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SZABADSÁG
Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.
Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is, aki pőre.
Heltai Jenő 1945 május 1.

FRANCIAORSZÁG
PÁRIZS
A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ FŐBB NYÁRI PROGRAMJAI
2003. július 8-án 19 órakor kiállítás-megnyitók
MAGYARORSZÁGI VÁRAK ÉS VÁRKASTÉLYOK A XIII. SZÁZADTÓL A XIX.
SZÁZADIG, BAGYINSZKI ZOLTÁN FOTÓSOROZATA
Bagyinszki Zoltán gyulai fotográfus az elmúlt évek alatt mintegy 700 történelmi magyarországi

várat és várkastélyt látogatott meg és örökített meg fényképezőgépével. Több mint húszezer
képéből nyújt ízelítőt a Párizsi Magyar Intézet nyári kiállítása.
HELYREÁLLÍTOTT NÉPI MŰEMLÉKEK, SISA BÉLA FOTÓSOROZATA
Megnyitja Varga Kálmán. Mindkét tárlat 2003. szeptember 8-ig tekinthető meg.
A PMI –vel együttműködésben létrejött külső rendezvények:
Július 7-8. Cambrai. JUVENTUS-fesztivál Gara György szervezésében, folyamatos magyar
részvétellel.
Július 8-28.:Avignoni Színházi Fesztivál. Josef Nadj – Nagy József táncművész most lett a
Fesztivál vezetőségének tagja. Alain Tímár magyar származású rendező rendezései.
Július 28-31.: Rendez-vous de l’Erdre – Nantes. Az egyik legnagyobb franciaországi jazzfesztivál, a PMI kezdeményezésére az idén először jelentős magyar részvétellel: Dresch
kvartett, Balogh Kálmán, Frankie Látó koncertjeivel.
Kis Zsuzsa
PMI
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

MAGYARORSZÁG
BUDAPEST
CHURCHILL SZOBROT KAPOTT PESTEN
A Városligetben – lánya, Lady Soames jelenlétében – felavatták Winston Churchill szobrát, és
sétányt neveztek el a politikusról.
Szentivánéj éjszakáján felavatott szobornál a főpolgármester Demszky Gábor mondott beszédet,
felidézte, hogy a történelmi fordulópontokon, például Sztálin halála után Churchill már pontosan
tisztában volt vele, hogy lehet és érdemes a Szovjetunióval arról tárgyalni, hogy a kelet-európai
államokból kivonják a Vörös Hadsereget.
John Lukacs magyar származású történész ugyancsak arra emlékeztetett, hogy Churchill mindig
tisztában volt Európa stratégiai helyzetével, például Danzig és Erdély helyzetét többször
emlegette, mint megoldandó problémát. John Lukácsnak több könyve jelent meg már
Churchillről a legutóbbi pár héttel ezelőtt Churchill: Visionary. Statesman. Historian címmel a
Yale University Press kiadásában.
A szabadságszerető budapestieknek Lady Soames szerint Churchill a reményt testesítette meg az
ötvenes években . A szobor Varga Imre szobrászművész alkotása.

KIÁLLÍTÁS
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MIKOLA NÁNDOR
Június 26-án nyílt meg Budapesten, a Vigadó Galériában a 92 éves, 1937 óta Finnországban élő
magyar származású festőművész, Mikola Nándor akvarell kiállítása. A kiállítás 2 hétig lesz
látható.
GYARMATHY LÍVIA EZÜST SÁRKÁNY DÍJ
A krakkói nemzetközi rövidfilmfesztiválon a magyar rendezőnő Táncrend című filmje nyerte el
a legjobb dokumentumfilmnek járó Ezüstsárkány díjat. A táncrend megkapta a diákzsüri díját is.
Ez év áprilisban ugyanezen filmjéért a legjobb rendező díját nyerte el Gyarmathy Lívia a
wiesbadeni goEast fesztiválon
A film remek öniróniával rajzolja meg egy falu hétköznapjait. Bemutatja szereplőit: a mobilfüggő
postásfiút, a romantikus lelkű tanítónőt, az unatkozó boltoskisasszonyt, a táncos lábú apukát, no
és persze a tánctanárt. Igazi régi vágású úriember, akinek lehet fullasztó kánikula, dermesztő
hideg a fűtetlen kultúrházban, ő bizony tánctant okít. Az órákra méltósággal felkészül, tisztában
van ugyanis küldetésével: az egyetlen izgalmat és örömöt az ő órái jelentik.

