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Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
..

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
szörnyű vendégoldal reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán.
Széles országútra messze, messze bámul,
Mintha más mezőkre vágyna e határrul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa,
Ütve, �általútnál� egy csekély halomba.

Toldi Első ének
Arany János

ARGENTINA

BUENOS AIRES

A CORAL HUNGARIA ÚJABB SIKERES SZEREPLÉSE

A 2001 április-májusban lezajlott magyarországi turné után megújult lendülettel működik tovább
Buenos Airesben 8 éve alakult Coral Hungaria kórus

Július 11-én az Argentin Katolikus Egyetem (UCA) dísztermében A magyarországi reneszánsz
történelme és zenéje címmel előadást valamint hangversenyt tartottak. Virginia Carreño, író és
publicista, a műsorban jelzett bevezető gondolataival kezdődött a program.

Haynalné Kesserü Zsuzsó diapozitivekkel illusztrált előadása a XVI. században három részre
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szakadt Magyarország történelmének fontosabb eseményei mellett a szellemi értékekre is
hangsúlyt helyezett,  Bakfark Bálint, a kódex-írók, Vietorisz kódex, az eperjesi Graduale és a
magyar reneszánsz más nagy értékeire mutatott rá.

A Coral Hungaria kórust Leidemann Sylvia vezényelte, a műsorban szerepelt Leopoldo Pérez
Robledo lanton, Ramiro Albino furulyán, Fernando Ciancio és Maximiliano Rodríguez
trombitán.

OLASZORSZÁG

VELENCE

A JÖVŐ ÉPÍTÉSZETE VELENCÉBEN
A Velencei Biennálén szeptember 8-ától rendezik meg 8. Nemzetközi Építészeti Kiállítást, mely
idén a Next címet viseli, és a jövő építészetét kívánja bemutatni. A bemutatón három magyar
építész - Ferencz István, Nagy Tamás és Turányi Gábor - munkái is láthatók lesznek

ÚJ ZÉLAND

WELLINGTON

Elhunyt Szentirmay Pál, a Wellington-i Magyar Szó kiadó főszerkesztője.
2002. július 29-én,  a Wellingtoni St. Mary of the Angels templomban búcsúztatták.
A Magyar Szó negyedévenként megjelenő folyóirat, mely az Új-Zélandban élő magyar közösség
életét dokumentálja magyar vonatkozású közleményeivel. Az első szám 1990 szeptemberében
jelent meg a Wellingtoni Magyar Közösség körleveleként. A hatodik számtól, 1991
szeptemberétől kezdve a Magyar Szó az új-zélandi magyarok országos közlönyévé vált.  A
szerkesztő: Szentirmay-Hellyer Klára.
151 Orangi Kaupapa Road, Wellington, 6005, Új-Zéland
Telefon: 00-64-4-938-0427
Fax:      00-64-4-938-0428
E-mail: hungarian.consulate@paradise.net.nz
Honlap:
http://www.geocities.com/hu-consul-nz/MagyarUjsagFrameHu.htm

USA

ILLINOIS
NORRIDGE

ÚJ MAGYAR TEMPLOM ÉPÜL NORRIDGEBAN, CHICAGO
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KÜLVÁROSÁBAN

Chicagóban, a West Side-on 1914-ben alakult egy magyar református egyház, egyrészt a
belvárosi reformátusok gyülekezetéből másrészt pedig a volt Máramaros megyei Visk
falubeleikből, akik a város nyugati részén telepedtek le és a Northwestern Vasúttársaság rendező
pályaudvarának alkalmazottai voltak. A Carroll Avenuen megvásároltak egy német evangélikus
templomot, melyet egészen a hatvanas évekig működtettek, majd Norridgbe tették át
székhelyüket. Norridge az O�Hare repülőtér közelében van. A magyar gyülekezet  egy nagyobb
területet vásárolt itt, ahol negyven éve egy imaházban vannak elhelyezve, s emellé az épület
mellé kíván most  West Side-i Református Egyház új magyar református templomot építeni.
Nt. Tóth Péter László jelentése szerint ez év augusztus 24-én helyezik el a templom alapkövét. A
terveket Demeter Attila építész készítette. Eszerint a 80 személy számára épülő templomot 120-
as férőhelyre lehet majd bővíteni. Az épülethez klubhelyiség is tartozik, amelyet a jelenlegi
imateremből alakítanak át. Remélik, hogy az építkezés még ebben az évben befejeződhet.

