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Kedves Olvaso a Nyugati hirlevelet levelkent es mellekletkent is
megkapja.  A hirlevel eredetileg ekezetes betukkel keszul.  A kozel
masfelezer olvaso kulonbozo rendszerekkel tudja csak elolvasni, ezert
a level ekezetlen a melleklet pedig ekezetes betukkel  keszult.
Amennyiben a csatolt mellekletet nem tudja elolvasni kivansagra
elkuldom kulon.

Kerem a nyugati magyar olvasokat a vilag minden tajarol, hogy az olcso
es rendszeres kapcsolattartas erdekeben kuldjenek magyar hireket s
tovabbi erdekeltek, erdeklodok E-posta cimet. Leveleiket,
eszreveteleiket varom BikaJuli@aol.com cimre.

Uj esztendo bekoszon.
regi konyvben uj lap
uj topan a kuszobon
eg kuszoben uj nap.
Ej haj dus az ev
minden jot iger,
minden napja cel es
minden eje kej.
                Babits Mihaly 1912. januar 1.

Kossuth Lajos, Magyarorszag kormanyzoja Amerika foldjere erkezesenek
150. evfordulojara tervezett unnepsegek

KOSSUTH LAJOS NAPJA LETT NEW YORKBAN DECEMBER 5-E

    2001. december 5-en Kossuth amerikai partraszallasanak
evfordulojat tobb szinhelyen is megunnepeltek New York varosaban. Az
esti zaro rendezvenyen megjelent George Pataki, New York allam magyar
szarmazasu kormanyzoja, aki unnepelyesen atadott Jeszenszky Geza
nagykovetnek egy proklamaciot arrol, hogy New York allam december
otodiket Kossuth Lajos emleknappa nyilvanitotta.

Jozsa Fabian nagykoveti tanacsado irasa a december 5-i Kossuth
unnepsegekrol a csatolt  mellekletben talalhato.

TRENTONI UNNEPSEG

    2002. januar 13-an delutan 2 orakor Trenton, New Jerseyben Kossuth
Lajos Trentonba erkezeserol tartanak megemlekezest a Magyar Reformatus
Egyhaz es a Magyar Kovetseg  kozos rendezeseben. Az unnepsegen
Jeszenszky Geza nagykovet mond beszedet es Harko Gyongyver a New



Brunswick-i Vers Hangja Irodalmi Kor vezetoje rendezi a musort, ahol
fellepnek tobbek kozott Tecsi Sandor szinmuvesz Magyarorszagrol es
szaval Harko Gyonyver. Info: sohar@cabm.rutgers.edu (Istvan Sohar).

PHILADELPHIAI UNNEPSEG

MAGYAR OTTHON

    Kossuth Lajos amerikai utjanak, es egyben philadelphiai
latogatasanak szazotvenedik evfordulojat a philadelphiai magyarok
2002. januar 12-en este 6 orakor a Cannstatter Klubban unneplik.

Cannstatter Volksfest-Verein 9130 Academy Road, Philadelphia, PA 19114
I-95 Academy Road kijarat
Tel: 215/332-0121

Musoron szerepel a Lakatos Csalad Vonosnegyes, Gabriella Lendvay
enekel ariakat Erkel Ferenc, "Hunyadi Laszlo" operajabol, Peterffy
Gyongyi, es Harta Gyongyi szavalnak Petofi, Ady es Vajda verseibol.

Jegyrendeles:610/524-2422, 215/443-8254, E-postan: hun60@NetReach.net

BOSTONI UNNEPSEG

    2002. aprilis 27-en szombatra tervezik Kossuth Lajos bostoni
latogatasanak 150. evforduloja tiszteletere rendezett unnepseget a
massachussetsi magyarok.  Az alkalomra kibereltek a tortenelmi Faneuil
Hallt, ahol Kossuth beszedet mondott.

