Salamon, aki 
2003 óta tagja a Sebastian 
Blockflöte Quartetnek és 
a Söndörgô népzenei for-
mációnak.

Kelemen Barnabás 35 
éves kora ellenére már 
Kossuth-díjas, világszerte 
ismert hegedűművész, 
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2013-ban neki ítélték a komolyzene Oscar-díját, a Gramophone-díjat.

* 2015 január 1-től látható Røkenes Erzsébet ikon-kiállítása Lanzarotén, a tengerészek 
templomában (sjømannskirke). A sokoldalú művész így írt magáról egy nemrégiben 
megjelent önéletrajzi könyvecskében: „Több, kevesebb szerencsével megéltem 75 évet. 
A gyökereim segítettek, és adtak nekem erőt a nehézségeket áthidalni. Büszke vagyok a 
hátteremre, a múltamra, és a jelenemre is. A "magamságomból" szép nagy család lett. 
Két lányom, unokák. Továbbra is próbálom megtartani a hitemet abban, hogy a norvég 
becsületes nép, még ha egynémely csalódás is ért. Gyerekeim nyomán nagyobb részem 
norvég, de magyar gyökerekből táplálkozom. Kiváltságosnak érzem magam, mert sok 
lábon állok. A lehetőségek nagy része itt, Norvégiában ért, és megpróbáltam azokból a 
tehetségem szerint a legjobbat kihozni.”
(fotó: Erzsébet-ikon)
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