
Osloi hírek 
  A Norvégiában élő aktív magyar szakemberek és diákok hálózatának szep-
tember 18-i találkozóján Janne Haaland Matlary, az Oslói Egyetem professzora, a legu-
tóbbi konzervatív (Bondevik) kormány külügyi államtitkára angol nyelven kommentálta 
a szeptember 9-i választások eredményét. A "What can we expect from the new 
government? Comments on the Norwegian election" című előadásra és konzultációra a 
Nagykövetségen (Sophus Lies gate 3, 0244 Oslo) volt. Az est végén közös beszélgetésre, 
további ismerkedésre is sor került. 
Előzetes beharangozó: terveink szerint az ezt követő, nagyobb részben angol nyelvű 
estre október 17-én kerül sor, melynek témája a norvég üzleti kultúra lesz, hosszú távú 
norvégiai tapasztalatokkal rendelkező német vendégelőadó részvételével. Interaktív sze-
minárium formájában az elhangzottakat kiegészítjük magyar esettanulmányokkal, ta-
pasztalatokkal, részben magyar nyelvre térve át. 
Az est házigazdája Jeszenszky Géza, Magyarország nagykövete a Norvég Királyságban 
és az Izlandi Köztársaságban, Vörös Tamás, első beosztott diplomata és Pintér Éva, kül-
gazdasági szakdiplomata volt. 
 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) 2013. szeptember 28-án színházi elő-
adásra invitálta tagjait. A Karinthy, a Frici című előadást Karinthy Frigyes írásaiból Mu-
rányi Péter állította össze. Szereplője Székhelyi József volt.  „Mindent elkövettem, hogy 
ne legyek zseni, nem tehetek róla…”– így vall magáról Frigyes. A darab a Kohn család 
története Karinthy Frigyesig és egyben korrajz is, történetek Budapesttől Berlinen át 
Stockholmig. Történetek továbbá Karinthy feleségéről, „Európa legszebb zsidó nőjéről”, 
Böhm Arankáról.” (MBK arch.) 
 
* Csincsele gyermekfoglalkozások Oslóban: Játék, ének, mese, mondókák, színját-
szás, kézműveskedés stb. 
A norvégiai Magyarok Baráti Köre Csincsele gyermekcsoportja két évtizede alakult. A 
kezdeti hagyományokat tovább víve, és folyamatosan megújítva jelenleg három önkén-
tes pedagógus foglalkozik korcsoportonként a gyermekekkel.  
 Két-három hetenként találkoznak Oslóban, mindig szombaton 11 és 13 óra kö-
zött.  
További információ:  
http://www.mbk-norvegia.no/search/label/Gyermekeknek-M 
Elérhetőségük:  
csincsele@gmail.com  
 magyarok.norvegia@gmail.com  
  
Szeretettel várják a 0 és 12 év közötti gyermekeket szüleikkel együtt! 
Foglalkozásaik voltak 2013. október 5-én, és 26-án, november 9-én, és december 7-én. 
Az utóbbi dátum jeles rendezvényt takart. A Mikulást várták, aki rendre minden évben 
megérkezik, s nem csak apró ajándékokat oszt a kicsinyeknek, hanem színes műsorral 
szórakoztatja még a szép számmal megjelent felnőtteket is. Ezúttal a Figura Bábszínház 
Hol a Mikulás? c. tárgyjáték került bemutatásra. Egy kis rongybaba a barátjával, a játék 
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mackóval beöltözik Mikulásnak, illetve Krampusznak, hogy megajándékozzák a játék 
babákat. Ám mivel nincs kiscsizmájuk, kölcsönveszik az ablakból a kisgazdájuk, Eszti 
piros csizmácskáját. Hát nem pont akkor érkezik a Mikulás? Mivel nem talál az ablakban 
kiscsizmát, nem ad ajándékot. Így hát a kis rongybabának kell az "igazi" Mikulást meg-
keresnie. A kalandokkal teli világ a konyhai tárgyak világa: ők segítik, vagy gátolják 
hősünket. Vajon kerül-e ajándék Eszti kiscsizmájába? (MBK fotoarch.) 
2014. januárban két foglakozást tartottak, 11-én és 25-én. 

