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Lángszárnyakon röpül felénk a nyár,
az éj meleg s már perzselő a reggel,
bolygunk az éjbe álmodó szemekkel
s ritkán találunk hűvös árnyra már.

Az ég fakó, az éjjel is rövid,
alig bújik el a nap egy bokorba,
aztán ragyogva, új erőbe forrva
kiszáll s az égre lánguszályt röpít.

A róna várja a húsfényű holdat,
leng a kalász, vérszínű rózsa lángol,
leszáll a boldogság a másvilágból.

A néma csillagok reánk hajolnak
és álmodó, fáradt fejünk körül
színes, aranyló lepkeraj röpül.
/l905 /

Kosztolányi Dezső : Pünkösd

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

MAGYAR MATEMATIKUS HEPTAÉDERÉNEK SZOBRA
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A kiváló francia matematikus, Pierre de Fermat születésének 400. évfordulója alkalmából április
27-én állították fel a franciaországi Beaumont de Lomagne-ban, Fermat szülőházának udvarán
azt a szobrot, amely a magyar matematikus Szilassi Lajos (Szegedi Tudományegyetem) által
megalkotott poliédert ábrázolja.
Fermat, a rendhagyó gondolkodású matematikus számos matematikai problémát vetett fel élete
alatt, ezek közül egyet, amelyet róla, a nagy Fermat-sejtésnek neveztek el, csak évszázadokon át
tartó szívós küzdelem után fejtettek meg. A világot 350 éven keresztül lázban tartó feladat
szenzációs megoldásának keresésébe számos neves matematikus belebukott.
A magyar matematikus egy másik, ám ugyancsak igen fontos problémát oldott meg 1977-ben. A
már ismert tetraéder után ő fedezte fel azt a hétlapú poliédert, melynek bármely két lapja
szomszédos.
A több francia intézmény összefogásával megalkotott heptaéder 42,2 kilogramm, 2,12
négyzetméter és 11,2 méter hosszú.
A szobor leleplezésére a matematikus jelenlétében került sor.
Info:  kata.andrasi@wanadoo.fr

HOLLANDIA

MIKES KELEMEN KÖR
ELSPEET

A Mikes Kelemen Kör 2002 augusztus 29 és szeptember 1 között rendezi meg 43. Tanulmányi
Napok konferenciáját a hollandiai Elspeet-ben.  A négy napos konferencia témája:  "Hogyan
látjuk egymást - Látjuk-e egymást (Közép-) Európában?"
A konferencia programja és további részletes információ a Mikes Tanulmányi  Napok honlapján
olvasható.
A meghívó, a jelentkezési lap és az előadók rövid  életrajza PDF-formátumban letölthető a
honlapról:  http://www.federatio.org/mikes3.html
�Mikes International� Internetes  folyóirat és elektronikus könyvkiadó a
http://www.federatio.org/mikes_int.html honlapon.
E-posta: mikes_int@federatio.

Részlet a meghívóból:
�Fontos újra szemügyre vennünk, miként látják magukat és egymást a közép-európai népek, de
egyben azt is, hogy hogyan  látják őket a nyugat-európai közösségen belül élő népek. Hogyan
látjuk Nyugat-Európából Közép-Európát és hogyan látjuk Nyugat-Európát  Közép-Európából?
Mi magyarok Közép- és Nyugat-Európa minden országában élven mindent mindegyik ország
helyzetéből egyidejűleg �belülről� is meg �kívülről�
 is tudunk szemlélni. Milyen karikatúrák vagy történelmi  tapasztalatok akadályozzák meg
Európa népeit tények fel- és elismerésében?  Mit vettunk át egymástól és mit adtunk egymásnak,
mit vehetünk át egymástól  és mit adhatunk egymásnak? Mennyire vagyunk képesek - és
mennyire szükséges  - önmagunk világát átértékelni és mennyiben nem? Sorsdöntő kérdések ezek
túl  napi politikán, érzelmeken, történelmi leszámolásokon�
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MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

MAGYAR KUTATÓK A WTC ADATMENTÉSÉBEN
A Kürt Rendszerház Rt. a 2001. szeptember 11-én történt Amerika-ellenes terrortámadásokat
követően New York államnak és a város koordinálta mentőszervezeteknek ingyenes felajánlást
tett az összeomlott World Trade Center ikertornyokban található számítógépek adatainak
mentésére, amit most az Egyesült Államok elfogadott.

