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..minek az est, e szárnyas takaró?
  miért a dombok és miért a lombok
  s a tenger, melybe nem vet magvetõ?
  minek az árok, minek az apályok
  s a felhõk, e bús Danaida-lányok
  s a nap, ez égõ sziszifuszi kõ?
  miért az emlékek, miért a múltak?
  miért a lámpák és miért a holdak?
  miért a végét nem lelõ idõ?
  vagy vedd példának a piciny fûszálat:
  miért nõ a fû, hogyha majd leszárad?
  miért szárad le, hogyha újra nő?

Babits Mihály  Esti kérdés

SZEPTEMBER 11 - EGY ÉVVEL KÉSÖBB

Az egy évvel ezelőtti rettenetes élmény még ma is velünk van. Az ország csaknem minden
városában néma megilletődéssel, emlékművek felállításával készülnek megemlékezni a szörnyű
napról és az áldozatokról. Talán a legméltóbb emléket a Smithsonian Múzeum készíti, ahol "
September 11: Bearing Witness to History"
- A történelem tanúságtétele - címmel az évforduló napján nyílik meg egy kiállítás.

Megrendítő az egyszerű, hétköznapi tárgyak bemutatása, amelyek mint a történelmi esemény
tanúi, mégis különös jelentőséget nyernek. Az 500 négyzetméter nagyságú teremben nem a két
égő torony, nem a lukas falú Pentagon,  hanem a megrettent arcok, a menekülő emberek, a romok
alól előkerült tárgyak láthatók. A repülőgépek roncsai, a szétlapult tűzoltó autó ajtaja, egy
felvonó táblája, kesztyű, kalap, szerszámok, elhagyott cipő. Mindez közönséges, mindennapi
tárgy, amelyeket senki sem tenne múzeumba, de amelyeknek a rendkívüli esemény drámai
szerepet kölcsönöz.
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A számos dokumentum között található Bill Biggart fiatal fényképész mintegy 150 felvétele, aki
az északi toronyból fényképezte a déli torony összeomlását. Képeinek egy része csodálatos
módon túlélte a pusztulást, míg a fényképészt a romok maguk alá temették. Felszerelése,
fényképező gépének roncsai, elmállott újságíró igazolványa tanúsítja az ember helytállását a
történelem viharában.

Szeptember 11-én reggel 10 óra 29 perckor egy perces néma emlékezéssel hódoljunk azok előtt,
akik áldozatul estek a megszállott gyűlöletnek.

Papp László

USA

KALIFORNIA
HOLLYWOOD

CSOCSÓ HOLLYWOODBAN

Andrew G. Vajna egykori cégének vetítőjében mutatták be Los Angelesben Koltai Róbert Csocsó
című filmjét a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége tagjainak.
A Golden Globe-ra jelölt magyar alkotás vetítésén megjelent Koltai Róbert rendező mellett a
zeneszerző Dés László és a film gyermek főszereplője, Králik Attila is. A vetítés megkezdése
előtt Dés szaxofonon eljátszotta a mű betétdalát, előadását nagy ováció követte.
Negyven újságíró ment el a Csocsó bemutatójára, ami a helyiek szerint magas számnak számít.
Közöttük sok európai, ázsiai, dél-amerikai újságíró is, akik megértették a magyar ötvenes évek
nyomorából felsejlő bájt.
Decemberben teszi közzé a testület, mely filmeket választották be a Golden Globe-díjra javasolt
öt alkotás közé. Hollywoodi szakértők szerint több magyar filmet el kellene indítani ezen az úton,
mert mostanában a magyar film iránt ismét nagyobb érdeklődés mutatkozik.

LOUISIANA
NEW ORLEANS

KIGYÓS BORBÁLA TEXTILTERVEZŐ KIÁLLITÁSA NEW ORLEASNBAN

Kigyós Borbála pécsi textiltervezőnő két évet töltött Japánban, ahol sikeresen meghódította a
nagyobb tervező irodákat, átmenetileg New Orleansban él, s most másodszor mutatkozik be
festményeivel az amerikai közönségnek.
A jelenlegi kiállításon a művésznő japán ihletésű  festményei, textilképei dekoratív
párnakollekciói mellett a Hollóházi Porcelán gyár számára készített kollekciója is szerepel, mely
először lesz Amerikában bemutatva az Interior Design II kiállításán.
A kiállítás október 5-én nyílik az Art for Art�s Sake keretén belül és október végéig tart nyitva.
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Interior Design II  3814 Magazine St. Tel 504-895-5110
Nyitva hétköznap 10-5 között