 
* A Történelmi Filmklub 6. foglakozására október 12-én került sor az oslói Magyar 
Nagykövetségen. Kovács András rendező Októberi vasárnap c. filmje kapcsán Dr. Je-
szenszky Géza történész, nagykövettel Kovács Ferenc, a filmklub vezetője beszélgetett. 
”A történelmi Magyar Királyság az I. világháború elvesztésével halálos sebet kapott, s a 
hosszú agónia után a halál 1944. október 15-én következett be, amikor Horthy Miklós 
kormányzó hiába jelentette be, hogy fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól (amit valójá-
ban már meg is kötött). A neki tett esküjüket megszegő katonatisztek lehetővé tették, 
hogy a háborút lényegében már elveszítő náci Németország az elvakult nyilas csőcselék 
kezébe adja az ország sorsát. Ezzel óriási anyagi és emberi veszteségeket okozva, jelen-
tősen meghosszabbodott a magyar területen vívott háború. 
 Az 1979-ben készült film ”az ugrás a sötétbe”, a magyar becsület megmentésére 
tett utolsó kísérlet történetét mutatja be “rekonstruált dokumentumfilmek stílusá-
ban".” (JG) 
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* 2013. október 4-én a Visegrádi Együttműködés és a Középeurópai Kezdeménye-
zés elnöki tisztje alkalmából Magyarország Nagykövetsége az oslói Cinemateket nagy-
termében bemutatta Huszárik Zoltán 1971-ben forgatott Szindbád c. filmjét. Az estet 
Helge Rønning, az irodalom és a filmtudományok professzora vezette be a Dream, 
Reality an Seduction: Sindbad című előadásával.  

 
* A Norvég Magyar Egyesült (NUFO) és Magyarország Nagykövetsége közös, 
október 23-ai rendezvényére október 19-én került sor. 
„Az 1956-os október 23-i magyar forradalom és szabadságharc volt az első eset, hogy 
egy ország felkelt a szovjet diktatúra ellen, ennek 57. évfordulójára emlékezünk. A kom-
munista dominók eldöltének, Közép-Európa szabaddá válásának 25. évfordulójára ké-
szülünk. Mi 1989 előzménye, előfutára? Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc.” (MLN) 
 
* Magyarország nagykövete és Jeszenszky Edit hívta tisztelettel az Oslo és környé-
kén lakó honfitársait október 23-ára, az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfor-
dulója alkalmából tartandó nemzeti ünnepi fogadásra. (TB) 
 
* Az MBK gyermekprogram szervezői az alábbi levéllel fordultak a szülőkön ke-
resztül közvetve az Oslóban és környékén élő kicsinyekhez: 
“Sziasztok kis- és nagy Barátaink! Van kedvetek egy újabb, izgalmas délelőttöt együtt 
tölteni? Akkor gyertek 2013. október 26-án a német evangélikus gyülekezet termébe 
(Eilert Stundts gate 37.), ahol játszunk, éneklünk, mondókázunk, és őszi termésekből 
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(makk, gesztenye) állatfigurákat készítünk. Ha erdőben jártok, szedjetek makkot, gesz-
tenyét és hozzátok magatokkal szombaton. A termések mellett szükségetek lesz hegyes 
szerszámra (szög, csavar, kisolló, kés), amivel lyukat tudtok fúrni gesztenyébe, makkba; 
ragasztóra; színes ceruzára. 
A foglalkozás második felében vendégünk lesz Utasi Noémi, aki zongorázni fog ne-
künk.  
Arra kérjétek meg szüleiteket, hogy írjanak nekünk egy mailt, amibe beleírják a nevete-
ket és az életkorotokat mindezt a csincsele.mbk@gmail.com címre, hogy tudjuk, hogy 
számíthatunk rátok! 
Kis információ a szüleiteknek: a foglalkozás 11:00-tól 13:00-ig tart (12:45-től közös 
rendrakás). Helyszín: Eilert Stundts gate 37., a német evangélikus gyülekezet terme. A 
terem bérleti díjára gyermekenként 50-80 koronát szedünk be a foglalkozás végén. SZE-
RETETTEL VÁRUNK! 
 
