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Kedves Olvasó a Nyugati hírlevelet levélként és mellékletként is megkapja. A hírlevél eredetileg
ékezetes betűkkel készül. A közel másfélezer olvasó különböző rendszerekkel tudja csak
elolvasni, ezért a levél ékezetlen a melléklet pedig ékezetes betűkkel készült. Amennyiben a
csatolt mellékletet nem tudja elolvasni kívánságra elküldöm külön.
Kérem a nyugati magyar olvasókat a világ minden tájáról, hogy az olcsó és rendszeres
kapcsolattartás érdekében küldjenek magyar híreket s további érdekeltek, érdeklődők E-posta
címét. Leveleiket, észrevételeiket várom BikaJuli@aol.com címre.

KOSSUTH-MEGEMLÉKEZÉSEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Kossuth Lajos látogatásának 150. évfordulóján a nagy visszhangot kiváltó decemberi New York-i
nyitórendezvényt követően országszerte folytatódnak a Kossuth ünnepségek.

Január 7-én  a washingtoni Kossuth Házban eredeti tárgyakat is felvonultató kiállítás
megtekintésével egybekötött megemlékezést tartottak, melyet az 1896-ban életbiztosítási
társaságként alapított, de ma már jelentős kulturális tevékenységet is végző Hungarian Reformed
Federation of America nevű tekintélyes magyar egyesület szervezett.
Los Angelesben január 19-én az ünnepségen résztvevők előbb megkoszorúzták Kossuth Lajos
1954-ben felavatott mellszobrát az Expedition Parkban, majd a főkonzuli rezidencián láthattak
történelmi, irodalmi, zenei programot Szörényi Éva színművész részvételével.

A Baltimore-ban élő maroknyi magyar közösség Walters Art Museum auditóriumában rendezte
saját megemlékezését. Nem érdektelen megemlíteni, hogy előadókörútja során a múzeumhoz
tartozó egyik - akkor szállodaként működő - épületben szállt meg annak idején Kossuth és
kísérete.

Az amerikai fővárosban a központi Kossuth ünnepséget a Magyar Nagykövetség szervezi. A
nagyszabású gálaesten a Belügyminisztérium Duna Művészegyüttese mutatja be a nagy magyar
államférfi életéről készített táncjátékát A szabadsághős címmel.
A táncjáték ősbemutatója 2002. február 12-én este 8.00 órakor a George Washington University
Lisner Auditóriumában lesz.
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Az Ohio állami  Cleveland-ben is látható majd a Duna együttes táncjátéka, az előadás szervezője
a magyar tb. főkonzulátus, az előadás színhelye Cleveland State University, Department of
Music, Drinko Hall Music Building a 21 dik utca és az Euclid Ave. sarkán  február 14-én este 7.30
órakor. Info: 216/861-6092   E- posta: bojtos@stratos.net Böjtös László főkonzul.

New Brunswick New Jerseyben a Kossuth táncjáték szervezői a New Brunswicki Magyar
Egyházak és Egyesületek. Az East Brunswick High School Színháztermében, az előadás február
16-án délután 4.00 órakor lesz. Info: 732) 545-1427 vagy sohar@cabm.rutgers.edu , Sohár István

Február második felében Ohio állambeli Daytonban a magyar evangélikus és református egyház
kezelésében álló Kossuth Házban tartanak Kossuth megemlékezést, míg az állam székhelyén,
Columbusban a törvényhozás épülete, a patinás Ohio State House Atrium ad otthont az
ünnepségnek február 24-én.  Info: karolynagy@hotmail.com (Karoly Nagy)

Info: mhermann@huembwas.org E-posta címen Hermann Mária

USA

FLORIDA
Sarasota

KOSSUTH KLUB
MOSZKVAI HELYZETKÉP

2002. február 28-án, csütörtök 4 órakor Bánkuty Géza,  üzletember a bradentoni
csomagológépgyár tulajdonosa angol nyelvű előadása, mely rávilágít a jelen orosz gazdasági
helyzetre, és felveti az Oroszországgal való jövőbeli kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit.
A Shelby Könyvtár Nagytermében
1331 First Street, Sarasota