Boston rendorfonoke, Paul Evans a megnyitora a varos lovas rendori
kiseretet igerte, a zaszlok felvonultatasat a rendorseg ir borduda
zenekara koveti. Az amerikai himnuszt egy gospel muvesz enekli el, s
az unnepi beszedet Deak Istvan professzor mondja. A musorban fellep
Gardony Laszlo bostoni zongoramuvesz, a Longy School of Music
gyermekkorusa es a New Brunswick-i Csurdongolo egyuttes. Az unnepseg
diszvendegei Mellar Tamas a Magyar Statisztikai hivatal elnoke, Bogar
Laszlo allamtitkar, Jeszenszky Geza nagykovet, Garai Gabor
tiszteletbeli konzul, Thomas Menino Boston varos polgarmestere es Jane
Swift kormanyzo. Az unnepseghez jelentos segitseget nyujt Garai Gabor
tiszteletbeli konzul, valamint a bostoni lengyel egyesulet elnoke Jan
Milun.

  Az unnepseget megelozoen Kennedy School of Government es Kokkalis
Foundation szervezeseben egy szimpoziumra kerul sor.

  A szeptemberi terrorcselekmenyek kovetkezteben az unnepseget
tamogato szervezetek szama erosen megcsappant, ezert a Hungarian
Society of Massachusetts keri az amerikai magyarsag segitseget. Az
adomanyokat  Society of Massachusetts nevre kerik kiallitani (Kossuth)

464 Pleasant St. Belmont MA 02478 cimre elkuldeni.
Toth Ildiko elnok
(617)-489-0717
E-posta: XanthorLX@aol.com

USA

FLORIDA
Sarasota



KOSSUTH KLUB

    Mit er az ember, ha magyar? cimmel Dr. Tarjan Gabor 2002. januar
24-en, csutortok delutan 4 orakor neprajzi eloadast tart a magyar
kulturarol.  Ki a magyar?  Mi a magyar?  Hogyan maradhatunk meg
magyarnak? E kerdeseket a 20. szazadban mar sokszor kerdeztuk.  Az uj
evezred kuszoben, amikor a globalizacio es a tomegkultura
elterjedesenek hatasara a kis nepek nyelve es muveltsege egyre szukebb
teruletre vonul vissza, tovabbra is keressuk a valaszt.-Kik vagyunk?
Mik a jellegzetes vonasaink?  Erdemes-e megorizni oket, es ha igen,
hogyan?

A Shelby Konyvtar Nagytermeben
1331 First Street, Sarasota

MASSACHUSETTS
Cambridge

TUDOS KLUB

    A Boston kornyeken elo magyar szarmazasu kutatok, mernokok,
orvosok, matematikusok es a tudomanyos elet mas teruletein dolgozok
2000 decembereben Tudos Klub-ot szerveztek. Minden honap utolso
csutortoken talalkoznak este 7 oratol. Osszejoveteleikrol a
hungarians@mit.edu listara rendszeresen kuldenek tajekoztatast.

A Tudos Klub apolja a muveszeteket is a 2002. januari 24-i esten
Gardony Laszlo zongoramuvesz, a Berklee College of Music tanara tart
eloadast illetve zongoraestet.

Commonwealth Avenue, College Club, Cambridge
Info :Szentirmai Oszkar, E-posta: oscar_szentirmai@hms.harvard.edu

    NEW YORK ES KORNYEKE

FESZEK KLUB

    2002. januar 9-en, szerdan este 7:30-kor a New York-i Feszek Klub
kovetkezo eloadasa Dr. Freeman Vera: "A magyar nyelv viszontagsagai"
2002. januar 23-an, szerdan este 7:30-kor Vermes Gabor

"Az Egyesult Allamok mint a 19-ik szazadbeli Magyarorszag egyik
peldakepe"  cimmel tart eloadast.
344 East 69  New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512

AMERIKAI MAGYAR ALAPITVANY
2002. marcius 30-ig, keddtol szombatig 11-4, vasarnap 1-4.
Amerikai Magyar Alapitvany Muzeumban Csatari Jozsef alkotasai
lathatok "The American Scene - A Career in Art" cimmel.
300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903
Info:  (732) 846-5777

MAGYAR MUZEUM BAL
Januar 19-en, szombaton este 7 orakor Magyar Muzeum Bal
az Amerikai Magyar Muzeum rendezeseben
223 Third Street, Passaic, NJ 07055
Info: (973) 473-0013 E-posta:kerkay@bellatlantic.net



MAGYAR BARATI KOZOSSEG REMENYSEG BAL
2002. Februar 16.