    Október 29-én furcsa programra került sor az Oslói Egyetem központi Aulájában. A 
Tine Thing Helseth trombitaművésszel kiegészült 20 tagú, oslói zeneművészekből ver-
buválódott Allegria vonószenekar OktoBartók c. estjén olyan művek szerepeltek, amiket 
népi dallamok és ritmusok inspiráltak. Felcsendült többek között Bartók legtöbbet ját-
szott Divertimentója, és a Román Táncok. Az Edvard Munch festményeivel díszített, 
újonnan restaurált Aula 500 fős közönsége vastapssal jutalmazta Bartók zseniális alkotá-
sait, és az előadók virtuóz játékát.  

* Az MBK 2013. november 8-án koncertre és táncházra invitálta az érdeklődőket. 
Az első részben az alábbi művek szerepeltek:  
Liszt Ferenc: Rigoletto parafrázisa (Utasi Noémi – zongora), Hubay Jenő: A cremonai 
hegedűs – hegedűszóló (Julie Prestmo – hegedű, Utasi Noémi – zongora), Kodály Zol-
tán: Adagio (Utasi Noémi – zongora, María Alejandra Conde Campos – cselló), Kodály 
Zoltán: A csitári hegyek alatt (Bordás Mária – ének, Utasi Noémi – zongora), Bartók 
Béla: 15 magyar parasztdal (Utasi Noémi – zongora), Lehár Ferenc: Giuditta: Olyan 
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forró ajkamról a csók, (Bordás Mária – ének, Utasi Noémi – zongora), Lehár Ferenc: 
Cigányszerelem – Ilona-csárdás, Messze a nagy erdő (Bordás Mária – ének, Julie 
Prestmo – hegedű, Utasi Noémi – zongora). 
A szünet után Czigány Gabriella és Czigány Péter Mezőföldi ugróstáncot mutatott, majd 
tanított be a közönségnek. 
* Utasi Noémi, az oslói Zeneművészet Főiskola mesterstúdiumának hallgatója no-
vember 23-án zongorakoncertet adott az oslói Deichmanske Könyvtárban. Műsorán 
Bach, Beethoven és Schubert művek szerepeltek. 
* A Történelmi Filmklub 7. foglakozására november 24-én került sor a Magyar 
Nagykövetségen. Az est témája Madách Imre Az ember tragédiája c. művének színházi 
és filmes adaptációi voltak. Jankovics Marcell rajzfilm feldolgozásából láttuk a mai vilá-
gunkat is kommentáló Londoni színt, majd összehasonlítottuk a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház 1983-as nyitóelőadásával (r: Ruszt József, Lucifer: Gábor Miklós). Az 
ezt követő színeket mind-mind más filmből vagy színházfelvételből választottuk. A Fa-
lanszter elejét a Nemzeti Színház nyitóelőadásából (2002, r: Szikora János, Lucifer Al-
földi, Ádám: Szarvas József. Bűnrossz adaptáció, szégyen a 
Nemzetire), a Falanszter  2. felét a debreceniek 1996-os bemu-
tatójából láttuk (rendezte Lengyel György, aki itt már mellőzte 
Arany János javítgatásait, visszatért Madách eredeti szövegé-
hez!). Az Űr jelenetet, mert valami fantasztikus képi és hang-
zásbeli megoldás, szintén Jankovics Marcell rajzfilmjéből 
idéztük fel. Az Eszkimó-világot Vidnyászky Attila híres bereg-
szászi rendezésében élvezhettük. A Záró-keretszín Szinetár 
Miklós 1969-es legendás rendezésében került a vetítővászon-
ra, a Madách Színház szereplőgárdájával: Ajtay, Huszti, Moór 
Mariann, Mensáros László,   
Balázsovits és Básti Lajos. Zenéjét Liszt művekből Blum Ta-
más állította össze. Koreografálta Seregi László. 
Az Ember tragédiája estet szerkesztette, és Jeszenszky Géza 
történésszel a beszélgetést levezette Kovács Ferenc. 
 