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl

KALIFORNIA

MAGYAR KULTURÁLIS SZALON LOS ANGELESBEN
A Los Angeles-i Magyar Kulturális Szalon rendezvénysorozatának legfrissebb eseményeként
megtartották a Vademberek című magyar film amerikai ősbemutatóját. A filmet Szurdi Miklós
rendezte. A Los Angeles-i bemutatón megjelent többek közt Andrew Vajna, magyar származású
hollywoodi producer. A Magyar Kulturális Szalon a Los Angeles-i magyar főkonzul, Kerék-
Bárczy Szabolcs kezdeményezésére indult, és első rendezvényén az In My Brothers´ Image című
könyvet mutatták be a közönségnek. (A könyv Eugene Pogany családtörténete.) A Szalon célja,
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hogy a Los Angelesben és környékén élő magyarok, illetve a magyar kultúra és művészet iránt
érdeklődést mutató, nem magyar amerikai művészkörök figyelmét ráirányítsa a magyar kulturális
életre.
Info: Consulate General of the Republic of Hungary
11766 Wilshire Blvd. Suite 410
Los Angeles, CA 90025
Tel: 310/473-9344
Fax: 310/479- 6443

MASSACHUSETTS
Boston

TUDÓS KLUB
Február 28: este 7 órakor Ivánka Mária olimpiai sakk bajnoknő, előadása este 7 órakor, az
előadás után szimultán sakkjáték.
The College Club, 44 Commonwealth Avenue, Boston. Információ a College Club-ról a
http://www.thecollegeclubofboston.com honlapon található.
Info :Szentirmai Oszkár, E-posta: oscar_szentirmai@hms.harvard.edu

BOSKOLA ÉS KINCSKERESŐ GYEREKKÖNYVTÁR

HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA
A tavalyi kísérleti jellegû tanév sikerén felbuzdulva ősztől újra indultak a rendszeres magyar
nyelvű gyermekfoglalkozások (óvoda, iskola, cserkészet). A foglalkozásokat kéthetente
szombatonként tartják10-től 12-ig óvodai és iskolai foglalkozások, 12:15-től 2-ig cserkész
foglalkozások keretén belül ismertetik meg a magyar nyelvet és kultúrát a gyerekek körében.
Várják a pedagógusi hajlamokkal rendelkező, a foglakozásokat (társadalmi munkában) vezetni
vágyók jelentkezését.
GYEREKKÖNYVTÁR
A bostoni magyar önkéntesek, és más amerikai és magyarországi lelkes támogatók segítségének
köszönhetően a nemrég megnyílt a Kincskereső Gyerekkönyvtár már 400 kötettel rendelkezik. A
könyvtár a Boskola (a bostoni Bartók Béla magyar iskola) tanítási napjai alatt várja a lelkes
kölcsönözni vágyó gyerekeket. Tervbe vették egy magyar hanganyag (kazetták, CD-k) és
videótár (gyerekfilmek) összegyűjtését is, hogy a hozzájuk járó 4-14 éves korosztály minél
teljesebben ismerhesse meg a magyar gyerek kultúra legjavát.
Továbbra is várják a feleslegessé vált gyerekkönyveket, -kazettákat, -videókat, a postaköltséget
szívesen megtérítik.
Az iskola és a könyvtár, a lexington-i Follen Community Church épületében
755 Massachusetts Avenue, Lexington, MA 02420
Info: Fogarasi Miklós könyvtárszervező E-posta mfogarasi@snet.net
Polgár-Turcsányi Mariann iskolatitkár : Tel: 617/558 3691
E-posta: mpolgar@bwh.harvard.edu
Gáspár Marian, cserkészcsapat vezető: Tel: 781/788-329
E-posta: Mgaspar@genetics.com

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERT AZ ERDÉLYI EGYETEMÉRT
Február 12-én, kedden este 7:30-kor a Magyar Emberi Jogok Alapítvány és a Magyar Kulturális
Központ  közös szervezésében négy magyar zongorista jótékonysági koncertje lesz a Sapientia
Erdélyi Magyar Egyetem javára.
 A jótékonysági előadás színhelye a Kaye Playhouse, Hunter College 68 dik utca  a Park és a
Lexington Avenue-k között.
A négy művész: Szakcsi-Lakatos Béla (jazz), Jávori Ferenc (klezmer), Darvas Ferenc (pop) és
Selmeczi György (klasszikus).
Jegyrendeléseket február 7-ig (212) 289-5488.