HAZA, A MAGASBAN" CÍMŰ MAGYAR NEMZETISMERET I-II. TANKÖNYV.

A külhoni magyar oktatás elősegítése, könnyítése céljából  a Nemzeti Tankönyvkiadóban
elkészült és hamarosan megjelenik a "HAZA, A MAGASBAN" című Magyar nemzetismeret I-II.
tankönyv. A tíz éven felüli magyarul tanuló és tudó diákok, valamint tanáraik számára készült,
gazdagon illusztrált színes tankönyv. Az elmúlt év során már hírt adott a készülő könyvről, s
akkor az előzetes igényeket fölmérve, viszonylag szerény, de elegendő példányszám kiadását
határozta el kiadó vezetése. Mivel a példányszám korlátozott, ez a színes képekkel, térképekkel
illusztrált tankönyv pedig nem drága (kb.12 -15 USD, illetve EURO), elsősorban a magyar
diaszpóra, a külhoni magyar (hétvégi) iskolák tanárainak és diákjainak tankönyvigényét szeretnék
kielégíteni úgy, hogy ebből a tankönyvből lehetőleg minden magyarul tanuló diáknak saját
példánya legyen. Saját példánya, hogy e tartalmas, szép könyv révén nemzeti örökségét az
iskolán túl egyedül, vagy családi, baráti körben is ápolhassa.
Kérik az előzetes igényeket 2002. június 15-ig visszajelezni, rendelésüket (kötetenként,
példányszámban) s azt is mi módon szeretnék átvenni, megkapni, esetleg elszállítani a kért
példányszámot, s milyen pénznemben, miként kívánnak majd fizetni. Szeretnénk, ha Szent István
napjáig minden magyar tanító és tanár, az őszi tanévkezdésig pedig minden külhoni magyar diák
kezében ott lenne e tankönyv, hogy több reménnyel folytathassák magyar tanulmányaikat tovább.

A két kötet ára 3060 Ft A tankönyv szerzői: Alföldi Jenő- Bakos István- Hámori Péter- Kiss Gy.
Csaba  Bírálta: Vekerdi László történész,  a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosa
Véleményezték: Lukácsffy Kristóf tanár (Finnország), Wurst Erzsébet oktatásszervező (Ausztria)
Felelős szerkesztő: Valaczka András
További információ: E-posta:bakos.istvan@ntk.hu

Bakos István

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA �
ANYANYELVI KONFERENCIA  NYÁRI MAGYAR TÁBORAI

SÁROSPATAKI NYÁRI KOLLÉGIUM
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14-18 éveseknek
2002 július 19- augusztus 8.
Comenius Főiskola, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
Tel : 36 (47) 312-211
A részvételi díj 630 USA dollár, amely összeg magában foglalja a szállás, az ellátás, az útiköltség
� Budapestről Sárospatakra és vissza � a tandíj, a kirándulások és a belépődíjak költségeit. A
jelentkezés határideje: 2002. június 28.

A tábor programja:
Délelőttönként tanulmányi munka. A délelőtti programból 1 órát a magyar nyelv tanulásával,
gyakorlásával töltenek a résztvevők nyelvi ismereteiknek megfelelő � kezdő, középfokú, haladó �
csoportban, 3 tanóra anyaga pedig magyarságismeret: magyar történelem, irodalom,
művelődéstörténet, országismeret, zene, képzőművészet.
Délutánonként sport- és kulturális foglalkozások, szakkörök (néptánc, hímzés, szövés-fonás,
bőrözés, kerámia, sütés-főzés) lesznek. Szombatonként egész napos, szerdánként pedig fél-
félnapos kirándulásokon ismerkedhetnek a fiatalok Sárospatak és környéke természeti
szépségeivel, kulturális nevezetességeivel.

MAGYARSÁGISMERETI és ANYANYELVI TÁBOR
10-14 éveseknek
július 24- augusztus 2. Révfülöp Evangélikus Oktatási Központ
253 Révfülöp, Füredi út 1. Tel/Fax: 36 (87) 464-107
E-posta: lutheran.zentrum@axelero.hu
A részvételi díj:275 USA dollár, amely összeg magában foglalja a szállás, az ellátás, az útiköltség
� Budapestről Révfülöpre és vissza � a tandíj, a kirándulások és a múzeumi és strandbelépők
költségeit. A jelentkezés határideje: 2001. július 5.