*        November 25-én nyílt meg a Magyar Nagykövetségen a 
Robert Capa születésének 100. évfordulójára emlékező roll-up kiállítás, aminek kereté-
ben a legendás fotográfus életét és munkásságát ismerhettük meg. 2013. november 26-
tól december 6-ig volt látogatható.  “Haditudósító vagyok, aki arról álmodik, hogy egy-
szer munka nélkül marad.” (Robert Capa, magyar származású fotográfus, pacifista és 
humanista)  
 
* Utasi Noémi, az oslói Zeneművészeti Főiskola mesterstúdiumának hallgatója 
november 30-án adott koncertet az oslói Operaház emeleti előcsarnokában. Programjá-
ban Johann Sebastian Bach: Fantasia and Fugue in A minor BWV 944, Ludwig van Be-
ethoven: 15 variations with Fugue op. 35 "Eroica" és Franz Schubert: Wanderer Fantasy 
D.760 művek szerepeltek. 



*         December 3-án az oslói Victoria Nemzeti Jazzközpontban lépett fel Farkas Zsolt 
zongorista triója (Szajkó Adrián nagybőgő, Nagy Róbert dob). A Snétberger Tehetség 
Központ hallgatói egy Európai Uniós program keretében, a tanulás mellett, annak kiegé-
szítéseként, tapasztalat- és ismeretszerzés céljából rendszeresen turnéznak határon belül 
és túl. A tehetség-felkaroló központ – Snétberger Ferenc roma származású, Liszt-díjas 
gitárművész szakmai irányításával – 2011-től évente 60 tehetséges, 12-20 éves roma 
fiatalnak nyújt lehetőséget zenei tehetségük kibontakoztatására. Az oktatók olyan elis-
mert zenész-tanárok, mint László Attila, Lukács Miklós, Farkas Rózsa, Oláh Tzumó 
Árpád, és még sorolhatnánk tovább... Külföldi vendégelőadók is megfordulnak náluk, 
mint pl. Paolo Vinaccia, Tony Lakatos vagy Roby Lakatos. A korszerűen kialakított 
Központ a korábbi felsőörsi diáktábor területén áll. A beruházást a Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus 2,7, a magyar állam 0,5 millió euróval támogatta. Az évi 12 hetes 
bentlakásos ellátás és oktatás teljesen ingyenes a fiatalok számára. 

 
* A Norvégiában 
élő, aktív magyar szak-
emberek és diákok háló-
zatának december 5-i 
meghívott vendége Mar-
tin Wikborg, a VISMA 
AAS jogásza volt. Majd 
Tóth Kriszti a MESH 
Norway egyik alapítója 
mutatta be a MESH szol-
gáltatásait, és ismertette 
start up vállalkozói ta-
pasztalatait.  
A házigazda szerepét 
Jeszenszky Géza, Magya-

rország nagykövete, Vörös Tamás, első beosztott diplomata és Pintér  Éva, külgazdasági 
szakdiplomata töltötte be.                                                                                                                                                                                                                                   
A Nagykövetség épületében lezajlott esemény végén alkalom nyílt beszélgetésre, ismer-
kedésre is. 
 
* Karácsonyi, magyar nyelvű szentmise volt december 26-án az oslói Szent József 
templomban. A mise után a gyülekezeti teremben Mikuláscsomagot kaptak a kicsik, a 
nagyok pedig süteményezés és kávézás közepette békés karácsonyi beszélgetésen vettek 
részt. 
 