    A Magyar Barati Kozosseg Ifjusagi csoportja  2002-ben  ujra
megrendezi a Remenyseg Balt New Jerseyben, a Whippany Hanover Marriott
Hotel baltermeben. A bal vednokei Borbandi Gyula, Cseh Tibor, Mauthner
Gabriella (Memi) Hamos Laszlo es Dr. Hamos Otto, Donald es Aniko
Harrington valamint Magyar Judith es Kalman .

A jotekonysagi bal bevetele a Kikindai Delvideki Diaksegelyzo
Egyesulet szamara Banat Delvidek es kornyeke magyarnyelvu iskolainak
megsegitesere megy. Paulette Layton,

Tel: 203-271-3803,  MBK Remenyseg Bal P.O. Box 516 Cheshire, CT 06410
E-posta: remenysegbal@aol.com

BNAI ZION MAGYAR KLUB
Bnai Zion Magyar Klubban februar 17-en vasarnap du. 2 orakor
a budapesti Klezmer Band koncertjere kerul sor.
Bnai Zion Haz 136 East 39th St. NYC
Jegyelovetel: Dr. Hamori Peter: 212/725-1211

A DEBRECENI NYARI EGYETEM ELSO KULFOLDI TAGOZATA

American Hungarian Language Center neven az Amerikai Magyar Alapitvany
tamogatasaval megalakult a Debreceni Nyari Egyetem elso kulfoldi
tagozata New Brunswickban. A kozpont a Rutgers egyetem magyar
kurzusainak kiegeszitesekent esti, hetvegi, nyari intenziv es online
magyar nyelvorakat kinal, emellett evente egyszer a Magyarorszagon
allamilag elismert Idegennyelvu Tovabbkepzo Kozpont, ITK magyar
nyelvvizsga vizsgahelye lesz. 2002 januarjaban kezdo es halado
kurzusok indulnak. A 2002. evi magyar nyelvvizsga tervezett idopontja:
majus 11.

Jelentkezes: http://www.a-h-l-c.org,  tel:(732) 247-1630
E-posta:jhward1@erols.com . Hajnal-Ward Judit, Rutgers Magyar Intezet

New York-i magyar media (TV/radio/sajto):
http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm, valamint
http://www.gimagine.com  Deak Ferenc honlapjan

OHIO
Cleveland

MAGYAR OROKSEG MUZEUM
Januar 12-en szombat delutan 2 orakor a magyar  tortenelmi sorozat
kovetkezo eloadasanak temaja a Magyar reneszansz - Anjouk koratol
Matyasig.
Cleveland Hungarian Heritage Museum
Cleveland, OH
Regisztralas:  http://www.jcu.edu/language/hunghem6.htm.
Tel/Fax (440)  442-3466
E-posta: magyarmuzeum@hotmail.com

OSZTONDIJ AMERIKAI MAGYAR FIATALOKNAK

    A Magyar Koztarsasag Oktatasi Miniszteriuma 2002 szeptembereben
indulo tanevre osztondijat hirdet a nyugati magyar ifjusag reszere.



Az osztondij kereten belul a diak egy evig Budapesten a Balassi Balint
Intezetben magyar nyelv es kultura kepzesen vehet reszt.

19 even feluli magyarul beszelo fiatalok vehetnek reszt a palyazaton,
melynek bekuldesi hatarideje 2002. marcius 31.

Info: Dr. Tarjan Gabor , E-posta: CHJOCollegium@aol.com
Tel/Fax: 973/772-5145 (este 19 es 22 ora kozott)
Cim: Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
P.O. Box 57
Garfield, New Jersey  07026   USA

TURA
A hires szaztagu magyarorszagi Ciganyzenekar szolistaja Bango Margit
koncert korutja Amerikaban januar es februar honapokban.

Florida, New York es kornyeke, Ohio, Arizona, Kalifornia allamokban
szerepel  majd Ciganyparade cimmel a hattagu zenekar es a tancosok.
Felvilagositast E-postan  apong@flash.net Pongratz Andrastol.
N  Skyway  Dr. Tucson, AZ  85718  Tel: 520/742 4400

WASHINGTON
KONCERT

Tisztelet Liszt Ferencnek cimmel a Maryland allambeli European Academy
of Music & Art hallgatoi Dr. Bella E. Oster igazgato vezetesevel
koncertet adnak a Magyar Koztarsasag  Nagykovetsegen  2002. januar 8-
an este 7 orakor.