A gyermekek elhelyezése az Evangélikus Oktatási Központ épületében történik. Az Oktatási
Központban van étterem, udvarán pedig több sportpálya.
A gyermekek folyamatos felügyeletét, foglalkoztatását szakképzett pedagógusok látják el: A
foglalkoztatás célja, hogy a hangulatos, szép környezetben a fürdés és a vízi sportok mellett a
gyerekek játékos-szórakoztató formában ismerkedjenek a környezettel, a Balaton természeti
világával, Magyarországgal, az anyanyelvvel, a magyar népdallal, népköltészettel, a magyar
történelemmel.
Délelőttönként kiscsoportos formában magyarságismereti foglalkozások lesznek (irodalom,
történelem, földrajz, zene), délutánonként szakköri foglalkozások (kézműves-, színjátszó, sport-
és néptáncszakkör).  A magyarul egyáltalán nem, vagy csak keveset beszélő gyermekek részére
megfelelő számú jelentkező esetén külön �kezdő csoport"-ban a napi 1-2 órás nyelvtanulás
mellett angol nyelvű magyarságismereti (történelem, irodalom, művészettörténet) oktatást is
biztosítunk.

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA � ANYANYELVI
KONFERENCIA
H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
Tel: 36 (1) 343-4738; 413-0049; 413-0114
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Fax:36 (1) 344-4366
E-posta: ak@axelero.hu
Ügyintéző: Cserháti Mónika irodavezető

NEPÁL

MAGYAR A MOUNT EVERESTEN

Május 25-én egy magyar expedició egyik tagja Erőss Zsolt feljutott a Mount Everestre, a
világ legmagasabb hegycsúcsára.  Az expedíció sajtófőnöke, Zimmermann Otto
elmondta, hogy Erőss Zsolt oxigénpalackkal érte el a csúcsot, míg társa, Várkonyi László,
aki palack nélkül mászott a cél előtt 100 méterrel, azaz  8750 méternél visszafordult. A
csoport tagja most már nem próbálkozhatnak újra a mászással, mert megkezdődik a nyári
monszun okozta rendkívül rossz időjárás.
http://www.netlap.hu/

USA

KALIFORNIA
GUERNEVILLE

ARANYKAPU TÁBOR
Június 30-július 6
A kaliforniai északi borvidéken Santa Rosától egy órára Camp Cazadero környékén.
Hégli Dusán és Lépes Anikó tanítja a gömöri és bonchidai táncokat. A Tükrös budapesti népi
együttes szolgáltatja a tábor esti táncházaihoz a zenét.
Info:www.aranykapu-tabor.org
Jelentkezés:  <info@aranykapu-tabor.org>.

ILLINOIS
CHAMPAIGN-URBANA

MAGYAR TANULMÁNYOK AZ ILLINOIS EGYETEMEN
Június 17-22 között magyar tanulmányok, kutatások és kerek asztal beszélgetések címmel az
Illinois Egyetem tanárok( K-12 ), posztgraduális doktori címre előkészülő hallgatók és kutatók
részére magyar tanulmányi hetet rendez, amelyen magyar nyelvű filmvetítések lesznek, sor kerül
az  egyetem  könyvtára gazdag magyar gyűjteményének bemutatására.
Folyóiratok, periodikák különböző régi és mai újságok ismertetésére.
Részletes információ: Sandy Reasor,  REEC,  104 International Studies Building, University of
Illinois,  Champaign, Illinois 61820.     Tel: (217) 333-1244,
Fax (217) 333-1582 , E-posta :  reec@uiuc.edu
Jelentkezési lap a honlapról letölthető:  www.reec.uiuc.edu/srl.
További felvilágosítás a magyar kutatásokról: Arthur A. Bartfay,  E-posta:tiszafolyo@yahoo.com
2987 Trentwood Road  Columbus, Ohio 43221-2346    (614) 442-6593



6

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

2002 május 23-án  a Magyar Köztársaság Főkonzulátusán az Amerikai MAGYAR SZÓ 100 éves
jubileumi ünnepélyét tartották. A megjelenteket  Sárközi Péter, főkonzul helyettes köszöntötte.,
majd  Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke üdvözlő levelét olvasták fel, Papp László
beszéde után zenés verses műsorral ünnepelték a nemrégiben ismét megújult  100 éves magyar
nyelvű hetilapot. A lap szerkesztője Mészáros Kinga.