* A Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) tradicionális újévi, családi ünnepére január 
18-án került sor. Rövid klasszikus műsor után vacsorával (hagyományos gulyásleves, 
gyerekek kedvenc virslije, sütemények, kávé, tea, italok) folytatódott, majd a szokásos 
tombola következett. A tombola teljes bevétele jótékony célt szolgált. 
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* Január 19-21. között Budapesten tartotta első konferenciáját a 2012-ben alakult 
Magyarok Barátai Alapítvány.  
“A Magyarország Barátai Alapítványt Granasztói György alapította.  Az alapítvány 
irányítója a kuratórium, és munkájának eszmei és felső szintű támogatója a tucatnyi 
világhírű személyekből álló Alapítói Testület. A bonyolult történelmük miatt, a magya-
rok nem csak a Kárpát-medence területén élnek, hanem szétszóródva szerte az egész 
világon. Sokszor, és számos okból kellett elhagyják hazájukat, és letelepedve hasznos 
lakosaivá váltak az új országuknak. Néhány magyar soha nem hagyta el otthonát, mégis 
az állampolgársága akarata ellenére megváltozott. Világszerte körülbelül 14-15 millió 
ember beszél és/vagy ért magyarul, és sok ember rendelkezik magyar gyökerekkel, akik 
elvesztették a magyar kultúrájukat. A Magyarország Barátai Alapítvány küldetése, hogy 
Magyarország valós eseményeiről és eredményeiről napra készen tájékoztassa a világ 
magyar és a magyarokkal szimpatizáló, vélemény-formáló személyek hálózatát, vala-
mint bevonja világszerte az embereket a magyarok által, az anyaországon kívül végzett 
sikeres társadalmi, kulturális, gazdasági és tudományos tevékenységek összegyűjtésébe, 
terjesztésébe. 
Ezért, a célunk az, hogy figyelemmel kísérjük és dokumentáljuk világszerte a magyarok 
sikeres társadalmi, kulturális, tudományos és gazdasági tevékenységét. Szeretnénk be-
vonni azokat a helyi, regionális és nemzeti közösségeket, akik fontosnak tartják magyar 
gyökereiket. Reméljük, hogy a hírlevelünkön keresztül magyarországi és határon túli 
magyarokkal kapcsolatos fontos információkkal tudunk szolgálni. Továbbá reméljük, 
hogy információt tudunk nyújtani azok számára, akik valóságában értékelik Magyaror-
szágot, a magyar embereket és a magyar kultúrát, valamint annak kincseit.  
A Magyarország Barátai Alapítvány non-profit alapítvány, amelynek működése teljes 
egészében hazai és nemzetközi magánadományokon alapszik. 
Az alapítvány célkitűzése, hogy hagyományteremtő módon évente megszervezze a 
„Magyarország Barátai Konferenciát”, a világban élő magyarok és külföldiek számára, 
akik valamilyen módon fontosnak érzik az alapítvány küldetését és így csatlakoznak 
ahhoz. 
Vizi E. Szilveszter, az alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
korábbi elnöke a konferencián bejelentette, hogy a rendezvényre több mint húsz ország-
ból mintegy nyolcvanan jöttek el, hogy segítsék Magyarországot. 
A sűrű program keretében tájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök, Martonyi 
János külügyminiszter. A Magyarország kívülről és belülről című kerekasztal beszélge-
tésen részt vett Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Roska Tamás aka-
démikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, és Oplatka András törté-
nész. Áder János köztársasági elnök a Sándor Palotában fogadta a Konferencia résztve-
vőit.” (MBA arch.)  
 
*         Január 22.-én, a Magyar Kultúra napján jelent meg az Ághegy Könyvek sorozat-
ban Gaál Zoltán és Kovács katáng Ferenc Fák egymás között c. verskötete. A vadalmafa 
(alias Gaál Zoltán Svédországból), és A fehér akác (alias Kovács katáng Ferenc Norvé-
giából) közel két éves levelezéséből született egy kötetre való, egymásra érzékenyen 
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reagáló versfolyam. 
(Cultiflex könyvkiadó, 
2014)  
Foto FKA arch. 
 
* 2014. január 22-én 
sífutó est volt az oslói 
Magyar Nagykövetségen.  
Egy évvel ezelőtt, 2013. 
január 21-én Fey Zsuzsa 
kolozsvári születésű in-
formatikus, tájfutó és sí-
tájfutó, a Skiforeningen 
Marka-önkéntese, férjé-
vel, Henninggel együtt 
követségünkön bemutatta 
a Skiforeningen szolgál-

tatásait. Tanácsai alapján egészen március végéig rendszeres sítúrákat terveztünk az Os-
lo környéki hegyekben. 
Noha az idei télen Oslo inkább mediterrán, mint skandináv városnak mutatkozott – 
egyelőre havazás nélkül. Azért ez alkalommal követségünkön Zsuzsa és férje bemutat 
néhány ajánlott túra-útvonalat, reményeim szerint mások távolabbi vidékeket is bemutat-
nak, és megbeszéljük a tél hátralévő részében ajánlott közös túrákat. A szerény vendég-
látással kísért est nyelve a magyar lesz, de a túrákon nem-magyarokat is szívesen lá-
tunk.” (Jeszenszky Géza nagykövet, korábban alpesi sí-oktató, a Magyarországi Kárpát 
Egyesület elnöke) 
Az összejövetelen végül abban egyeztek meg a jelenlévők, hogy a hétvégeken különbö-
ző helyeken próbálnak túrázni. Az első alkalommal az E16 főút menti Sollihøgdában 
síeltek. 
 