NÉMETORSZÁG
BERLIN

BERLINI COLLEGICUM HUNGARICUM
„Budapest, Prága, Róma” Turay Balázs fotókiállítása július 8 ig. Július 14–től a
Dunai vázlatok és Romániai festészet a XX. században kiállítások láthatók.
Az intézet könyvtára hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 10-14 óráig tart nyitva.
Médiatéka több mint 8500-9000 könyvet, ezen kívül videokazettákat, CD-lemezeket és CDROM-okat kínál a látogatóknak. Ezek 80%-a magyar, a többi német nyelvű kiadvány.
Collegium Hungaricum Berlin
Ungarisches Kulturinstitut
Karl-Liebknecht-Strasse 9
10178 Berlin
Tel.:(+49) 30 240 91 46
(+49) 30 24 72 32 64 (direkt)
Fax:(+49) 30 24 23 4
http://www.hungaricum.de
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STUTGARTI MAGYAROK SZERVEZETE
2003. május 10.-én szombat este 7 órakor Mydlo Tamás stuttgarti főkonzul tart előadást.
Téma : A magyarok és az uniós csatlakozás
Stuttgarttól délre, Sindelfingen-Darmsheim,
TV-Gaststätte (Sportvendéglő)
Tel: :49(0)7031-672943
Info: Kovács József-: Tel: :49-(0)7181-61777
E-posta: STPEIERTI@aol.com
MAGYAR NAPVIRÁG EGYESÜLET
A „Magyar Napvirág“ egyesület Balogh Zoltán festő
„Magyar és Német Tájképek“ című kiállítását szervezi
2003. június 27-töl augusztus 8-ig, melyet a helybeli városi könyvtár termében tartanak.
Stuttgart-Neugereut, Flamingoweg 29.
Info: Riester Árpád Tel.: +49-711-46 10 49,

ROMÁNIA
BUKAREST
BARTÓK SZOBOR BUKARESTBEN
Herastrau park szoborsétányára került Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész
alkotása.
Theodorescu kulturális miniszter szoboravató beszédében európai szellemű alkotónak nevezte
Bartók Bélát. Azt hangsúlyozta, hogy Bartóknak mindenképpen helye van egy olyan európai
fővárosban, mint Bukarest. Párhuzamot vont a magyar kultúra nagy egyénisége, valamint George
Enescu román zeneszerző között. Sorsuk hasonlóan alakult, hiszen mindkettőjüket
szülőhazájuktól távol érte a halál. A magyar zeneszerző egyik nagy érdeme az, hogy alaposan
tanulmányozta és megértette mind a magyar, mind a román népzenét.
Bartók Béla szobrának felavatásával háromra szaporodott a sétányon a magyar személyiségeket
ábrázoló szobrok száma. A számos világhírű írót, költőt, zenészt és festőt ábrázoló műalkotások
között megtalálható Petőfi Sándor és Ady Endre mellszobra.

SVÁJC
ZÜRICH

ZÜRICHI MAGYAR EGYESÜLET
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2003. július 10-én, csütörtökön 18.30 órakor az ETH Hauptgebäude (Rämistr. 101, Zürich) E41es termében Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Fidesz Magyar Polgári Szövetség aktuális külpolitikai kérdésekről tart előadást.
E-posta: szennyessy@gmx.ch
Szennyessy László ügyvezető elnök
Postfach 228, CH – 8056 Zürich

SZLOVÁKIA
POZSONY

POSONIUM DÍJAK
Ez év június 9-én Pozsonyban adták át John és Edith Lauer által 2000-ben alapított Posonium
irodalmi és szépművészeti díjat a szlovákiai magyar művészeknek. A szépművészeti díjat Mátyásfalvi
György budapesti üzletember finanszírozza.
Grendel Lajos Mészöly Miklósról irt tanulmányáért, Dobos László életművéért, Mayer Judit fordító
munkájáért, Dénes György verseiért kapott kitüntetést, a képzőművészek közül Nagy János szobrász és
Nagy József grafikus művészeti Posonium díjban részesültek.
Mészáros Ottó elsőkönyves író, Liszka József néprajzkutató, Csehy Zoltán író is a jutalmazottak között
voltak.
A díjátadásra a Csemadok épületében került sor, az ünnepségen az USA Szlovákiába akkreditált
nagykövete is részt vett, Edit és John Lauer valamint a HAC elnöke, Szekeres Zsolt.