A 100 ÉVES MAGYAR SZÓ OLVASÓIHOZ.
Az Amerikába kivándorolt szakképzettség nélküli, hónapos szobákban ágyrajáró munkások
honvágyát, hazájuk utáni sóvárgását csillapította itt, Amerika földjén a magyar közösségek,
magyar újságok olvasása, a maguk köré szervezett "magyar Amerika" megteremtése.

Heti hat-nyolc dolláros keresetből rakták össze a filléreket, amelyekből az amerikai  magyar
templomok, közösségi házak, testvérsegítő egyesületek, a magyar szót továbbadó újságok
megszülettek. Így jelent meg a kézírással sokszorosított első magyar munkáslap a Népjog 1893-
ban, majd 1902-ben a Népakarat. Ez vált aztán azzá az újsággá, amely most ünnepli 100 éves
fennállását. 1905-töl Előre, 1921-töl Új Előre, 1937-töl Magyar Világ, 38-tól Magyar Jövő, majd
1952 óta Amerikai Magyar Szó lett a címe.

Első naptól fogva az olvasók újságja volt. Így ír erről a  Magyar Szó nyolcvanadik évfordulóján
Weinstock Lajos: " A mi sajtónk nem a nagyüzletek hirdetéseiből fedezi növekvő kiadásait,
hanem azokból a dollárokból, melyeket az olvasók az előfizetésen felül beküldenek lapunk
megsegítésére. Bőven kárpótolja őket az a tudat, hogy szívük szerinti olvasmányokat élvezhetnek
minden héten...." Így volt ez az évek során, és ma is az olvasók támogatása tartja életben a lapot.

Szentgyörgyi Albert a hatvanadik évforduló tiszteletbeli elnöke figyelmeztetett bennünket arra,
hogy fel kell emelnünk szavunkat a rabságban élő haza helyett is. A azóta megváltozott világot
jelzi, hogy a szabadságát visszanyert ország főkonzulja köszönt bennünket mostani
vendégszeretetével és otthon lehetünk ebben a házban.

Kezdetben a magyar nyelven írott szó összekötő kapcsot jelentett az Amerika minden részén
szétszóródott emigránsok között, akik legtöbbje csak a minimális angol munkásnyelvet tanulta
meg. Ma az angolul  már jól tudó, művelt magyarok még mindég igényt tartanak az anyanyelven
írott újságra. Igénylik, hogy  magyarul, tisztán és idegen behatások nélküli írásokat
olvashassanak, anyanyelvüket ápolhassák. Ez az újság  kezdettől fogva " szellemi nívóban
közelebb állt a magasabb színvonalú polgári sajtóhoz" idézi Várdy Béla az egykori Császári és
Királyi alkonzul jelentését. Az a mostani szerkesztők törekvése is az, hogy a lehető legmagasabb
szellemi szinten szerkesztett újságot adják az olvasók kezébe.

Amikor most ehhez a kiemelkedő mérföldkőhöz, a századik évfordulóhoz, érkeztünk, hálás
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szeretettel köszöntünk minden olvasónkat, az amerikai magyarságot összetartó egyházakat,
egyesületeket, szervezeteket és mindenkit, aki segít abban, hogy a nemzetnek ez a különleges
értéket jelentő része ne vesszen el, hanem megmaradjon érzéssel, szellemmel, nyelvében is
magyarnak itt Amerikában.

Köszönjük mindenek előtt szerkesztőnk, Molnár Kinga áldozatos munkáját, aki több mint
harminc éve úgyszólván egyedül, anyagi érdek és ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkát.
Köszönjük az írásaikkal közreműködőknek segítségüket. Köszönjük támogatóinknak azokat a
dollárokat, amelyek lehetővé teszik az újság minden héten való megjelenését.

Adja Isten, hogy ez az újság, egy áldozatra kész olvasó közönség számára sokáig, talán még egy
újabb száz esztendeig megmaradjon, éljen és virágozzon.