* A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 
2014. január 25-26.-án tartotta kibővített elnökségi ülését. A napirenden olyan fontos 
témák szerepeltek, mint az őszi választási közgyűlés előkészítése, a XIII. “Kufsteini” 
tanácskozás, a Kőrösi Csoma Sándor Program, a Julianus Program, oktatási kérdések, 
ezen belül az Őrszavak c. online lap fejlesztése, új egyesületek felvételi kérelmei stb. 
Norvégiát a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) elnökasszonya, dr. Nagy Lucia Mária 
képviselte. 
“A Julianus Program: a diaszpórában fellelhető magyar értékeket hivatott egységes nyil-
vántartásba gyűjteni, hogy ezáltal betekintést nyújtson a világban szétszórtságban élő 
magyar közösségek identitásmegőrző munkájába. A kataszter kimondottan a Kárpát-
medencén kívüli magyar emlékek összegyűjtésére szolgál. 
Kőrösi Csoma Program: 2010-ben az új kormány elhatározta, hogy a diaszpóra magyar-
ságával is szorosabbra fűzi az együttműködést. Minden magyar számít, akárhol él a 
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nagyvilágban, és a sok ezer kilométer távolságban élő magyarokra is figyelmet szeret-
nének fordítani: a kapcsolattartásnak keresik a módjait. Ezért hozták létre a Magyar 
Diaszpóra Tanácsot, amely 2011 őszén 47 szervezettel indult, és egy évvel később már 
58 tagúra bővült. A Kőrösi Csoma Sándor program célja, hogy minél jobban megismer-
jék a diaszpórában élők hétköznapjait, és segítsék életüket. Teljesen más élethelyzetek-
ről és megoldandó problémákról van szó esetükben, mint a Kárpát-medence magyarsá-
gánál.  
A diaszpóra magyarságának hétköznapi életét segítendő 47 ösztöndíjas fiatalt küld a 
kormány öt-hat hónapos időtartamra elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba és 
Kanadába. A fiatalokat a diaszpóraszervezetek igényeinek megfelelően választották ki, 
így lesz olyan ország, ahová magyar tanár, lesz, ahová néptáncoktató vagy könyvtáros 
érkezik. Feladatuk még, hogy naprakész és korrekt információval szolgáljanak Magya-
rországról a diaszpórában élőknek. 
 
* 2014. január 27-én Gazda József író, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke 
(Kovászna) tartott előadást a Magyar Nagykövetségen. A magyar lét értelme címen be-
szélt A harmadik ág, Magyarok a szétszórattatásban című két kötetes nagy munkája, a 
világ minden táján (Norvégiában is) élő magyarokkal folytatott beszélgetések, levélvál-
tások alapján kialakult felfogásáról. Beszélt a Székelyföld autonómiáját követelő nagy 
mozgalomról, annak esélyeiről. (A közel 1200 oldalas könyvet a helyszínen vásárolhat-
ták meg a látogatók,) 
 
* 2014. február 2-án Vers és próza a végeken címmel irodalmi est zajlott az oslói 
Magyar Nagykövetségen. Kovács katáng Ferenc író, műfordítóval Nagy Melinda be-
szélgetett. A régi és új kötetek bemutása közben pihentetőül éneklők, verselők villantak 
fel a vetítővásznon. 
 
* A Larvik – Győri Audi ETO Bajnokok Ligája női kézilabda meccs február 7-én 
volt, amire a Norvégiában élő magyarok kis csoportja is ellátogatott. A magyar zöld-
fehér együttes 6 góllal, 29-23-ra győzött. 
 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) jelmezes farsangi mulatsága február 
8-án volt Oslóban. A vendégeket a köszöntő aperitif után Tombor Márton (a nagykövet-
ség mesterszakácsa) főztje várta. A talpalávalót a Norvégiában élő Komlósi István szol-
gáltatta.  
 

Összeállította: Kovács Ferenc 
  
  
 
 
 
 


