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 ▄ Ingyen Sorstalanság a svéd gimnazistáknak. Kertész Imre Nobel-díjas író Sors-
talanság című főművét adományozza a svéd Norsteds kiadó minden egyes végzős 
svéd gimnazistának. A kiadó képviselője szerint a díj története során most először 
történik meg, hogy egy díjazott művét ajándékba adják.  
 ▄ A magyar miniszterelnök bejelentés szerint, a magyar állam az idei filmalkotás-
ra szánt összegéből egy milliárd forintot a Sorstalanság megfilmesítésére kívánnak 
fordítani. 
 ▄ A Magyar Kultúra Napján „a magyar kultúra külföldi szolgálatáért” indoklással 
a Magyar Kultúra Lovagja címet  adományozták Tar Károlynak, a Magyar Liget és 
az Ághegy szerkesztőjének. 
 ▄ Ölveczky Cecília beszélgetett Zsámbéki Gáborral, a Katona József Színház 
igazgató főrendezőjével az oslói Nemzeti Színházban rendezett Kis Eyolf darab 
kapcsán.  
 ▄ Az oslói  Portrécsarnokban Martinovits Gézát mutatja be Kasselbauer Gyöngy-
vér. „A Magyarok Baráti Körének első alelnöke volt, öt országban élt, öt nyelven 
beszél, amerikai doktorátusa van, 65. születésnapját Dél-Afrikában ünnepelte…” 
 ▄ Bendes Rita: Jeles napok c. cikke az őszi ünnepekről szól. Szent Mihály, Szent 
Márton és Szent Erzsébet napjáról, a svéd Szent Brigitta ünnepéről.  
 ▄ Az évek óta működtetett oslói Csincsele gyermekcsoport több előadást rende-
zett és közös éneklésre hívta az oslói  magyarokat. Népzene és néptánc Gyímesből: 
Zerkula János és Fikó Regina csángó népzenészek adtak műsort az MBK novem-
beri rendezvényén. 

 ▄ Tavaly októberben az eddigieknél gazdagabb 
tartalommal megjelent a Két évszak 5. száma. A 
CD-lemezről meghallgatható Maros Miklós és Só-
lyom János egy-egy műve, Tálas Ernő három dalt 
ad elő, képzőművészeink közül Morvay László és 
Patachich Csilla és Kovács Ferenc munkáit láthat-
juk valamint Nemes Endre svéd tanítványai mutat-
koznak be. Dusa Ödön előadóművész  videó-képpel 
illusztrált versmondóként van jelen. Az irodalmi 
részben pedig Gergely Tamás, Gulyás Miklós, Luk-
ács Zoltán, Márky Ildikó, Molnár veress Mária, 
Nyulasi Zsolt, Szalóky Melinda, Tar Károly, Tóth 

Ilona, Tóth Károly Antal és mások  írásait olvashatjuk. 
 ▄ Lundban októberi megemlékezésünk keretében Kenéz Ágnes Olivia  budapesti 
festőművész mutatta be néhány munkáját és a Zerkula János vezette csángó muzsi-
kosok szerepeltek nagy sikerrel. 
 ▄ A lundi bevándorlókat egyesítő  Övergranser (Határok nélkül) szövetség egy 
órás vasárnapi magyar rádióadásának műsorában,  irodalmi műsort is tervez, ame-
lyet Tar Károly író szerkeszt majd. 