Papp László

FÉSZEK KLUB
Június 12-én: fél 8 órakor  Évadzáró  ünnepi  műsor, melyen Hontváry Mihály ügyvezető
igazgató 30  éves működését ünneplik, Hontváry  Mihály: a Fészek Klub New Yorkban: múlt,
jelen és jövő címmel.
344 East 69th Street, New York
Info: 201/886-2512

GARFIELDI KIÁLLÍTÁS
Június 9-én, vasárnap, Különleges Kiállítás az Amerikai Magyar Polgári Ligában az 1956-os
események 45. évfordulója alkalmából, melyen a budapesti 1956-os Intézet archív fényképeiből
látható válogatás. Ez a kiállítás a Liga szokásos évi piknikjével lesz összekötve. 21 New Schley
Street, Garfield, NJ
Info: (973) 772-9654 vagy (201) 836-486

NEW BRUNSWICKI MAGYAR FESZTIVÁL

KOSSSUTH KIÁLLÍTÁS
A New Brunswick-i Magyar Fesztivál keretében nyitják meg június elsején szeptember 29-ig
nyitvatartandó "Kossuth Amerikában" című kiállítást, melyen  - megemlékezést tartanak
Kossuth Lajos Amerikába érkezésének 150. évfordulójáról az Amerikai Magyar Alapítvány
Múzeumban A kiállítás szintén nyomon kíséri Kossuth három leánytestvérének sorsát az
Egyesült Államokban.  Megnyitó június 1-én, szombaton déli 12 órakor 300 Somerset Street
alatt.

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
A magyar nap kiemelkedő eseménye lesz a Magyar Polgári Szövetség, az Amerikai Magyar
Alapítvány és a New York-i Kulturális Központ szervezésében a kerekasztalbeszélgetés, melyen
a négy évi sikeres diplomáciai szolgálatától leköszönő Dr. Jeszenszky Géza washingtoni magyar
nagykövettel találkozhatnak a magyar szervezetek képviselői, június 1-én délután 4 órakor az
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Amerikai Magyar Alapítvány könyvtárában.
300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903
tel: (732) 846-5777, E-posta:info@ahfoundation.org

MOLNÁR DARABOK A BROADWAYON
A Treshold Színház Társaság július 7 és augusztus 4 között összesen hat Molnár Ferenc
színdarabot ad elő New Yorkban,  Molnár Ferenc halálának 50. évfordulója tiszteletére.
Helyszín Raw Space Teather West 42 Street NY.

New York-i magyar média (TV/rádió/sajtó):
http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm

OHIO
LAKE HOPE

ITT OTT és a Magyar Baráti Közösség 2002 augusztus 17 és 24 között tartja 30-ik Magyar Hetét
az Ohio államban levő Lake Hope-nál, a Reménység tavánál.
Az előzetes program szerint Béder Tibor, Székely Társaság elnöke Erdélyből
Orosz Ildikó , a Kárpátaljai Tanárképző Főiskola igazgatója, Dobos Éva irodalmár Norvégiából,
Márton András, Dömötör Gábor  Cserkészszövetség Intézőbizottság elnöke
Dr. Némethy Judit NY egyetemi tanár tart előadást, a meghívott budapesti művészek között
szerepel Budai Ilona énekművész , Havas Judit előadóművész valamint Csík János népzenész és
zenekara. Info: Hargitai István  440/779-7791,
E-posta: IHARGITAI@AOL.COM , Fülöp László, Email: Laszlo.G.Fulop-1@tc.umn.edu

PHILADELPHIA

MAGYAR OTTHON
ERDÉLYI  EST

Június 1, este 7 órakor a philadelphiai magyar otthonban az erdélyi magyarok szervezésében
vacsorával, műsorral, tánccal egybekötött "Erdélyi Estet"
Rendeznek, melynek bevételét az  Otthon fenntartására, felújítására szeretnék fordítani.
1125 Southampton Road - Philadelphia, PA .19116
Tel:  215/969 9446
http://www.magyarclub.com
E-posta:magyarclub@abac.com