Az amerikai kiállításhoz hasonlót rendez Kigyós Borbála Pécsett a Kisgalériában 2002
szeptember 13 és október 6 között.
Pécs Szent István tér 11.
Info:  504/455-1025
E-posta: bkigyos@hotmail.com

GERGŐ KATALIN ELŐADÁSA
Gergő Katalin magyar származású festőművésznő  a New Orleans of Museum of Art
auditóriumában  szeptember 15-én délután  1.30 kor  a Kompozíció természete című előadására
kerül sor  Louisiana Watercolor Society szervezésében.
Gergő Katalin a New Orleans-i  Academy of Fine Arts tanára Debrecenben született és 1956 óta
él New Orleansban.
Az előadás nyilvános és múzeumi belépővel meghallgatható.
Info :  E- posta: kgergo@cox.net
http://www.selu.edu/Academics/Depts/VizArts/ClarkHall/international/Gergo.html

MINNESOTA
SAINT PAUL

Dudás Lajos jazzklarinét művész vezette Lajos Dudas International Quartett a German-
American-Society meghívására  több hangversenyt ad Saint Paul Minnesotában. A Jazzquartet
szeptember 5. és 10. között tartózkodik  a Twin-City - ben.

Szeptember 6-án este 6 órakor a  US Bank Trust Center gála vacsoráján, másnap és harmadnap a
Harriet Island / Mississippi, Kur Pavillonban lépnek fel naponta kétszer egy egy órás koncerttel.

A Budapesten született és jelenleg Münchenben élő Dudás Lajos jazzklarinét-művésznek
augusztusban megjelent a 17. CD �je NIGHTLIGHT címen, amelyen többek között Horace
Silver, Rogers/Hart, J.S.Bach, Coltraine és saját jazzszerzeményeit interpretálja. Info:
www.lajosdudas.de
E-posta: mail@lajosdudas.de

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

TISZA TÁNCEGYÜTTES Szeptember 13-15-én, a washingtoni magyar Tisza Táncegyüttes
20. évfordulójának ünneplése lesz különböző táncos, zenés folklór programokkal, magyarországi
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és erdélyi vendég előadókkal, gyermektáncokkal. Részletes program található:
http://www.tisza-ensemble.org honlapon.
Információ: anniversary@tisza-ensemle.org vagy Tisza@corncast.net
Tel: (301) 929-0120

SZÁSZCSÁVÁS
Szeptember 20-án, este 8-kor a Magyar Kulturális Központ, valamint a Centrum Management
támogatásával a Szászcsávás együttes, erdélyi magyar cigányzenészek előadása lesz a New
Brunswick-i Magyar Református Templomban:
179 Somerset Street, New Brunswick, NJ,
és szeptember 21-én, este 8-kor a New York-i Magyar Házban 213 East 82nd Street.
Információ és helyfoglalás: (732) 828-3165 vagy (201) 836-4869

KVARTETT AZ USÁBAN
Magyar Kulturális Központ bemutatja a Budapesti Kamara Színház Vendég játékát, Spiró
György: Kvartett című komédiáját a Pécsi Harmadik Színház előadásában
szeptember 24-én, este 7:30-kor a passaic-i Magyar Református Templom Kálvin termében : 220
Fourth Street, Passaic, NJ , valamint
szeptember 25-én, este 8 órakor a New York-i Magyar Házban 213 East 82nd Street, és
szeptember 27-én, este 8 órakor a Magyar Amerikai Atléta Klubban 198 Somerset Street, New
Brunswick, NJ
Információ, jegyfoglalás: (201) 836-4869 (732) 846-3583

SCHENECTADY MAGYAR SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
2002 szeptember 26 �án a szlovákiai Komáromi Jókai Magyar Színház énekes  sztárjai
előadására kerül sor:  Kétórás slágerek estje 2 részben, Asszonykám adj egy kis kimenőt című
műsorral. Fellépnek Orbán Gizella, Petrecs Anna, Lelkes Simona , Boráros Imre, Olasz István és
Hanzer Árpád.
5 órakor koktél, 6-kor vacsora, 7.30 kor  az előadás
Info: Várady Éva: 518/283-2503

MAGYAR NYELVÓRÁK
Szeptember közepétől újra indulnak kezdő és középhaladó magyar nyelvi kurzusok a New
Brunswick-i Magyar Örökség Központban.
Információ: http://www.a-h-l-c.org/fall02.htm vagy telefonon (732) 846-6359.
A magyar állami nyelvvizsga egyedül az USÁ-ban itt tehető le (csak magyar nyelvből).