USA
OHIO
DAYTON
MAGYAR FESZTIVÁL
A Wright fivérek repülésének századik évfordulóját ünneplő Dayton városa
2003. július 12-én déltől éjfélig a magyar fesztivált tart.
Kiállítások, aukciók, táncos-zenés bemutatók, gyermek programok várják a nagyszámú amerikai
és magyar közönséget.
Batyi Gyuri budapesti cigányzenekara, a detroiti Csipke táncegyüttes, Ballog Tony zenekara,
Udvary Sándor cimbalmos, s más nemzetközi zenekarok szolgálják a szórakoztató muzsikát
éjfélig.
Info: Boston's Bistro & Pub
101 E. Second St.
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Dayton, OH 45402
Tel:937-461-1002
E:posta:bostons@bostonsbistro.com
www.hungarianfest.com

CLEVELAND
MAGYAR FESTŐK
Clevelandban élő XX. századi magyar festők kiállítása látható május 17-től augusztus 2-ig. Vágó
Sándor, Kubinyi Kálmán, Csősz János, Riba Pál, Sütő József festményei láthatók a Beck
Művészeti Központ galériáiban
17801 Detroit Ave., Cleveland (Lakewood), Ohio 44107;
Tel: 216 /227-9507

KIRAKODÓVÁSÁR
Az Első Magyar Református templom udvarán vasárnapi bazárt tartanak 2003. július 20-án.
14530 Alexander Rd. Walton Hills (Cleveland környéke)

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
MAGYAR MEGGY A MAGYAR MÚZEUMBAN
Július 30-án délután 5 és este 8 között a New Brunswick-i Amerikai Magyar Alapítvány
múzeumában Magyar meggyfesztivált tartanak, amelyen a Michigan államban termelt meggyből
készült ételeket kóstolhatja meg a közönség. A hideg meggyleves, frissen sütött meggyes rétes
mellett más különlegességekkel ismerteti meg a látogatókat az immáron már másodszorra
megrendezendő meggyfesztivál.
A Michiganben termelt magyarországi meggy "Balaton Cherries" egyre népszerűbb és jól ellenáll
az ottani időjárás viszontagságainak.
A Meggyfesztivál az idei kedvezőbb termés miatt nagyobb közönséget vár, mint a tavalyi első
alkalommal.
300 Somerset Street, PO Box 1084, New Brunswick, NJ 08903
Tel: (732) 846-5777 vagy E-posta: info@ahfoundation.org,
Honlap: www.ahfoundation.org
Balaton Cherries honlap: www.hrt.msu.edu/balaton.html

GELLÉRT LÁNYOK A SOHÓBAN
OBIE DÍJAT KAPOTT A „NITA AND ZITA”
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Márciusban adtunk hírt arról, hogy a magyar származású Gellért lányok életét a New Orleans-i
születésű Kathy Randels színésznő és performance előadó, valamint a New York-i rendező,
színésznő, Katie Pearl színpadra vitte.
A nagybányai születésű magyar dizőzök Gellért Flóra és Piroska művésznevükön Zita és Nita
hosszú tánckarriert mondhattak magukénak. Az ötvenes években abbahagyták a táncot s, furcsa
visszahúzódott életet éltek New Orleansban, s ismeretlenségben haltak meg a kilencvenes évek
elején.
A Zita-Nita kutatásba a darab írója és rendezője Lisa D'Amour és a díszlettervező Olivia Wildz is
lelkesen részt vett. A négy fiatal amerikai két évig tartó kutató munka után állt elő a Kathy
Randels vezette ArtSpot Productions keretében a Nita és Zita táncos revü műsorral.
A zenét Tom McDermott szerezte. A darab zenekísérete CD-én megvásárolható, többek közt a
Barnes and Noble boltban.
Darabukkal nemcsak New Orleansban a helybeli közönség előtt szerepeltek sikerrel, de New
Yorkban is, s így az 2003. OBIE külön díj kategóriában kapták meg az Off Broadway
legjelentősebb színházi elismerését.
http://www.nita-zita.com/

http://www.villagevoice.com/obies/

PENNSYLVANIA
HEREFORD
MAGYAR NAP A MAGYAR TANYÁN

Magyar Nap lesz 2003.július 19-én.
A program magyarnyelvű istentisztelettel kezdődik, sportversenyek, kiállítás, könyvárusítás,
sorsjáték, halászcsárda várja a vendégeket.
Napközben a New Brunswick-i néptánccsoport magyar táncokat mutat be.
Este a táncmulatsághoz Papp Tivadar zenekara játszik.
Philadelphiai Magyar Tanya; Hereford, PA
Felvilágosítás Tel: (215) 855-1022, vagy a (610) 581-7150 esti órákban.
Uszoda : (610) 845-9951, kisház Tel: 610-845-9952.