Az egyház gyűjtést indított a templomépítés javára. Érdeklődök vegyék fel a kapcsolatot Nt. Tóth
Péterrel: NORRIDGE UNITED CHURCH OF CHRIST, 8200 W. Foster Avenue, Norridge. IL
60706
E-posta:TOTHPL@cs.com

MASSACHUSETTS
BOSTON

A bostoni unitárius közösséghez látogat a kolozsvári unitárius gimnázium tanára Solymosi Zsolt
lelkész. Augusztus 15-én este 7:30-kor tart előadást a jövő erdélyi unitárius generációról.
útba irányítás http://www.fscboston.org>http://www.fscboston.org a templom honlapján

First and Second Church  66 Marlborough Street, Boston Mass.
Info: Ellen Cerasuolo 617/484-6804
eccerasuolo@earthlink.net

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

AGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGEK

SCHENECTADY MAGYAR SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
2002 augusztus 18�án Szent István Napi Ünnepélyt rendez.
A magyar piknik 1 órakor kezdődik, s az ünnepélyt este 5 órakor tartják.
Magyar Ház  933 Pleasant Street, Schenectady, NY
11-1óra között gyermekfoglalkozást tartanak.
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Info: Várady  Éva elnök  518/283-2503

GARFIELD  MAGYAR PIKNIK

A jövő évben százéves fennállását ünnepelő passaici magyar Szent István templom már most
készül az évforduló méltó megünneplésére. 2003 április 27-ére tervezik a centenáriumi
ünnepségeket.
Az idei Szent István napi  ünnepséget augusztus 18.-án vasárnap 12 órakor kezdik
Garfield-i Amerikai-Magyar Polgári Liga kerthelyiségében.
21 New Schley St.-en. Tel: 973/772-9654
Magyar ételek, italok, sütemények, zene és tombola.
Info:lajosjbartucz@worldnet.att.net

DEÁK TANSZÉK A COLUMBIA EGYETEMEN

Deák István történész professzor nevét és munkásságának emlékét viszi majd tovább a magyar
tanszék a világ egyik legtekintélyesebb egyetemén, Kelet-középeurópai Központja keretében.
Bitó László szemész orvos, kutató, a Columbia Egyetem tanára 500,000 dolláros felajánlást tett a
magyar tanszék létesítésére az Egyetem Kelet-középeurópai Központja keretében. Bitó László
felajánlotta, hogy minden további 1000 dollár alatti adományt megháromszoroz. A cél egy
legalább két milliós alapítvány létrehozása, amely a tanszék fennmaradását.

Az adóból levonható adakozást
ISTVAN DEAK CHAIR névre kérik kitölteni és a következő posta címre kell küldeni:

Brigitte A. Bryant, Senior Development Officer
Division of Arts and Sciences
School of International Affairs
Columbia University in the City of New York
475 Riverside Drive. �-MC 7722 (9th floor)
New York, New York 10115

Info:  212-870-2740

BÓLYAI TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ELŐADÁSSOROZAT NEW
BRUNSWICKON

Három éve működik New Brunswick-on  egy tudományos és művészeti előadássorozat az
Amerikai-Magyar Alapítvány keretében. Elnöke: Prof. Dr. Prékopa András az MTA rendes tagja,
egyetemi tanár, társelnökei: Dr. Sohár István, tudományos kutató és Prof. Molnár Ágoston a
Magyar Alapítvány elnöke, a Hungarian Heritage Center igazgatója. Eddig huszonegy előadást
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rendeztek, melyből öt természet a többi pedig társadalomtudományi jellegű, illetve hét 7
történelmi előadás volt. Az előadóik tudományos fokozattal rendelkező tanárok, kutatók.