KITÜNTETÉS
2002. augusztus 17-én, Szent István ünnepe alkalmából a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere
Szinnyei József-díjat adományozott Dr. Kovács Ilonának, az Országos Széchényi Könyvtár
Hungarika Dokumentáció osztályvezetőjének. A rangos díj a könyvtáros szakma elismerését
fejezi ki Dr. Kovács Ilona életműve iránt, aki közelmúltban egy éven át a Fulbright Alapítvány
támogatásával a Bethlen Otthon Archívum katalogizálásán dolgozott az American Hungarian
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Foundation New Brunswick-i Magyar Örökség Központjában.

DEÁK TANSZÉK A COLUMBIA EGYETEMEN

Deák István történész professzor nevét és munkásságának emlékét viszi majd tovább a Columbia
Egyetem magyar tanszéke. Bitó László szemész orvos, kutató, az egyetem tanára 500,000
dolláros felajánlást tett a magyar tanszék létesítésére az egyetem Kelet-középeurópai Központja
keretében, s azt is felajánlotta, hogy minden további 1000 dollár alatti adományt
megháromszoroz.
Az adóból levonható adakozást
ISTVAN DEAK CHAIR névre kérik kitölteni és a következő posta címre kérik elküldeni:

Brigette Bryant, Sr. Development Officer
Columbia University
475 Riverside Dr., 9th fl - MC 7722
New York, NY 10115
E-posta: bb469@columbia.edu (Brigette Bryant)
Info:  212-870-2740

NEW CANAANI ÜNNEPSÉG BEUER MARCEL SZÁZ ÉVES
SZÜLETÉSNAPJÁN
Marcel Breuer születésének 100-ik évfordulóját ünnepelik barátai, volt kollégái és a város
vezetősége abban a házban ahol lakott és amit ő tervezett, ez év szeptember 22-én,
628 West Road, New Canaan,  Connecticut államban. Az épület a magyar származású világhírű
építész második háza a városban, amelyet tervezett a városban,  az első is megvan, de két másik
házat, amelyek a New York-i Whitney Múzeum építészének tervei alapján készültek már
lebontották New Canaanban, és McMansionokat / azaz óriás palotákat /  építettek helyettük. Az
ünneplés arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a korábbi hatvanas- hetvenes években épített
modern házak veszélyeztetve vannak.  New Canaan-ben 70, az építészet történetében
korszakalkotó lépésnek számító lakóház épült ebben a korszakban.
Info: Papp László FAIA, moclaci@aol.com

A CONNECTICUTI MAGYAR KULTUREGYESÜLET JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
ESTJE STAMFORDBAN

A Connecticuti Magyar Kultúregyesület (HCSC) szombaton, október 26-án,  6,30 órai kezdettel
tartja hagyományos tánccal egybekötött gála estjét a stamfordi Italian Center-ben: 1620 Newfield
Ave., Stamford, CT 06905. Az ételek, a terem díszítése és az est szórakoztató műsora
visszatükrözi a jótékony célú rendezvény témáját: Erdély Aranykorát. Belépőjegy ára
személyenként vacsorával $80. További felvilágosításért és foglalásért Kata Lenkéhez (203) 634-
0602, E-posta: joskakata@msn.com vagy Papp Judithoz (203) 966-1542, E-
posta:moclaci@aol.com lehet fordulni.
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New York-i magyar média (TV/rádió/sajtó):
http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm

OHIO
LAKE HOPE

AZ MBK - ITT OTT GAZDAG HETI PROGRAMJA
AZ  EMELKEDŐ  MAGYAR  MEGMARADÁS  TÉMAKÖRBEN

2002. augusztus 17-24 között tartotta meg az ITT-OTT folyóirat köré tömörülő Magyar Baráti
Közösség egyhetes, hagyományos, évente rendezett  találkozóját Lake Hope-nál, 150 a világ
különböző tájairól jövő magyar résztvevővel. Az "Emelkedő Magyar  Megmaradás"
címszavakkal fémjelzett tanácskozás programját korábbi hírlevélben már ismertettük.
A meghívott előadók a magyar megmaradás témájához kapcsolódó kérdéseket különböző
oldalakról vizsgálták, az etikai és hitbeli kereteket Pátkai Róbert (Wembley, Anglia) evangélikus
püspök és Szánthó Harrington Anikó (Sepsiszentgyörgy, Erdély) unitárius lelkésznő fogalmazták
meg Istenszolgálatuk alkalmával. A közösség gondnoka, Fülöp László köszöntötte a
résztvevőket.  Beder Tibor (Csikszereda, Erdély) az egész hét tárgyalását beindította "A
megmaradás egyetemessége" gondolatával, és ennek török, erdélyi és csángóföldi példázataival.
Orosz Ildikó (Beregszász, Kárpátalja) az oktatásügy kulcsszerepéről nyújtott  betekintést a
kárpátaljai magyarok esélyeibe. Pátkai Róbert az  angliai és nyugat-európai szétszórtsági
magyarok sorsát ismertette.   Némethy Judit (New York, NY) az argentínai és a venéz magyar
kulturális szerveződések munkáit, míg Dömötör Gábor (Brazília és Connecticut)  a sikeres
cserkész munka szervező és népművelő szerepét összegezte. Papp-Aykler Zsuzsa  (Toronto,
Kanada), beszámolt a Rákóczi Alapítvány tevékenységéről.   Lauer Edit mondott köszönetet a
Magyar Amerikai Koalíció és a Magyar  Baráti Közösség nevében Chászár Edének a
szétszórtsági magyarság  érdekében végzett hosszú és eredményes munkájáért abból az
alkalomból,  hogy Ede bácsi Sao Paolo városba (Brazília) költözik, nyugalomba vonul.

TURNÉ
Ifj. Sánta Ferenc és cigányzenekara amerikai és kanadai turnéra készül 2002 október- november
hónapokban.
Info: Pongrátz András
3830 Lakewood Pkwy E. #1169 Phoenix, AZ 85048
T/F 480/704-8338
E-posta: apt7@cox.net

ANGLIA

TÍZÉVES AZ ANGLIA MAGYAR SZÖVETSÉG
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A MAOSZ a Magyar Angliai Országos Szövetség 1992 július 11-én tartott alakuló közgyűlést. A
Szövetség tagsága nagyobb részt a benne tömörült tizennégy szervezet tagjaiból, valamint kisebb
számban egyénileg csatlakozott személyekből áll. A MAOSZ tevékenységi körébe tartozik
többek között a negyedévenkénti folyóiratuk megjelentetése, az Anglia Magyar Tükör célja a
magyar érdekű eseményekről történő tájékoztatás nem csak Nagy Brittániából, hanem
Magyarországról és a világ más tájairól is, valamint nyelvük és sajátos ottani kultúrájuk ápolása.
Főtitkáruk Ormándy László, elnökük Pátkai Róbert püspök, aki az MVSZ valamint a Nyugat
Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségében is fontos tisztséget tölt be.

AUSZTRIA

BÉCS

MAGYAR FIZIKUS KAPTA AZ IDEI WITTGENSTEIN DIJAT

A tudományos kutatás elismeréséért járó  legmagasabb osztrák kitüntetést az idén Krausz Ferenc
elméleti fizikusnak ítélték oda. Az 1962-ben született tudós 1987 óta él Bécsben, ahol a Műszaki
Egyetemen dolgozik. A atommozgások lézeres lefényképezése terén szerzett elismerésre méltó
érdemeket.
Időmikroszkópnak nevezett készülékével kémiai folyamatok elemzésére és ellenőrzésére képes.

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

KIÁLLÍTÁS2002. szeptember 17. kedd 19:00 - 21:00
KIÁLLÍTÁS
Péreli Zsuzsa textiltervező kiállítása szeptember 17-én kedden este 7 órakor nyílik meg.