LIGONIER
Július 20-án vasárnap a Bethlen Református otthonban magyar pikniket tartanak.
Bográcsgulyás, tánc, mulatás.
Info: (724)-238-6711: Pat Armel

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE
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AMERIKAI MAGYAR KOALICIÓ KÖZLEMÉNYE
MAGYAR PARLAMENTI KÉPVISELŐK LÁTOGATÁSA
25 fős magyar ellenzéki parlamenti képviselőkből álló csoport érkezik Washingtonba, ahol július
5-25 között intenzív tanfolyamokon vesznek reszt. Tekintettel, hogy a program elsődleges célja a
nyelvtanulás/gyakorlás, kérik, azon segítőkész magyarokat, vagy amerikai ismerőseiket, akik
otthon angolul beszélnek, hogy szállást biztosítanának egy egy képviselő számára. Az étkeztetést,
utaztatást, hétvégi programokat a szervezők biztosítják. Jelentkezést a (202) 296 9505-os számon,
vagy a hac@hacusa.org E- posta címen várják.
Az Amerikai Magyar Koalíció címe és honlapja megváltozott.
Hungarian American Coalition
1120 Connecticut Avenue, NW, Suite 280
Washington, DC 20036
Tel: (202) 296-9505
Fax: (202) 775-5175
E-posta: hac@hacusa.org
Honlap: www.hacusa.org

MAGYAR NYELV OKTATÁS
Kossuth Ház 2003 nyári programjában magyar intenzív nyelvtanulás szerepel három szinten.
További információ: a honlapon :http://www.hungarianamerica.com/language/
E- posta : kossuthhouse@usa.net.

FELHÍVÁS
Levelem célja, hogy felhívja a figyelmet arra az 1956-os forradalomról szóló dokumentum filmre, amit az
50. évfordulóra készítünk “Torn from the Flag” címmel. Ez a játékfilm hosszúságú, nemzetközi
forgalmazásra szánt produkció egyéni aspektusból - a kívülálló szemszögéből - kívánja bemutatni az
eseményeket. Nemcsak azokat, az akkoriban Magyarországon tanuló bolgár, görög, koreai diákokat
kívánjuk megszólaltatni, akik felvették a harcot az orosz invázió ellen, hanem politikusokat, művészeket
és olyan “átlagpolgárokat” is akikre oly’ nagy hatással voltak az események, hogy közvetve vagy
közvetlenül szintén részt vettek a harcokban. A film készítői úgy gondolják, ez a szemszög az események
felidézésének hitelét fogja növelni, ami által maga a produkció értéke is nagyobb lesz mind történelmi,
mind forgalmazói szempontból. Továbbá az sem titkolt törekvésünk, hogy ezzel a filmmel hozzá
kívánunk járulni ahhoz, hogy a 1956-os magyar forradalom a világtörténelem palettáján végre méltó
helyet nyerjen el. A producer és a stáb további célja, hogy a nagyközönség a “Torn from the Flag”-et
2006 őszén a világ különböző moziaiban, TV állomásain és film fesztiváljain megtekinthesse.
Támogatóink sorában ott található már: Robert Redford, Zsigmond Vilmos, a Magyar Nemzeti Archívum,
a New Brunswickban működő Amerikai Magyar Alapítvány és az International Documentary Association,
akik a film úgynevezett “tax-exempt” státuszát biztosítják. Ennek az a lényege, hogy minden USA-ban
adózó egyén adományát levonhatja az adóalapjából. A film jelenleg az egyik legfontosabb stádiumban
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van: az anyagi háttér biztosításán dolgozunk, ami a határidő és az előre haladott korú harcosok miatt
sürgős.
Körlevelünk célja egyben, hogy Öntől is támogatást kérjünk. Kétféle módon segíthet: közreműködhet
szponzorként vagy befektetőként. Ha az USA-ban adózik, akkor mind a két esetben megkapja az
adólevonást. A szponzorok és befektetők között csak egy alapvető különbség van: a befektetők profit
esetén részesülnek a haszonból. Nagyon kérjük, segítse ezt a nemes célokat szolgáló, minőségi produkció
létrejöttét. Támogatását kérjük küldje a következő címre:
Köszönettel