2950 Spring of Freedom Street
Washington, D.C.
Tel: (202) 362-6730/0201

MAGYARORSZAG

Dr. Barankovics Istvan budapesti disztemetese
MAGYARORSZAG MINISZTERELNOKE LEHETETT VOLNA

    Dr. Barankovics Istvan foldi maradvanyait a hawthornei (New York)
Gate of Heaven temetobol december 9-en a New York-i Fokonzulatus
kozremukodesevel Magyarorszagra szallitottak, ujratemetesere december
13 -an  Budapesten a Kerepesi uti temeto Nemzeti Panteonjaban kerult
sor.

A diszes temetesen - szuletesenek 95. evfordulojan - Ader Janos,
a parlament elnoke bucsuztatta a majdnem elfeledett politikust.

    Polgar kozsegben 1906-ban szuletett Barankovics Istvan, aki
a szocialis ertekrenden  alapulo keresztenydemokracia szellemet
kepviselte.

VILAGRASZOLO MAGYAROK A MILLENARISON

    A budapesti Millenaris Parkban, a volt Ganz gyarcsarnok
kiallitocsarnokaban az Almok almodoi - vilagraszolo magyarok cimu
tarlat nyilt meg, amely mintegy tizenharomezer negyzetmeternyi
teruleten a magyar tudomany, ipar, technika, muveszet es kultura
kiemelkedo szemelyisegeit es talalmanyait, csaknem 300 mutargyat



mutat be.

A kiallitast megnyito Orban Viktor miniszterelnok megidezte a magyar
szellemtortenet nehany kiemelkedo  alakjat es megjegyezte: soha nem
volt arra pelda, hogy az Egyesult Allamok elnoke egymas utan ketszer
egyazon nemzet kepviseloibol valasszon maganak  tudomanyos
fotanacsadot, ez csak a magyarokkal fordult elo, a harmincas  evekben.

A millenaris kiallitas, "A magyar lelemeny legizgalmasabb  kincseibol"
alcimu tarlat az elmult ket-haromszaz ev kimagaslo teljesitmenyei kore
epul. Magyar vagy magyar szarmazasu Nobel-dijasok eletmuvei,
kiemelkedo magyar szabadalmak, szellemi termekek, a tudomanyos es
muszaki gondolkodas nagy elmeletei eppugy lathatoak, mint a magyar
muveszet termesenek legjava es a legtagabban ertelmezett magyar
alkotomunka, peldaul a sport eredmenyei. A tarlatot a millenaris
kiallitocsarnok ket epuleteben rendeztek be,  melyek ket onallo
tematikus egyseget alkotnak. A D-epulet a szellemi  alapokrol szol:
a nyelvi alkotasokrol - nyelvteremto magyar irokrol,  jelentos
folyoiratokrol es szerzoikrol, szinhazi nagysagokrol, az opera es
tancmuveszet szemelyisegeirol -, az epiteszetrol, a zenerol es
hangszerkeszitesrol, tovabba a matematika torteneterol, Bolyai
Janostol Rubik Ernoig.

A B-epulet a szellemi alapokra epulo ertekteremtest peldazza,
temakoronkent feldolgozza a kiemelkedo szemelyisegek eletutjat,
talalmanyait, sikereit. A kiallitas fejezetei kozott szerepel a
kepzo- es  fotomuveszet, a filmtortenet, a banyaszat, a magyar
szamitastechnikai lelemenyek. Szemelvenyek tekinthetok meg egyebek
kozott az  allattenyesztes, a boraszat, a botanika es a vizugy
teruleterol. Kulon  fejezet foglalkozik Szechenyi Istvannal, a
legnagyobb magyarral.

A latogatok megismerkedhetnek a magyar kozep- es felsofoku oktatas
tortenetevel, jelentos iskolakkal, a magyar kemiaval es vegyeszettel,
fizikusokkal, csillagaszattorteneti kutatokkal es Magyarorszag hires-
neves eteleivel, italaival.