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA

Katona Tamás, a Magyar Köztársaság lengyelországi nagykövete, történész előadása szeptember
19-én  csütörtök este 7 órakor.  A Kossuth megemlékezés alkalmából kiállítás nyílik a magyar
Nemzeti Múzeum anyagából. A műsorban fellép Tolcsvay László, aki Kossuth nótákat és 1848-
as dalokat ad elő.
Párizsi Magyar Intézet
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Institut Hongrois de Paris
92,  rue Bonaparte
75006 Paris
Metró : Saint Sulpice, Mabillon
Tel: 01 43 36 06 44

HOLLANDIA

HAGA

BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL

A Mikes International Alapítvány Internet-honlapján kiadta MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY �A
FILOZÓFIA TÖRTÉNETE� című művét két kötetben (429 oldal). Az első rész címe �A görög
filozófia története � Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával� (ISBN 90-807101-1-3). A
második rész: �A Középkori és újkori filozófia története� (ISBN 90-807101-2-1).
Az utóbbi kötet 1935-ben a Református Egyházi Könyvtár sorozatban jelent meg először.  A
könyvhöz - amely a szerző 120. születésnapján jelent meg � Mariska Zoltán az ismert Bartók-
szakértő írt előszót. E könyv megjelenésével beindult a �Bibliotheca Mikes International�
könyvsorozat : http://www.federatio.org/mikes_bibl.html honlapon.

E-posta: mikes_int@federatio.org
Honlap: http://www.federatio.org/mikes_int.html
Postacím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia

  Az Alapítvány a Hollandiai Mikes Kelemen Körhöz tartozik. A Kör, - amelyet 1951-ben
holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók alapítottak Utrechtben � havonta rendez
tudományos, irodalmi és művészeti előadásokat, 1959 óta pedig évente megrendezi Tanulmányi
Napjait.  A Szövetség a hollandiai magyar tevékenységekről évi kiadványában, a Hollandiai
Magyar Hírek-ben, ad átfogó tájékoztatást. http://www.federatio.org/hmh2000.html

INDONÉZIA

MAGYAR ORVOS SIKERE INDONÉZIÁBAN

Második díjat kapott az idegsebészeti világszövetség Indonéziában rendezett kongresszusán
tartott előadásáért Csókay András, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet főorvosa.
A főorvos a súlyos agy- és gerincsérülések általa kifejlesztett speciális műtéti eljárásról tartott
ismertetőt.
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MAGYARORSZÁG

AMERIKAI�MAGYAR ZENETANDEM
Laux József nevét egykor az Omega és az LGT dobosaként ismerte meg az ország, majd sokáig
Amerikában élt. A rendszerváltás idején hazatérve sikeres könyv- és videokiadót alapított, de a
zenéhez sem lett hűtlen s a Laux Trióban dr. Dávid Tamás a zongorista és Sárkány Sándor a
bőgőssel alapított zenekart.  A Laux Trió most éppen Joe Muranyival, Louis Armstrong
zenekarának legendás, magyar származású klarinétosával készített közös lemezt Wonderful
World címmel
Louis  Armstrong (Satchmo= satchel mouth azaz tarisznya száj) , 1967 és 1971 között alakított
egy együttest az   Armstrong All Stars-t. Satchmo klarinétosa   Joe Murányi második generációs
magyar. A szaxofonon és tárogatón is játszó Joe Murányi 1928 �ban  Ohióban született.  Egyik
szülője Mezőkövesdről, a másik egy Sopronhoz közeli faluból való. Murányi a Columbia
egyetemen végzett klasszikus zenét és magyar nyelvet is tanult. Lemezgyárakban zenei
rendezőként és kritikus-újságíróként dolgozik.

SVÁJC

LUZERN

MAGYAR FELLÉPŐKKEL NYÍLT MEG A LUZERNI NYÁRI FESZTIVÁL

Bécs, 2002. augusztus 15-én Konrád György ünnepi beszédével és a Budapesti Fesztivál Zenekar
koncertjével vette kezdetét a svájci Luzerni Nyári Fesztivál szerdán este.
A zenei hetek idén a "Csábítás" cím alatt állnak, s a zenekar Wagner Lohengrinjéből a szerelmi
jelenetet, valamint Bartók Béla "A Kékszakállú herceg vára" című operájának interpretációit adta
elő Fischer Iván vezényletével.
A fesztiválon szeptember 15-ig kilenc helyszínen több mint 80 koncert, és ezeken nagyon sok
kortárs - 20. és 21. századi - zenemű, köztük 12 ősbemutató hallható

INTERNET

Magyar tárgyú könyvek és CD-ék angol nyelven
http://www.hungary.com/corvinus  vagy
http://www.net.hu/corvinus

Összesen  már kb. 90 (kilencven) angol nyelvű magyar történelmi
tárgyú könyv  került föl a honlapukra.
http://www.hungary.com/corvinus
E-posta:corvinus@iprimus.ca (S.J. Magyarody)
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KÖNYV