Az legutolsó két előadás egyikét Dr. Szinyei Merse Anna, a Magyar Nemzeti Galéria
főmuzeológusa tartotta �Fény és árnyék Munkácsy Mihály és Szinyei Merse Pál életében és
művészetében� címmel májusban. Júniusban Dr. Kovács Ilona a budapesti Széchenyi Könyvtár
osztályvezető tudományos főmunkatársa tartott nagysikerű előadást �Légy tudatában
értékeidnek� címmel a Széchenyi Könyvtár 200 éves jubileuma alkalmából.
Az előadássorozat idén vette fel a Bólyai nevet, a 200 evvel ezelőtt, 1802-ben született világhírű
magyar matematikus, Bólyai János emlékére.
Bólyai János életéről és munkásságáról egynapos emlékkonferenciát rendeznek november 30-án
Erdélyből meghívott vendég professzorok is vannak a résztvevő előadók között.

Sohár István
E-posta: sohar@cabm.rutgers.edu, Tel:732/846-5777

MAGYAR MEGGY A MAGYAR MÚZEUMBAN

Július 30-án a New Brunswick-i Amerikai Magyar Alapítvány múzeumában Magyar meggy
fesztivál volt, amelyen a Michigan államban termelt meggyből készült finom ételeket kóstolhatta
a szép számú közönség. A hideg meggylevestől a frissen sütött meggyes rétesig  különleges
ételekkel ismerkedett az amerikai közönség, míg az összegyűlt magyarok nosztalgikus érzéssel
fogyasztották  az Amerikában régen nem tapasztalt ízeket.

Érdekes története van ennek az amerikai  meggy-bemutatónak. Ismeretes, hogy Amerikában a
"tart cherry" -nek nevezett meggy alig kapható. Ennek talán az az oka, hogy az éghajlati
viszonyok itt nem kedveznek ennek a gyümölcsfának. Ezért a Földművelésügyi Minisztérium
(US Department of Agriculture) 1983-ban egy szakértőt, Dr. Amy Iezzoni-t, a Michigan Állami
Egyetem tudósát elküldte  Kelet Európába, hogy tanulmányozza az ottani meggyfajtákat.

Dr. Iezzoni úgy találta, hogy a magyarországi meggyfák a legmegfelelőbbek, mert az ottani
termelők egy, az időjárásnak különösen ellenálló fajtát termeltek ki. Ezért az onnan hozott
facsemetéket ültették el Michiganben. A "Balaton Cherries"-nek elkeresztelt fajta aztán annyira
bevált a hideg Michigan-i éghajlaton, hogy kibírta a fagyot, amelyek a belföldi fákat megölte.

" Számtalanszor visszatértem Magyarországra. - nyilatkozta Dr. Iezzoni - A magyar termelők
jóindulatát bizonyítja, hogy megengedték elhozni az Egyetem számára az általuk kifejlesztett
értéket.  Tették ezt annak ellenére, hogy Magyarország akkor az átalakulás folyamatában volt és
sok rossz tapasztalatuk volt a nyugati üzletelőkkel".

A Meggyfesztivál résztvevői nemcsak helyben élvezhették a Michigan-i magyar meggy ízeit, de
vehettek a termékből és receptekkel felfegyverezve térhettek haza.

PL

Balaton honlap
Info@ahfoundation.org
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www.hrt.msu.edu/balaton.html
OHIO

ITT OTT

A harmincadik Lake Hope-i Magyar Hét augusztus 17-től 24-ig kerül megrendezésre.
 A Hét programja az " Emelkedő Magyar Megmaradás" témája köré építődik fel. A szórványban
létező, pozitívan tevékenykedő magyar létünket és kapcsolatainkat, a magyar diaszpóra formáit,
céljait és eredményeit kívánják az előadók vizsgálat alá venni. A tábor-konferencia keretén belül
külön programmal emlékeznek az Illyés Gyula centenáriumról.

Magyarországról Kerék-Bárczy Szabolcs főkonzul, Szenáky Gyöngyi kulturális attasé és Dr.
Józsa Fábián, a nagykövet speciális tanácsadója, Márton András a New York-i Magyar
Kulturális Központ igazgatója, Erdélyből Beder Tibor a Magyarok Székelyföldi Társaságának
vezetője,  Szánthó-Harrington Anikó unitárius lelkész és Willmann Walter szerkesztő, Pátkai
Róbert evangélikus püspök, az Angliai Magyar Tükör főszerkesztője, Kárpátaljáról Dr. Orosz
Ildikó, a Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola igazgatónője, a keleti partról  Dömötör
Gábor cserkészvezető, Kanadából Aykler Zsuzsa a Rákóczi Alapítvány egyik vezetője, Dél-
Amerikából Dr. Némethy Judit, Budapestről Budai Ilona és Havas Judit előadó-művésznők, Csík
János és zenekara és mások jönnek.