Múlt év szeptemberében nyílt meg a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem, az EMTE, mely önálló
független magánintézményként  biztosítja a magyar értelmiség utánpótlását. Négy erdélyi város
nyújt otthont az új egyetem különböző létesítményeinek: Kolozsváron, Erdély fővárosában
működik az egyetem rektori hivatala és a Kutatási Programok Intézete; a csíkszeredai karokon
vidékfejlesztést, gazdasági informatikát, agrárközgazdaságot, valamint idegen nyelveket; a
marosvásárhelyi karokon számítástechnikát, valamint pedagógiát oktatnak; a nagyváradi
Partium Keresztény Egyetem�ami hivatalosan 2008-ban válik majd az EMTE részévé�pedig
pedagógiai, vallási és zenei képzést nyújt.

 Minden támogatásra nagy szükség van ahhoz, hogy az EMTE fedezni tudja működésének, a
tervezett bővítéseknek a költségeit. A tervek között szerepel egy ösztöndíj-alapnak a létrehozása,
további bentlakások megnyitása, az egyetemi könyvtár épületének megvásárlása és a
marosvásárhelyi campus kiépítése. Ezek költsége együttesen megközelíti a 10 millió dollárt.

A kihívás óriási: nem kevesebb, mint felajánlani egy jobb jövő lehetőségét a szülőföldjükön
megmaradó magyar fiataloknak. Segítse a romániai magyar kisebbséget, hogy végre
részesülhessen a túléléséhez szükséges minőségi felsőoktatásban!

Az adóból levonható hozzájárulását�legyen az bármekkora összeg�akkor is juttassa el HHRF �
hez , ha nem tud részt venni az eseményen

Hungarian Human Rights Foundation, P.O. Box J, Gracie Station, New York, NY, 10028

FÉSZEK KLUB

2002. február 13-án, szerdán este 7:30-kor a New York-i Fészek Klub Balogh Zsolt rendező
1968. c. rövidfilmjét vetíti, mely a magyar katonai alakulatoknak a "Prágai tavasz"
felszámolásában való kényszerített részvételét és annak tragikus magyarországi hatásáról szól.
Amerikában vendégeskedő történész professzor dr. Pók Attila kommentálja az eseményeket.
344 East 69  New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512

BNAI ZION MAGYAR KLUB
Február 17-én vasárnap du. 2 órakor a budapesti Klezmer Band koncertjére kerül sor.
136 East 39th St.
Jegyelővétel: Dr. Hámori Péter: 212/725-1211

New York-i magyar média (TV/rádió/sajtó): http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm, valamint
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www.gimagine.com honlapokon.
WASHINGTON

KOSSUTH HÁZ
FILMVETITÉS
Török Ferenc első filmes filmrendező, Moszkva tér c. 2001-ben készült angol feliratos
év egyik legnépszerűbb magyar filmjének tartott alkotását  február 1-én 7.30 kor vetítik. Info:
kossuthhouse@usa.net
ELŐADÁS
Február 5-én este 7 órakor a washingtoni Magyar Református Egyház és az Amerikai Magyar
Református Egyesület közös rendezésében Dr. Márkus Mihály, dunántúli püspök előadása �Az
egyház tegnap és ma�. A püspök úr tiszteletére az előadás előtt este  6 órakor fogadást rendeznek.
Info: 202/328-2630 Kossuth Ház.
2001 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036

MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
PÁLINKÁS JÓZSEF ELŐADÁSA
2002. február 13-án, este 6.30 órakor a magyar oktatás- és tudománypolitika jelenlegi helyzetét
bemutató magyar nyelvű előadásra, majd párbeszédre kerül sor, a beszélgetést fogadás követi,
amelyen alkalom nyílik közvetlen, kötetlen eszmecserére is az oktatási miniszterrel.
Info és visszajelzés Hermann Máriánál, az mhermann@huembwas.org E-posta címen Tel:202/
966-7726..
2950 Spring of Freedom St., N.W.
Washington, DC