ARTHUR PHILLIPS , PRAGUE
Random House  2002
Arthur Phillips 1990-1992 között két évet Budapesten élt. Ennek élményeit olvashatjuk egy
amerikai posztmodern írásból.  Prágáról egy szó sem esik a könyvben, az első laptól az utolsóig
Budapesten játszódik le a történet. Mire vonatkozik a cím és a címlapon látható prágai látkép?
Talán arról van szó, hogy ez a nyugtalan és mindig újat kereső amerikai fiatalság állandóan
elvágyódik valahová máshová, újabb és újabb élmények után.

BORBÁNDI GYULA  EMIGRÁNSOK  a Münchenben élő író, történész legújabb munkája
összegyűjtött méltatások részben időközben elhunyt 21 kortársról.
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága- Anyanyelvi Konferencia adta ki, Budapesten
2002.

ERDÉLYI ERZSÉBET-NOBEL IVÁN. A határon túli magyar irodalom kislexikona.
Fiesta-Saxum, Budapest

FALUDY ANDREW  : Apámat nem láttátok? Emlékezés, Glória, Budapest 2002
Faludy György költő fia  Faludy András Portsmouth angliai kikötő városban él, gimnáziumi
tanár, angol nyelvet tanít.  A költő egyetlen fiát, Andrást, felesége, Szegő Zsuzsa 1965-ben
bekövetkezett halála után egyedül nevelte fel.

FERCSEY JÁNOS A lélek nem alszik ki / cikkek interjúk, Árgus kiadó Székesfehérvár, 2002.

LENDVAI PAUL Határátlépés, az Üllői útról a nagyvilágba. Helikon, Budapest 2002.

SZABÓ ZOLTÁN A magyarság Európában Európa a magyarságban / esszék, cikkek, válogatta
András Sándor, TTFK Kortárs, Budapest 2002.

THASSY JENŐ Egyetlen otthonom önéletírás  Balassi kiadó Budapest , 2002.

DR. VARGA LÁSZLÓ Fények a ködben  Egy életút a nemzet szolgálatában. Médiamix,
Budapest 2002.
Dr. Varga László jelenleg  Fidesz képviselő és az országgyűlés korelnöke.
1910 �ben született Budapesten, ügyvédi vizsgát tett, kora ifjúságától bekapcsolódott a
Keresztény Ifjúsági mozgalomba. 1947-ben országgyűlési képviselő lett. Kommunista ellenes
magatartása miatt a győri Bíróság elrendelte letartóztatását, s emiatt külföldre távozott, az
Egyesült Államokban 1957-ben ügyvédi vizsgát tett és hazatéréséig , 1989 szeptemberéig
ügyvédi gyakorlatot folytatott.
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PÁLYÁZAT

A MagyarOnline.net pályázatot hirdet a Kárpát-medencén kívül élő magyarok
részére. A pályázat kiírásában részt vesz a Kanadában kéthetente megjelenő
Magyar Krónika.

Téma: A magyar közösségem és én!

Mit jelent magyarnak lenni?

Pályázat helye: a MagyarOnline.net Fórum MagyarOnline.net Pályázat � Mi vagyunk! Fórum.
Határidő: 2002. november 30.
Kiértékelés: a pályázat lezárása Online szavazási rendszert indítanak, melyen keresztül mindenki
nyilvánosan szavazhat.

A pályázatra érkezett írásokból a Kárpát-medencén kívüli és az otthoni magyar sajtó
folyamatosan összeállításokat közöl.

Info:  magyaronline_klub@yahoo.com címen
Kérdéseket a szerkesztőség E-posta címén: szerkesztoseg@magyaronline.net

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 19,2.

Bárhonnan nem csak otthonról tudja hívni külföldöt. A Pannon  Telecom központi
1-800 288 7720 telefonszám szám hívásakor üzenetet kap vissza. Ha otthonról hív, a rendszer
kéri, hogy folytassa a telefonszámmal, amennyiben máshonnan telefonál egy PIN kódot kér.

Részletes információ:
Pannon Telecom
Horvath Beatrix
1-800-805-6612
1-877-715-6284
1-818-772 7547 T/F

Pannon Telecom, P.O. Box 490 Agoura Hills, CA 91301 USA
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http://www.pannontelecom.com Hivatkozzon 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