Klaudia Kovacs, Producer
1626 North Wilcox Avenue #393
Hollywood, California 90028
E-posta:klaudiainc@hotmail.com
Honlap: www.klaudiainc.com
A csekket az “International Documentary Association” részére kérjük kiírni, és a “Memo” részben pedig
tüntesse fel a film címet “Torn from the Flag”.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a
Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet magyar nyelvi és hungarológiai képzésre vonatkozó
magyar állami ösztöndíjra.
Az ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyar
nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése.
A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Intézetben kerül sor. A
pályázat meghirdetésével és lebonyolításával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el.
A pályázat magyarul beszélő, 18. életévét betöltött, - elsősorban - egyetemista korú, magyar
származású fiatalok számára kerül kiírásra.
A képzés időtartama 10 hónap (2004. február-június, 2004. szeptember-december).
A program magyar nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) tanulmányokat tartalmaz,
emellett lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre
is.
A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2003. július 31.
A pályázat elbírálási határideje: 2003. augusztus 31.
Írásbeli értesítés 2003. november 30-ig.
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Felvilágosítás: Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-posta: jn2@nyu.edu
Tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban), július 1-24. között pedig Magyarországon (36 1)
337-9560
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, (hétfő-szerda-péntek)
Tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat beküldése az alábbi címre: Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).

ÖSZTÖNDÍJ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Egyéves magyarországi tanulási lehetőség külföldi magyar középiskolások számára öt nagynevű
magyar egyházi középiskolában.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség kérésére az alábbi öt középiskola fogad magyarul beszélő
külföldi diákokat a 2003/2004 tanévre:
Arany János Református Gimnázium, Nagykörös
Dugonics András Piarista Gimnázium. Szeged
Kecskeméti Református Kollégium
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
Szentendrei Református Gimnázium
További információk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központjától kaphatók:
KMCSSZ
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435
USA
Tel: (973) 208-0450
E-posta:Gabona@aol.com

KÖNYV
IRATOK AZ EMIGRÁCIÓRÓL 1957-1990
Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, budapesti kiadványának felelős kiadója dr. Király
Béla elnök.
A kötet az ötvenhatos kivándorlók politikai tevékenységét, az elhallgatott, elfelejtett történelmet
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adja vissza tudományosigényű tanulmányok, visszaemlékezések segítségével.
Az első részben az ENSZ és a magyar kérdés, a második rész a klasszikus magyar emigrációtörténelem, a harmadik rész az emigrációs kiadványokat tárgyalja, majd az emlékezésről az
emlékezetről szól, arról, hogyan tartották ébren a forradalom lángját a világban a Ötvenhatos
kivándorlók., majd az ötödik rész az emigráció politikai vitáit tárgyalja.
A könyv szerkesztésében kiemelten fontos szerep jutott Király Bélának, az 56-os Nemzetőrség
főparancsnokának, az emigráció egyik vezetőjének.
Glant Tibor
HABSBURG OTTÓ
Gordon Brook Shepherd, az egyik legismertebb angol történész és az osztrák történelem
nagyszerű ismerője Ottó főherceg életútját mutatja be: a trónörököstől a kozmopolita Páneurópaelnökségig. Történelmi ábrázolás keveredik szellemes és jellemző anekdotával, magával ragadó
és igényes monográfiává. Amilyen jellemzően, olyan szemléletesen is rajzolja a szerző az utolsó
nagy Habsburg hatalmas történelmi és földrajzi horizontját új és érdekes képpé. A könyvet
magyarra Kontor István László fordította és a Z-Press Kiadó Kft. adta ki 2003-an.
ISBN: 9639490083
Megrendelhető http://www.libri.hu
DOHNÁNYI
Dohnányi Ernő felesége Ilona Dohnányi életrajzi regényt írt férjéről: Ernst Von Dohnányi: A
Song of Life címmel. A könyv az Indiana Press kiadásában jelent meg a napokban.
Megrendelhető:1-800-9796 vagy www.iupress.indiana.edu
Dohnányi Ernő (1877-1960) zeneszerző-zongoraművész-karmester életművével a nemrégiben
elhunyt Vázsonyi Bálint is foglalkozott.
www.amazon.com