BAPTISTA ÉNEKKAR TURNÉ

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar észak-amerikai körútja
A 47 tagú vegyes kórus az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség meghívására a következő
városokban tart koncertet, általában a helyi magyar vagy baptista templomokban. Hely- és
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időpontért a megadott telefonszámok hívhatók.
június 1-2. Chicago, Tel: (773)545-0898
június 4-5. Detroit, Tel: (313)382-3735
június 7-10. Torontó, Tel: (416)752-1687
www.evangeliumihirnok.net/korus.html
A kórussal utazó előadó-művészek: Oláh Gábor karnagy, Meláth Andrea ének,
Pátkai Imre zongora, Tóka Szabolcs, orgona.
Info: herjeczki@juno.com, www.evangeliumihirnok.net/korus.html

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

MAGYAR PIKNIK
Június 1-én szombaton 10 órától rendezik a washingtoni magyar fiatalok félévenkénti piknikje
Rock Creek Park, Washington, DC., rendező  American Hungarian Educators' Association .
Adóból levonható támogatás adható:
AHEA
Picnic Spring 2002
4515 Willard Ave. 2210 S
Chevy Chase, MD 20814
Info: picnic-list@hungaria.org
 honlap  http://hungaria.org/projects/picnic/

BÚCSÚ
A magyar népzene neves New Brunswick-i művelői,  az "Életfa" és a "Csűrdöngölő"együttes
táncbemutatóval színesített népzenei előadásán,  búcsúzik a magyar nagykövet Jeszenszky Géza
és felesége Jeszenszky Edit a magyar barátaiktól   2002. június 15-én, szombaton du. 6 órakor  a
Magyar Nagykövetség épületében
2950 Spring of Freedom Street, N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel: 202 362-6730/ext. 0201
E-posta: culture@huembwas.org

VENEZUELA

CARACAS

KÉKSZAKÁLLÚ CARACASBAN
A caracasi operaház Teresa Careno nagytermében (3200 férőhely) július 12-ére tűzte ki Bartók
Béla "A Kékszakállú Herceg Vára" című operájának bemutatóját. Az operát magyarul mutatják
be és három eladásra számítanak a rendezők.

VENÉZ MAGYAR FOTÓKIÁLLÍTÁS
A rendkívül nagy sikert elért venezuelai magyar fényképészek kiállítását több mint 15,000 ember
látogatta meg Venezuelában. A venéz magyar fotókiállítás a kecskeméti fotómúzeum védnöksége
alatt hamarosan Magyarország különböző városaiban kerül bemutatásra.
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Fenjves János:hungria@proquim.com

INTERNET

FREIBURGI MAGYAROK
A Freiburgi Magyarok Baráti Köre új honlapja : www.freiburgimagyarok.com
E-posta: KoenczoelA@t-online.de ("Könczöl Antal")

SVÁJCI LEVELEZŐ FÓRUM
Hasenfratz Kata és Bergsmann Attila szerkeszti a levelező listát , melyre csatlakozni  lehet a
www.svajc@primlista.hu honlapon.

PRIMLISTA
http://lista.prim.hu levelező magyaroknak.
A PrimLista segítségével könnyedén hozható létre levelezési listákat, illetve csatlakozhatnak a
meglévő levelezőlistákhoz! Prím-felhasználó. Jelenleg 1792 levelezőlista működik a Primlista
rendszerben, melyek közül 696 publikus.

USA
Az Empíria magyar nyelvű Internet-magazin, amely a felvilágosodás szabadgondolkodóinak
nyomdokain járó szekuláris humanista sajátságos szemszögéből tudósit az Egyesült Államokból,
az amerikai politikai, társadalmi és kulturális viszonyokról a költő-filozófus-esszéista R. W.
Emerson hitvallására alapozottan: "Aki ember akar lenni, nem alkudhat meg. Végülis semmi se
szentebb a szellem integritásánál." A hasonlóan vélekedők számára kínál tájékozódásra, némi
filozofálásra és dialógusra lehetőséget a szerkesztő: Kuliffay Hanna
E-posta: editor@empiriamagazin.com

MAGYAROK SZERTE A VILÁGON

Kárpát-medencén kívül élő magyar közösség találkozóhelyére, a MagyarOnline.net Forum. Cím:
http://www.magyaronline.
Simon Hunor
A hírlevelükre feliratkozhattok egy üres e-mail
küldésével a MagyarOnlineNet-subscribe@yahoogroups.com címre.