A millenniumi  nagykiallitas 2002. december 31-ig lesz nyitva - minden nap
10-21 oraig tekintheto meg.

PATAKI DIAKOK GYUJTENEK A GOLYAVAR MEGVASARLASARA

A sarospataki oregdiakok gyujtest szerveznek a fellegvar, Golyavar,
vagy Vay-haz neven ismert  epulet megvasarlasara. A tobbemeletes hazat
az 1800-as evek elejen Vay Miklos epittette fiainak, akik a pataki
Kollegium tanuloi voltak, am az epitmeny kesobb is diakok
szallashelyeul szolgalt.  A vasarlashoz 30 millio forintnak kellene
osszegyulni, s a becslesek szerint korulbelul ugyanennyibe kerulne a
felujitas is. Az epuletet elsosorban a talalkozokra erkezo volt diakok
elszallasolasara, s az osszejovetelek lebonyolitasara hasznalnak,
holtszezonban szallokent uzemeltetnek. A felhivas, valamint az epulet
megtekintheto az oregdiakok honlapjan
http://www.sarospatak.net/oregdiak/.

SZLOVAKIA

TABOR

    Magyar Fiatalok Hatarok Nelkul Alapitvany es az Ifjusagi Demokrata



Forum kozosen szervezi a II. Magyar tabort, melyre 2002. julius 11. es
18. kozott kerul sor a Szlovakiaban, Felvideken levo tugari volgyi
uduloben. Jelentkezes 2002. januar 31-ig.

zupkot@pobox.sk E-posta cimen vagy 421/907-350539-es telefonszamon.
Info: obajzat@tiscalinet.ch (Oliver Bajzat)

ZOBORALJA

A Karpat-medence legeszakibb magyarok altal lakott terulete,
Zoboralja, Szlovakia. A Nyitra megyei peremvidek kisebbsegenek komoly
gondjai vannak az asszimilacioval - 1991-ben meg tizennegyezer magyar
volt a regioban, az idei nepszamlalaskor mar csak nem egeszen
tizenegyezren. A fennmaradasuk legfontosabb tenyezoje a magyar iskolak
megmentese, ahol ugyszinten fogyoban a diak. Ezt csakis a jobb
technikai felszereltseg, s ezaltal a jobb szinvonal tudna lassitani,
erre a szlovak allamnak nincs fedezete, s onerobol sem tudjak
megoldani.

A folklor teruleten gazdag hagyomanyokkal rendelkezik Zoboralja, s
Kodaly Zoltan altal a nepdalaikat is ismerik szerte a vilagban
(Gerencseri utca, A csitari hegyek alatt stb.). A Hary Janos: A jo
lovas katonanak cimu dala is innen ered, Zseren gyujtotte Kodaly.

Latogassuk meg Zoboraljat a http://www.ba.telecom.sk/zoboralja
honlapon keresztul!

E-mail: zoboralja@ba.telecom.sk
Tel./Fax: 421 37 6316 265

INTERNET
MAGYAR LOBBY
HUNGARIA honlap http://www.hungaria.org , a honlapon megtalalhato
a Magyar Lobby teljes anyaga is, cime:  http://www.hungaria.org/lists/lobby/

ERDELYI KEPESLAPKULDO SZOLGALAT
http://kepeslap.eloerdely.org

VILAGTV

Adasa veheto a http://www.vilagtv.hu honlaprol. A Windows alatt
telepitett Internet programmal a vilag barmely reszen az eddiginel
jobban foghato a magyar Duna TV adasa a vilaghalon keresztul, de ehhez
a legegyszerubb modemkapcsolat nem eleg, pl. DSL vagy kabelkapcsolat
kell.

Info: andras@usa-siliconvalley.com

KONYV

ERDELY TORTENETE

A History of Transylvania from the Beginning to 1919 vol. I-III.
A haromkotetes mu kiadoja az Atlantic Research and Publications, Inc.,
Higland Lakes NJ. USA

A foszerkeszto Dr. Kiraly Bela, szerkesztette Szasz Zoltan es Kopeczi
Bela. Az elso kotet megjelent, a masodik nyomdaban van es 2002
tavaszara, mig a harmadik kotetet 2002 nyarara igerik.