Fülöp László gondnok

TÚRA

A magyarországi Csík zenekar fellép az USA-ban augusztus 6 és augusztus 25 között. Többek
között Toledo, OH-ban rendezendő fesztiválon lépnek fel augusztus 17 és 18 �án és Lake Hope-i
Magyar Hét eseményein.  Csík János prímás, Szabó Attila hegedű, Kunos Tamás brácsa, Sánta
János nagybőgő, Barcza Zsolt cimbalom.
Info: Kindra:
E-posta:  HUNGRYRITA@aol.com
Tel:  (419)-693-2803

MAGYAR-AMERIKAI BEFEKTETÉSI ALAP

Amerikai magyar szervezeteink mellett érdemes megemlékezni azokról a gazdasági
szervezésekről is, amelyek amerikai segítséggel az egyetemes magyarság érdekeit szolgálják.

Az első Bush elnök javaslatára 1989-ben létesült az az amerikai alapítvány, amely céljául tűzte ki
a lengyel és magyar gazdaság fejlesztésének támogatását. A magyarok számára megszavazott tíz
millió dolláros  amerikai alaptőke azóta több mint 40 milliós magántőkét mozgósított kifejezetten
a kisvállalkozók technológiai találmányainak fejlesztése érdekében. A Magyar-Amerikai
Befektetési Alap (Hungarian-American Enterprise Fund) amelynek a székhelye Greenwich,
Connecticutban van, azóta több befektetési egységet létesített Budapesten. Így létrehozta a
Magyar Technológiai Újítási Alapot (Hungarian Innovative Technologies Fund), valamint a
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MAVA Tőke Csoportot (MAVA Capital). Ezek olyan magyar kezdeményezéseket támogatnak
tőkével, kölcsönnel, valamint szaktanácsadással, amelyek a nemzetközi piacon jó lehetőséggel
rendelkeznek.

A Befektetési Alap által 1999-ben létesített Technológiai Újítási Alap azóta több mint 300
javaslatot vizsgált meg és hetet választott ki támogatásra egyenként átlagban félmillió dollár
értékben. A Befektetési Alap igazgatója Eriberto Scocimara, az Újítási Alapé pedig Francis
Skrobiszewski.  A legfontosabb befektetések között megemlíthetjük a Laser Bit Communication,
az AR Hungaria, az i-Cell, az Axxima Gyógyszergyár és az N-Gene Kutató Laboratórium
munkájának a támogatását.

A Laser-Bit cég lézer működtetésű műszereket gyárt, amely vezeték nélkül képesek hangot és
adatokat öt kilométeres távolságba közvetíteni. A magyar gyár megalakulása óta már
Singaporeban és az Egyesült Királyságban is létesített irodát, és mintegy harminc országban
terjeszti gyártmányait. Az Intel cég hat millió dolláros befektetéssel járult hozzá a gyár
fejlesztéséhez és az 2001-ben "az év befektetője" kitüntető címet érdemelte ki.

Az AR-Hungaria programokat készít a közlekedés, biztonsági berendezések és a létesítmény
igazgatás feladatai számára. Egyik leggyakrabban használt terméke a nagy sebességű útlevél-
olvasó berendezés, amelyből több mint 400-et szállítottak világszerte.

Azt i-Cell a mobil-távbeszélő rendszerek technológiája kifejlesztésével kapcsolatos programok
terén elért sikereivel 2001-ben a "Közép-Európa 50 legjobb technológiai cége" versenyben
negyedik helyet érdemelt.

Az Axxima Gyógyszergyár egy német cég leányvállalataként fertőző betegségek gyógyítása terén
ért el kimagasló eredményeket. Több nemzetközi céggel együtt részese egy 34 millió dolláros
kutató programnak.