ANGLIA

MÁRAI-KÖNYV BEMUTATÓJA LONDONBAN

ORBÁN VIKTOR A DÍSZVENDÉG
Először jelenik meg Márai-mű Nagy-Britanniában angol nyelven; Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című
regényét január 14-én mutatták be a londoni Magyar Kulturális Központban. Az est díszvendége Orbán Viktor
miniszterelnök volt, a házigazda szerepét Fischer Tibor író töltötte be, s részt vett az  ünnepségen Roberto Calasso
olasz író, kiadó, a Márai-művek "újrafelfedezője".
Az évtizedekig méltánytalanul mellőzött, olasz, majd amerikai emigrációba vonult Márai Sándor 1942-ben megjelent
regénye "Embers" (Parázs) címmel a Penguin/Viking Kiadó gondozásában jelent meg. Márai e remekműve immár a
világ 18 országában olvasható, Olaszországban és Németországban több százezer példányt adtak el belőle.

HOLLANDIA

HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR
Ez évi Tanulmányi Napjaira vonatkozó előzetes értesítés szerint a téma  Hogyan látjuk egymást -
Látjuk-e egymást (Közép-)Európában?
Időpont és hely: 2002. augusztus 29 - szeptember 1., Elspeet, Hollandia.
Info: E-posta :mikes_hollandia@hotmail.com , honlap  http://www.federatio.org/mikes3.html
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A Mikes International negyedévi Internet folyóirat legfrissebb száma letölthető
http://www.federatio.org/mikes_per.html  honlapról.

MAGYARORSZÁG

POLGAR JUDIT NYOLCADIK OSCAR-DIJA

A sportág szakíróinak nemzetközi szervezete nyolcadszor ítélte oda a sakk Oscar-díjat Polgár
Juditnak. A magyar játékos megkapta a múlt évszázad legjobb női sakkozójának
járó oklevelet is. . A kitüntetést Budapesten adta át  Dimitrij Bjelica, a Sakkírók Nemzetközi
Szervezete elnöke a női világranglista 1988 óta vezető sakkozójának, Polgár Juditnak.

NÉMETORSZÁG

MAGYAR EGYESÜLET BERLIN

A Magyar Köztársaság új berlini Nagykövetségét 2001. szeptember 11-én avatták fel; ez az
időpont az 1989. szept. 10-iki magyar �határnyitásra" emlékeztette a meghívottakat. A
Nagykövetség a régi, az NDK-időkből ismert helyén - a Brandenburgi kapu közvetlen közelében
- épült fel mint új, modern és reprezentatív épület.
Az ünnepélyes megnyitón, Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a két ország külügyminisztere:
Joschka Fischer és Martonyi János tartott beszédet, majd három vallás képviselői megáldották az
épületet.
Kevesen tudják, hogy a Brandenburgi kapu másik oldalán fekvő Reichstag északi homlokzatán
egy két nyelvű (német/magyar) emléktábla van; ez az egyedüli nem német hivatalos szöveg a
Reichstag épületén. Az emléktábla, amit még Göncz Árpád államfő avatott fel, magyar szövege a
következő:
�1989. szeptember 10.
A magyar és német nép
barátságának jelképeként
Az egységes Németországért
A független Magyarországért
A demokratikus Európáért."
A Nagykövetség felavatásáról a �Berlini Híradó" beszámol. www.ungarn-in-berlin.de

Hetey László
Ungarische Vereinigung Berlin e.V.

Kaiser-Wilhelm-Platz 4
Tel. / Fax: (+49 30) 787 127 60 / 61

D-10827 Berlin
E-posta: laszlo.hetey@gmx.net

SVÁJC

FARSANGI VACSORA
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2002 február 9-én, szombaton 19.00 órakor a berni Dreifaltigkeits-Templom (Sulgeneckstrasse
13) "Rotonda" - termében  vacsorával  farsangi táncestet kerül megrendezésre.
Jelentkezés és helyfoglalás: Maklári H. este 18.00 - 20.00-ig
Tel: 031-911-31-61
E-posta: obajzat@tiscalinet.ch (Oliver Bajzat)

INTERNET

MOLDVAI MAGYARSÁG
A Moldvai Magyarság havi folyóirat Internetes  címe a világhálón:
http://www.erdelyonline.hu/moldvaimagyarsag