A mu 106-108. kiadas Atlantic Studies on Society in Change sorozatban,
melyet  Columbia University Press terjeszt New Yorkbol
Sales and Marketing Columbia University Press
61 W. 62nd Street, New York, NY 10023
Tel: 212-459-0600/7132
Fax: 212-459-3678

EGY ELET  KOLTESZETBEN

Megjelent Pattantyus Magdolna "Egy elet kolteszetben" cimu  verses
kotete. Megrendelheto Mrs. Ferenc Zabava: 794 Capri Isles Blvd.
Venice, FL 34292 USA

Tel: 941/484-9381

ORSZAGISMERTETO - UJ KIADAS ANGOLUL

A Magyar Tavirati Iroda Rt. gondozasaban ismet megjelent a
HUNGARY - Essential Facts, Figures and Pictures
cimu orszagismerteto konyv.

A reprezentativ kivitelu, tenyadatokban gazdag kezikonyv annak a
sorozatnak a resze, amely 1995-ben indult el angol nyelven, es azota
ket ujabb angol es egy nemet nyelvu kiadast ert meg.  Az elso kiadas
azonnal elnyerte a Szep Magyar Konyv dijat, es miniszterelnoki
kulondijat is kapott. A mostani kiadvany valtozatlan szerkezetben,
de friss adatokkal bovitve - osszefoglalja a lenyeges  tudnivalokat
Magyarorszag termeszeti viszonyairol, neperol es tortenelmerol,
allamszervezeterol, gazdasagarol, tarsadalmarol, oktatasi es
tudomanyos eredmenyeirol, kulturajarol, vallasairol, idegenforgalmi
nevezetessegeirol, sportsikereirol a kezdetektol napjainkig. A konyv
fuggeleke gyakorlati tudnivalokat, fontos cimeket es Budapest-terkepet
kinal az olvasonak, tovabba index segiti a szemely- es foldrajzi nevek
kereseset. A 12 fejezetet szines kepek, grafikonok, terkepek teszik
latvanyossa.

Megrendelheto: Marketing es Ertekesitesi Igazgatosag
Tel: 375-6722/1623
E-posta: marketing@mti.hu

AZ EMBER TRAGEDIAJA-ANGOLUL.

Madach Imre 19. szazadi remekmuve Thomas R. Mark, a Colorado Allami
Egyetem professzora forditasaban megjelent angolul, megrendelheto a
forditotol 1309 Parkwood Drive, Fort Collins, CO 80525

SZALAI ERZSEBET  POST SOCIALISM AND GLOBALIZATION
Uj Mandatum Kiado KK, Budapest 1999

Szalai Erzsebet az ifju szociologus nemzedek kiemelkedo, nemzetkozileg
is ismert tagja ezen angol nyelvu kotetben az allamszocializmus bukasa
utan a globalizacio kereteben letrejott magyar neo-kapitalizmus
problemait elemzi. A mu temai: az uj tarsadalmi struktura, uj
gazdasagi-politikai elit es azok osszefonodasa valamint az ertelmiseg
utkeresese a megvaltozott helyzetben. ISBN 9639158429

SPIRIT OF HUNGARY

Magyarsagtukor, Nemzet hatarok nelkul cimmel jelent meg Budapesten a
Puski Kiadonal  Sisa Istvan: "Spirit of Hungary" cimu konyve.  Uj a



magyar valtozatban egy Fuggelek, mely visszaidezi az emigracionak a
magyar kisebbseg erdekeben tett erofesziteseit, valamint Magyarok a
nagyvilagban fejezet a diaszpora irodalmi es muveszeti lexikonja.

Istvan Sisa
311 Anthony Home Rd.
Huddleston, VA 24104
Tel 540/297-5984
Fax: 540/297-6574

Vege

A Nyugati hirlevel koltsegeinek adobol levonhato hozzajarulasat
szivesen vesszuk

Hungarians of Louisiana Inc. szamara kiallitott csekken.
Kerjuk jelolje meg, hogy Nyugati hirlevel szamara kuldi az osszeget.
Cim: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adomentesseg szam: DLN:17053072012041