MAGYAR KÖNYVEK AZ INTERNETEN
E BOOK TAR
Ezen az oldalon kéthetenként új elektronikus könyvet jelentetünk meg. Úgy gondoljuk, hogy az
egyre jobban terjedő Pocket PC-k akkor használhatók ki igazán, ha azokra olvasnivaló is
letölthető. Természetesen könyveink a ma még jobban elterjedt asztali számítógépeken is
olvashatók, ám ahhoz le kell tölteni az e-bookokat megjelenítő Microsoft Readert:
http://www.hpshop.hu/category.my?idt=152

KÁRPÁTALJA
Balla D. Károly költő honlapja, http://hhrf.org/ungparty
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Az UngParty új szerzője: Kalász István novellája és Fekete J. József kitűnő Szentkuthy-esszéje a
Pánsípban. Friss hírek a NEWSÁGban és az INFOTÁBLÁn
E-posta: bdk@ungbereg.uzhgorod.ua (Balla D. Károly)

KÖNYV

MAGYAR SZÓTÁR
Bartos Tibor: Egymást magyarázó magyar szavak és fordulatok tára I-II.
A több mint százív terjedelmű mű mintegy összefoglalása a legnagyobb becsben tartott magyar
műfordítók egyike, Bartos Tibor egész alkotó pályájának.
Az ő fordításainak köszönheti a magyar olvasó Dickens, Beckett, Albee, Kerouac, Kesey, Pinter,
Styron, Thackeray, Updike és Tom Wolfe számos művének élményét.
Negyven esztendei szógyűjtés és szinonimakeresés eredménye a klasszikus Roget-tezaurusz, az
angol nyelv legnagyobb �szókincstáránk� módszere szerint 304 fogalomkörbe rendezett és
ezeken belül logikai-asszociatív sorokba, stilisztikai értékük szerint sorrendbe szedett s így
valóban egymást magyarázó szavak és fordulatok óriás tára, mely gyűjtemény zsenge előzménye
Póra Ferenc immár csaknem százéves, vékonyka szótárának.
A magyar szótár példátlan terjedelmében és vállalkozásában, felöleli a teljes magyar szókincset a
tájnyelvtől az argóig, a köznapi nyelvtől a költői nyelvig. Egy hivatásos szóművész készítette,
egy páratlan szókincsű alkotó, aki az anyanyelvével kézműves mesteremberként él, a nyelvet
szerszámként és anyagként ismeri.
A mű nemcsak nélkülözhetetlen segédeszköz a fogalmazáshoz, de egyben ízlelgetnivaló,
csemegézésre csábító letehetetlen olvasmány is.
A Corvina Kiadó jelentette meg a kétkötetes új magyar szinonima szótárt.
Budapest 1051 Vörösmarty tér 1. IX. em. 938 szoba. Kereskedelmi. Oszt.
Tel: 317-8379, Fax: 318-4410, E-posta: corvina@axelero.hu
Honlap http://www.corvinakiado.hu

TÚRA

GYÖNYÖRŰ FELVIDÉK

A Transsylvania Tours újabb gyönyörű utazást szervez a FELVIDÉK -re.   indulás  2002.
augusztus 20 -án   Jelentkezés  elizburian@yahoo.ca vagy erdelyfelvidek@yahoo.com E-posta
címeken.
Tel:(514) 738 66 20, vagy (514)242-1630

Útvonal;  Budapest � Komárom � Vöröskő � Pozsony � Dévény vara - Trencsén� Becko vára �
Nyitra � Garamszentbenedek� Árva vára, Körmöcbánya �  Selmecbánya � Zólyom �
Besztercebánya � Magas Tatra � Csorba tó � O-Tátrafüred � Lomnici csúcs � O-Lubló � Dunajec
� Késmárk � Igló � Lőcse � Eperjes � Szepesvár � Dobsina � Betlér - Krasznahorka vára � Kassa
- Eger � Hollókő � Budapest

Részvételi díj: 800 USD/fő, 1250 CAD  Az összeg tartalmazza a teljes ellátást, a belépőjegyek
árát, az állandó kiserő-idegenvezető és az autóbusz költséget.  A résztvevők az utasbiztosítást és a
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szlovák vízumot maguk intézik.

Vége

A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük
Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