MAGYAR TÁRSKÖZVETÍTŐ
Európaiak, tengerentúliak fényképes társközvetítése, rendezvényekkel.
H-1074 Budapest, Csengery u. 23.
Tel.: +36 (1) 341 59 55   (30) 24 28 960
www.tarskozvetito.hu  E-posta:info@tarskozvetito.hu

HATÁRON TÚLI MAGYAROK INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA
http://www.htmik.hu/hun/index.html
A Határon Túli Magyarok Információs Központja Alapítványt magánszemélyek alapították. A
határon túli magyarok részére kulturális, gazdasági, egészségügyi, nevelést és társadalmi
beilleszkedést segítő információkat tartalmaz. Térítésmentes ismerkedési, levelezési hirdetési és
kereső lehetőségeket ajánl.
A kuratórium elnöke: Balassa Bálint E-posta: ik@axelero.hu

KÖNYV

CENTER FOR HUNGARIAN STUDIES AND PUBLICATIONS

A Wayne, NJ-ben 1998-ban alakult not-for-profit kiadóvállalat célja a magyar  témájú
társadalomtudományi művek és magyar társadalomtudósok nem magyar témájú műveinek
megjelentetése angol nyelven.  A szerkesztő bizottság magyar-amerikai egyetemi tanárokból áll:
Susan Glanz (St. Johns University); Peter Pastor (Montclair State University); Sanders Iván(
Colombia University) és Vermes Gábor (Rutgers University).
A kiadó eddig négy könyvvel jelentkezett:
Gyula Szvak:  False Tsars
Marcell Jankovics: Book of the Sun
Andras Gerő: Emperor Francis Joseph, King of the Hungarians
György Péteri:  Global Monetary Regime and National Central Banking.  The Case of Hungary
1921-1929.
Tavasszal jelenik meg a kiadó legújabb kötete: Ignac Romsics,  The Peace Treaty of Trianon
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A könyveket a Columbia University Press hozza forgalomba.
A könyvek rendelhetők 800-944-8648 telefonon, honlap: columbia.edu/cu/cup
A Center for Hungarian Studies and Publications honlapjának címe:
http://facpub.stjohns.edu/~glanzs/
Info: pastorp@mail.montclair.edu

VÉGVÁRI VAZUL
A ferences atya  Arcok és fények címû vers- illetve prózakötete megrendelhető
miker4@flash.net  E-posta címről.
Vazul atya ferences szerzetesként közel negyven évig dolgozott Amerikában: A New Brunswick-
i Szent László rk. templom lelkipásztora és a helybeli fiú cserkészcsapat parancsnoka volt.
Könyvében említést tesz egykori eseményekről, ismerősökről, barátokról, s a cserkész életről.

TEMESHY ALADÁR
2001 szeptemberében került forgalomba Caracas, Venezuelában Temeshy Aladár építész
harmadik verseskönyve : Probando el tiempo, (Próbálva az időt ) A könyv négy részből áll : La
noche abierta (Nyitott éjszaka), La casa conquistada ( A meghódított ház) Nocturnos (Éj), és a La
tarde magra (Sovány est). A korábbi két verses kötete Lineas Cortas (Rövid sorok) és Cantata
Profana szintén a venéz fővárosban jelent  meg spanyol nyelven.
Info: aladar@cantv.net (Aladar Temeshy)

KRENCSEY MARIANNE: EQUINOX-2001
35 ÉV BUDAPESTEN - 35 ÉV NEW YORKBAN
A Glória Kiadónál megjelent kötet premierje december 12-én volt Budapesten. Az eseményen
részt vett az 1966 óta New Yorkban élő színésznő is. Bacsó Péter filmrendező a könyv
ajánlásakor úgy fogalmazott: impozáns, izgalmas és imádnivaló olvasmány, amelyben a
színésznő a magyar filmtörténet egy felívelő korszakát is megörökítette, illetve érzékletesen
mutatja be az 1960-as évek sajátságos kultúrpolitikáját, a művészek kiszolgáltatottságát a kádári
hatalomnak. Krencsey Marianne elmondta: az olvasó nem önéletrajzot, és nem is regényt vesz a
kezébe. A könyv sokkal inkább beszámoló kétszer 35 évről - otthon és itthon
A fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben helyet kaptak Faludy György író, költő, műfordító
Palotai Boris író, Kalmár Tibor rendező, Apor Noémi színművész levelei is.
Glória Kiadó, Budapest 1053, Kecskeméti utca 6,
Tel: 266-0393