Az N-Gene Kutató Laboratórium eredménye talán a legjellemzőbb a kiemelkedő magyar
vállalkozók sikerére. Az 1997-ben alapított cég a félmilliós induló tőkét az amerikai Allos
Therapeutics Inc. céggel kötött megállapodás segítségével 30 millióra növelte. A magyar kutatók
egy olyan új molekulát fedeztek fel, amellyel a rák gyógyításánál alkalmazott gyógyszerek
mellékhatásai csökkenthetők. Az Allos cég a befektetés mellett vállalta a találmány teljes klinikai
kipróbálását és jóváhagyatását az Egyesült Államokban. Az N-Gene laboratórium által készített
napvédő-tej gyógyszer már a kipróbálás fázisában van, amely a bőrrákot meg tudja akadályozni.

Íme, a sokat emlegetett magyar "szürkeállomány"  amerikai tőkebefektetés segítségével
világraszóló eredményeket érhet el. A Magyar-Amerikai Befektetési Alap megsokszorozza az
amerikai kormány által adott eredeti támogatás hatását.

Papp László

KÖNYV
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TENGERENTÚLI MAGYAROK
SZÁNTÓ MIKLÓS legújabb könyve az Akadémia Kiadónál jelent meg.
Tudományos elemző munka a kivándorlás okairól, az új hazába való beilleszkedés nehézségeiről.
Az interjúkból álló kötet hitelesen mutatja be a szülőhazához való kapcsolatot a különböző
korokban.

ORAVECZ  IMRE
Magyar költőnek angolul megjelent kötete SWIMMING IN THE GRASS. CONTEMPORARY
HUNGARIAN POETRY fordította Michael Castro és Gábor Gyukics.
Neshui Publishing, St. Louis, Missouri
Oravecz jelenleg  Pázmány Péter Egyetem professzora, korábban az Iowa állam és a Kalifornia
állam egyetemein tanított.

INTERNET

AUSZTRÁLIA
Az Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó, melyet az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar
Szövetség  szervez 2002 december végén, és 2003 január első hetében Adelaide-ben lesz
megtartva.
12. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó médiapartnere a MagyarOnline.net, melynek
fórumában, Ausztrália címszó alatt a  Találkozóval kapcsolatos információk találhatók.
A Találkozó hivatalos honlapja: http://go.to/talalkozo

SVÉDORSZÁG

Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
http://www.hhrf.org/aghegy/

A dél-svédországi magyarok családi lapja a  Magyar Liget
http://www.hhrf.org/magyarliget/

FINNORSZÁG

Interjú olvasható Tanító Bélával, a Finnországi Magyarok Egyesületének
elnökével, az emberi jogok finnországi követével a  MagyarOnline.net címlapján
http://www.magyaronline.net

MAGYARONLINE.NET
A Hirlevelére feliratkozás: üres mail küldése a �
MagyarOnlineNet-subscribe@yahoogroups.com,  címre, majd a kapott válasz megismétlése.
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Simon Hunor
magyaronline_hirlevel@yahoo.com

HOLLANDIA
Mikes International ez évi július-szeptemberi száma:
http://www.federatio.org/mikes_per.html
A tartalomból:  Zeke Gyula: Budapest, a kávéváros
Kibédi Varga Áron: La plume et l'épée, Kibédi Varga Sándor: Magyar és német filozófia, Farkas
Flórián: Hogyan magyarítsuk a számítástechnikát? Határ Győző: Magyar Irodalmi Figyelő 2001.

ERDÉLY

XIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és  Diáktábor honlapján beszámolókat lehet találni az
egyhetes találkozóról.
www.tusvanyos.ro

SIMON ANDRÁS   Simon Publications honlapja : www.simonpublications.com
A honlapon 200 angol nyelvű magyar vonatkozású történelemkönyv található.
Olyan könyvek, melyek ma már régóta nincsenek forgalmazásban és magyar érdekeket
képviselnek.
Info: andrew.simon@gte.net (Andrew Simon)

