2009. február

Követségi Hírek
Megnyílt az ötödik Amerikai Kuckó Magyarországon
Február 18-án megnyílt az ötödik Amerikai Kuckó Magyarországon, a
Budapesti Corvinus Egyetemen. A pécsi, debreceni, egri és veszprémi
Kuckókhoz hasonlóan a mostani is ablakot nyit majd az USA-ra a
magyar közönség számára.
Bővebben►

A kulturális attasé a Debreceni Egyetem ’Amerika Napján’
Carolyn Glassman kulturális attasé nyitotta meg a Debreceni Egyetem
’Amerika Napjának’ programsorozatát február 7-én, szombaton. Az
attasé asszony a kormányzati átmenetről beszélt az új amerikai elnök,
Bővebben►
Barack Obama megválasztása után.

A nagykövet a Magyar Bírónők Szövetségének alakuló ülésén
January 30-án April Foley nagykövet részt vett a washingtoni székhelyű Bírónők Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagszervezete, a
Magyar Bírónők Szövetségének (MBSZ) alakuló ülésén. A nagykövet
beszédében hangsúlyozta a következetes és átlátható bírói ítélkezés
fontosságát a családon belüli erőszak és a diszkrimináció elleni harcban, illetve a külföldi befektetések Magyarországra vonzásában. Az
eseményen Foley nagykövet elfogadta az MBSZ elnökének, dr. Galajda
Teljes fotó►
Ágnesnek a felkérését, hogy legyen a szövetség tiszteletbeli tagja.
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Előrelépés a Táncsics ingatlan ügyében
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az általuk megbízott magyar
tervezők találkoztak az Amerikai Külügyminisztérium külföldi épületekért felelős csoportjával, hogy folytassák a jelenlegi Amerikai Nagykövetséggel szomszédos 2 épület felújítási tervének egyeztetését.

Bővebben►

A Nagykövetség ‘Tolerancia Turnéja’
A Nagykövetség politikai osztályának munkatársa, Dan Koski
középiskolás diákokat keresett fel szerte Magyarországon, hogy
tolmácsolja nekik a Nagykövetség tolerancia üzenetét. Előadásaiban
áttekintette az Egyesült Államok múltjának problémáit az előítéletek
és a rasszizmus tárgykörében, és kiemelte a rabszolgatartó időszak és
a polgárjogi mozgalmak küzdelmeit. Előadásaiban Dan Koski arra
biztatja a diákokat, hogy tanuljanak Amerika történelméből, és óvakodjanak megítélni
másokat pusztán az etnikumuk, a vallásuk vagy a szexuális irányultságuk alapján. Bővebben►
Roma újságírók Amerikában
A Nemzetközi Látogató Program keretében január 25. és február 14.
között 4 magyarországi roma újságírót látott vendégül az Egyesült
Államok Külügyminisztériuma. Az újságírók a szabad sajtó szerepét
vizsgálták egy demokratikus társadalomban, különös tekintettel a
kisebbségek médiaképviseletére az USA-ban.

Bővebben►

Hírek Washingtonból
PRÓBÁLJA KI AZ AMERICA.GOV PRINT TWITTERT!
A twitter ingyenes szolgáltatás, melynek segítségével kapcsolatot tarthat másokkal:
gyakori, rövid üzeneteket cserélhetnek egyszerűen csak arról, hogy mit csinálnak.
Csatlakozzon már ma, hogy kaphassa az americagovprint's üzeneteit!

Előretekintés
2009 CCUSA Camp Fair - Gyermektábori munkák állásbörzéje
A Magyarországon 19 éve jelenlevő CCUSA szervezet idén is megrendezi amerikai állásbörzéjét, ahol a 2009. június és augusztus közötti
időszakra lehet megpályázni nyári munkákat az Újvilágban. Elsősorban
18 év feletti nappali tagozatos diákok jelentkezését várják.
Hirdetés►

Bővebben►

Időpont: 2009. március 7, szombat, 12.00-16.00
Helyszín: Westend City Center - Hilton Hotel (Nyugati pu. mellett)

Új kiadványok (angol nyelven)
Lincoln Ábrahám, szabadságunk örökítője
Könyv az önképzéssel tanult közemberről, aki a legsúlyosabb amerikai
krízis idején erkölcsi erejével és irányításával összekovácsolta és
győzelemre vitte népét.
A könyvhöz►
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eJournal: Multikulturális irodalom a mai Amerikában
Sok nemzet bevándorlói gazdagítják az USA kultúráját. Az eJournal USA e
száma olyan, különböző etnikai háttérrel rendelkező neves amerikai
írókat mutat be, akik szülőhazájuk történeteinek és
amerikaiként átélt tapasztalataiknak elmesélésével
hatalmas mértékben hozzájárultak a kölcsönös
megértéshez és megbecsüléshez.
A kiadványhoz►

Obama saját szavaival
A könyv a beiktatási beszéden kívül 8 további jelentős beszédet tartalmaz
a kampány idejéből, illetve a beiktatás előtti időszakból.
A kiadványhoz►

Az amerikai társadalom és értékrend
IRC hírlevél angol nyelven
2009. február
◄A hírlevélhez

Környezetvédelem
IRC hírlevél angol nyelven
2009. február
A hírlevélhez ►

SOKFÉLESÉG: SOKNEMZETISÉGŰ AMERIKAI CSALÁDUNK. VIDEÓ (2:09)
Egy nagy, soknemzetiségű család
tagjai beszélnek saját
identitásukról és arról, hogy
milyen egy ilyen nemhagyományos családban felnőni.
Susan Khounak 17 saját,
örökbefogadott vagy nevelt
gyermeke van.

Videó►
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