KOSSUTH ÉLETE ÉS AMERIKAI BESZÉDEI
A �The Life of Governor Louis Kossuth with his Public Speeches in the United States, and a
Brief History of the Hungarian War of Independence� című könyvet eredetileg 1852-ben adták ki
New Yorkban,
Az amerikai látogatás 150. évfordulójára, a Washingtoni Magyar Nagykövetség megrendelésére
reprintként jelentette meg a budapesti Osiris Kiadó.
A könyv eredeti szövegéhez Várdy Béla történészprofesszor írt kísérő tanulmányt, s a Magyar
Nemzeti Múzeum segítségével az eredetinél bővebb és jobb minőségű képanyag található.
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Megrendelhető MToth@huembwas.org E-postán vagy Tel: (202)362-67-30/ 234-Tóth Margit

HALÁLOZÁS

Elhunyt Némethy Bertalan az amerikai lovascsapat trénere és vezetője volt magyar királyi
huszártiszt. 1952 óta vezette az amerikai lovas válogatott az ő irányítása alatt kétszer nyert
olimpiai ezüst érmet, számtalanszor lett győztes a Pánamerikai játékokon, Világ Kupa
versenyeken. 144 szereplésből 71-szer kerültek ki győztesen. 90 éves volt.

Bostonban, 95 éves korában elhunyt Kepes György festő, fényképész.1924-1929 között a
Képzőmûvészeti Főiskola növendéke volt. Kassák Lajos köréhez tartozott. 1929-től Moholy-
Nagy László mellett dolgozott Berlinben, Londonban, majd Chicagóban , később a
Massachusetts Institute of Technology professzora és az ottani "Center for Advanced Visual
Studies" világhírűvé vált intézmény alapítója.  Festészetében a különleges fényhatások kifejezése
foglalkoztatja. Szakirodalmi munkássága is jelentős. Könyvei: The Language of Vision (1944) ,
The New Landscape in Art and Science (1956) ,Vision and Value (1966). Későbbi munkássága a
művészek és tudósok szorosabb együttműködésével kialakuló új vizuális nyelv kialakítása lett, az elvont
gondolatok azonos jelentésű, erőteljes, közvetlen, érzéki képekkel való megjelenítése.
Mûvei vannak USA szerte és a Szépmûvészeti Múzeumban Budapesten is.

A már hosszú évtizedek óta Németországban dolgozó kiváló magyar karmester, Kulka Jánost
hetvenegy évesen érte a halál. A stuttgarti opera  számos nagy sikerû operaelőadás és
lemezfelvétel dirigense volt.

Magyarországon tavaly októberben elhunyt Nyeste Zoltán tiszteletére megemlékezéseket
tartottak Amerikában is leánya , Katalin házában, és a Manville, N J Református Templomban.
Nyeste Zoltán hamvait szülőfalujában, a Bihar megyei mezőtelki temetőben helyeztek el örök
nyugalomra.
Fotó kérhető Fodor Andrástól E-posta: Andrew5PF@aol.com

ÖSZTÖNDÍJ MAGYAR NYELV TANULÁSRA

A Columbus Ohioi Állami Egyetem Szláv Nyelvi Központja felsőfokú végzettségű diákok
számára ösztöndíjat hirdet idegen nyelvek, többek között magyar nyelv tanulásához is.
A Foreign Language and Area Studies (FLAS ) pályázat beküldési határideje 2002 február 8.
Info: 614/292-8770  vagy E-posta Maryann Keisel:keisel.1@osu.edu.

ERDÉLYI - FELVIDÉKI TÚRA
Kéthetes utazás Erdély még ismeretlen tájaira., egybekötve a Csiksomlyói búcsún való
részvétellel májusban . A túra erdélyi programjainak szervezője a népszerű Szarka György,
bányamérnök. Júniusban a  Felvidékre szerveznek utat.
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Autóbusszal, teljes ellátással.
E-posta elizburian@yahoo.ca  (Burian Erzsébet)

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