LOGOS
A negyedévente megjelenő kulturális, politikai, szociológia tudományos folyóirat 2003. tavaszi
számában három magyar szerző művét is olvashatjuk.
Debate on Israel
Imre Kertesz: Jerusalem, Jerusalem
Istvan Eorsi: What Have We Learned From the Holocaust?
Kertész Imre írása 2002 tavaszán jelent meg a Die Zeit hasábjain, Eörsi István válasza 2002.
júliusában szintén a Zeit hasábjain látott napvilágot.
A harmadik magyar szerző Faragó Péter, ő a Seeing Red : Hungarian Intellectuals in Exile and
the Challenge of Communism című Lee Cogdonnak a magyar emigrációról szóló könyvét
ismerteti.
Hitler hatalomra jutásakor a magyar zsidó értelmiség kivándorlásra kényszerült.
Néhányan a Szovjetunióba majd később Angliába vagy egyenesen az Egyesült Államokba jöttek.
Arthur Koestler, Michael Polanyi, Karl Polanyi, Aurel Kolnai, Lakatos Imre, Frederick Antal
életét és munkásságát követi Cogdon könyve.
Interneten megtalálható a három cikk: http://www.logosjournal.com/issue2.2.htm
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INTERNET
VASVARY COLLECTION NEWSLETTER
Az 1989-ben elindított, évente kétszer (június, december) megjelenő Vasváry Collection
Newslettert 2003-tól a Szegedi Somogyi-könyvtár elektronikus kiadványként is közreadja, így az
Interneten keresztül is elérhetővé válik:
http://www.sk-szeged.hu/szolgaltatas/vasvary/newsletter/index.html

Szerkesztő: Kórász Mária : E-posta:korasz@sk-szeged.hu

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
http://www.panorama-online.net
Magyar nyelvű független országos havi magazin az Amerikai Magyar Szövetség hivatalos lapja
E-posta: : panorama@hungarian.net

ÉLETFA EGYÜTTES CD-JE
http://www.cdbaby.com/cd/magyar2

SZLOVÁKIAI MAGYAR WEBOLDALAK
Klubbok, szervezetek, újság könyv és más média, cégek, vállalatok honlapjait tartalmazó fő
oldal: http://www.magyar.sk/index1.php

MAGYAR SZINHÁZAK
http://www.theater.hu/starsalgo/listd.htm
MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG honlapja
Az ITT OTT Találkozó 2003. Augusztus 16-23. részletes programja
www.mbk.org
Regisztrációval kapcsolatos felvilágosítás: E-posta: ihatgitai@wideopenwest.com

TÁBOR
NYÁRI ANYANYELVI ÉS MAGYARSÁGISMERETI TÁBOROK
GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia – 2003 nyarán is szervez
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programokat külföldön élő magyar származású, magyarul tanulni akaró gyerekek számára a magyar nyelv
használata, a magyar kultúra, valamint Magyarország-ismeretük elmélyítéséhez.
Helyszínnek Magyarország legszebb helyei közül a Balatont (északi part) és Sárospatakot választották.
1.

Anyanyelvi
és
magyarságismereti
tábor
10–14
éveseknek
Révfülöp (Balaton) – 2003. július 24. – augusztus 2. (teljes ellátás, program stb. 290 USD/fő)

2. Anyanyelvi és magyarságismereti tábor (Sárospataki Nyári Kollégium) 14–18 eveseknek
Sárospatak – 2002. július 18. – augusztus 7. (teljes ellátás, program stb. 670 USD/fő)
Tájékoztatás és jelentkezés:
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
– Anyanyelvi Konferencia –
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. HUNGARY
Telefonon: 36 (1) 343-4738; 413-0049; 413-0114
Faxon: 36 (1) 344-4366
E-posta: ak@axelero.hu

TÚRA
ERDÉLY FELVIDÉK
Kéthetes utazások Erdélybe és a Kárpát medencébe teljes ellátással a Transsylvania Tours
szervezésében.
Indulás 2003. szeptember 12-én és szeptember 25-én.
Információ és jelentkezés; Burián Erzsébetnél, Budapest Tel: 36 (30)-433-66 28
E-posta: elizburian@yahoo.ca
Vége

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