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

ELKÉSZÜLT AZ AKADÉMIAI NAGYSZÓTÁR
Befejeződtek az akadémiai nagyszótár évek óta tartó előkészületei. A munkálatnak több mint tíz
éven át volt irányítója, jelenleg pedig tudományos tanácsadója Kiss Lajos akadémikus. A szótár
megjelenését már hosszú évtizedek óta tervezték, és az 1970-es évekre már 4,5-5 millióra becsült
szótári cédula gyűlt össze, de maga a tervezett nagyszótár, amelynek dokumentációs alapjaként e
cédulagyűjtemény létrejött, nem valósult meg. Az akadémikus a meghiúsulás okát részben az
első, illetve a második világháború kitörésében, részben a pénzügyi támogatások hiányában jelöli
meg, de a kudarc legfőbb okát abban látja, hogy a nagyszótári munkálatok egymást váltó
irányítói nem tudtak megegyezni abban, mit tartalmazzon a nagyszótár. Az adatbázisként készülő
szótár nyomtatott könyvként és elektronikus formában, azaz Interneten és CD-n is hozzáférhető
lesz. A mutatvány-kötet bemutatóján ünnepélyesen köszöntötték Kiss Lajos akadémikust, aki az
idén ünnepli születésének 80. évfordulóját.
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FALUDY GYÖRGY HÁZASSÁGA
Életének menete mindig rendkívüli események és baljós csillagzatok vonzásában haladt, az igazi
alkotó nyugalmat, amelyre fiatal költőként egykoron vágyott, talán csak második amerikai
emigrációjában, majd végleges hazatérése után sikerült megszereznie. Máskülönben szüntelen
üldöztetés és menekülés volt a sorsa.
Ha a modern magyar költészetnek van Odysseusa, az minden bizonnyal ő, aki nemcsak a messze
tengereket járta be, hanem a huszadik századi történelem mitologikus szörnyetegeivel is
találkozott. Nemsokára ünnepli kilencvenkettedik születésnapját.
Faludy György író, költő, műfordító házasságot kötött Kovács Fanny magyar költőnővel. A költő
pár között háromgenerációs korkülönbség van.

HIVNAK A KÁRPÁTOK

 A Transsylvania Tours újabb gyönyörű utazást szervez  ERDÉLY  ismeretlen tájaira.
  Indulás 2002. szeptember 7-én a tizenkét napos útra.

Jelentkezés E-posta címeken; elizburian@yahoo.ca, erdelyfelvidek@yahoo.com
  vagy telefonon Budapesten ; 2002. augusztus 15-ig.  36 - 30 - 433 - 66 28

Budapest - Ópusztaszer, Arad, Temesvár, Herkulesfürdő, Orsova, Al-Duna (hajózás), Kazán
szoros, Vaskapu, St. Anna kolostor, Szörényvár, a Zsil- völgye, Déva, Vajdahunyad vára,
Nagyszeben, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Madarasi Hargita, Gyilkos tó, Békás-szoros,
bukovinai kolostorok (Moldovica, Szucsevica, Voronec) Borgói-hágó, Beszterce, Dés, Tordai
hasadék, Torockó, Körösfő, Magyarvalkó, Nagyvárad � Budapest.

Részvételi díj:   900 USD/fő
Az összeg tartalmazza a teljes ellátást, a belépőjegyek árát, a programokat, az állandó kisérő-
idegenvezető és az autóbusz költséget. Kérjük, hogy a résztvevők rendelkezzenek érvényes
román vízummal.(amerikaiaknak nem kell)

OLCSÓ  TELEFON MAGYARORSZÁGRA 11.9 CENT EGY PERC

Belföldi díjszabás 4.9 cent percenként.
Nemzetközi Tarifa : Ausztrália Ausztria, Kanada  Dánia 6,9 cent Németország 6,2, Franciaország
6 , Szlovákia 17,9 , Jugoszlávia 20,9 cent, Románia 18.9.

Bárhonnan nem csak otthonról tudja hívni külföldöt. A Pannon  Telecom központi telefonszám 1-
800 288 7720 hívásakor üzenetet kap vissza. Ha otthonról hív, a rendszer kéri, hogy folytassa a
telefonszámmal, amennyiben máshonnan telefonál egy PIN kódot kér.
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Részletes információ: Pannon Telecom , Horvath Beatrix
Tel:-800-805-6612 , 1-877-715-6284, 1-818-772 7547 T/F

Pannon Telecom, P.O. Box 490 Agoura Hills, CA 91301 USA
http://www.pannontelecom.comHivatkozzon Beatrix Horvathra

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


