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NEWSLETTER
1. Election Results:
For Vice President Alice Freifeld and for the Board Edit Nagy and Leslie Waters were elected. Alice will
serve the remaining term of Katalin Kádár Lynn, who had to resign for health reasons.
CONGRATULATIONS from all of us!
Thus the current board -members are:
President: Emese Ivan, St. John’s U., Term: 2012-2013. Email: emese.ivan@gmail.com
Vice-President: Alice Freifeld*, U. of Florida, Term: 2013-2013. Email: freifeld@history.ufl.edu
Secretary-Treasurer: Susan Glanz, St. John’s U. Term: 2012-2013. Email: glanzs@stjohns.edu
Executive Committee:
Steve Jobbitt, California State U.-Fullerton., Term: 2012-2013. Email: sjobbitt@fullerton.edu
Katalin Fabian, Lafayette Coll., Term: 2012-2013. Email: fabiank@lafayette.edu
Edit Nagy, U. of Florida, Term: 2013-2014. Email: nagyedit@yahoo.com
Leslie Waters, Utica Coll., Term: 2013-2014. Email: leslie.waters@fulbrightmail.org
*According to our by-laws on January 1, 2014, Alice Freifeld, the current VP, will automatically assume the
position of the president.
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2. From our members:
Hungary Through the Centuries. Studies in Honor of Professors Steven Béla Várdy and Agnes Huszár
Várdy
A few weeks ago a substantial volume of 625 pages celebrating the scholarly and literary achievements of
Professor S. B. Várdy and Professor A. H. Várdy of Duquesne University was published. The Foreword
to this volume was written by General Michael Hayden, the former Director of the CIA; while the
introductory study was authored by Professor Richard P. Mulchay of the University of Pittsburgh. One of
the interesting aspects of this volume is the fact that both General Hayden and Professor Mulcahy have
been students of Professor S. B. Várdy.
In addition to the three Várdy children, who wrote individual portrayals of their parents, this volume
contains thirty-one chapters by scholars from the United States, Canada, Italy and Hungary. At the front
of this volume there are photographs of the celebrants from two different periods in their
lives, while the last part contains their selected biographies and bibliographies. This is followed by the
short biographies of General Hayden, Editor-in-Chief Professor Mulcahy, the two Associate Editors, Dr.
János Angi and Dr. Tibor Glant from the University of Debrecen, and finally by the thirty-one
contributors. This book speaks loudly of the eminent editorial work of Professor Mulcahy, who has done
an exceptional job in producing this elegant volume.
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The book’s bibliographical information is as follows: Hungary Through the Centuries. Studies in Honor
of Professors Steven Béla Várdy and Agnes Huszár Várdy, Foreword by Gen. Michael Hayden, edited by
Richard P. Mulcahy, János Angi and Tibor Glant. New York: East European Monographs, Columbia U
Press, 2012. The book can be bought from Columbia U Press, and from the celebrants (svardy@aol.com).
b b b b b
3. A. Miscellaneous items
Tisztelt Magyar Tanulmányok Egyesület,
a Nappali Menedékhely irodalmi és művészeti portál főszerkesztőjeként támogatási kérelemmel
szeretnék önökhöz fordulni a következő okból: több évvel ezelőtt kigondolt és megvalósított tervemet,
tudniillik, hogy Erdélyben egy olyan internetes folyóiratot indítsak, amely határon inneni és túli fiatal,
érvényesülni vágyó tehetségek felkutatását tartja elsődleges céljának, csakis akkor tudom folytatni, ha
megfelelő anyagi támogatáshoz jutok. Egyedül ezzel a feltétellel lehetek képes fenntartani egy eddig is
nagy gonddal és a szerkesztőtársaim, valamint a szerzőink részéről sok megértéssel és odaadással,
ugyanakkor szinte mindvégig bérmentesen végzett munkát. Céljaim komolyságát jelzendő, szükségesnek
tartom megemlíteni, hogy az itthon maradás és az itthon végzett tevékenység érdekében nemrégiben két
szerkesztőtársammal, név szerint Dankuly Leventével és Vitus Ákossal közösen létrehoztuk a Nappali
Menedékhely Egyesületet marosvásárhelyi székhellyel, ezen kívül készülőben van az új honlapunk.
Számunkra nyilvánvaló, hogy igen szomorú és sajnálatos volna ezt a munkát pusztán az anyagi szűkösség
vagy hiány miatt veszni hagyni, annál is inkább, mert író- és olvasótáborunk – mely egyaránt áll lelkes
diákokból és a szakmát már hivatásszerűen gyakorló tollforgatókból, művészekből – napról napra
gyarapodik. Nagy csalódást okozna tehát mindannyiunknak, ha kénytelenek lennénk feladni. Tisztelettel
kérem önöket, tekintsék meg eddigi teljesítményünket: www.nappalimenedekhely.blogspot.com.
Köszönettel és a mielőbbi válasz reményében:
Dankuly Csaba
P.S. Sajnos Erdély ma sem a lehetőségek földje, ezért bármilyen szánalmasnak tűnjék is, kénytelenek
voltunk külhoni segítségért folyamodni, különben semmire sem jutunk. Nem részletezem, hány szép
reményű vállalkozás mondott csődöt minálunk főként a kétségbeejtő anyagi hiány miatt, és hány kedvét
szegett fiatal vette nyakába a világot, hogy a jobb megélhetés reményében máshol próbáljon szerencsét.
Miközben – úgymond az érdekeinket képviselő – politikusaink (és egyházi elöljáróink is) azt
hangoztatják, hogy nem szabad reményvesztetten és gyáván elfutni, anélkül azonban, hogy valóban meg
tudnák (vagy akarnák?) teremteni az ittmaradás feltételeit. (Mi a magunk részéről ezen fáradozunk...)
Elnézést kérek ezért a beszúrásért, nem vádnak szántam, csak jelezni kívántam a kontextust, amiből
megszólalunk.
nappalimenedekhely1@gmail.com
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b. Interesting Websites:
http://www.hungarianhistory.com/free.htm
http://www.hungarianhistory.com/link.htm
http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/History_of_Hungary:_Primary_Documents
http://hungaria.org/hal/culinaria/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/browse?type=lcsubc&key=Hungary%20-%20History%20--%2020th%20century
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c. Books of possible interest from the Harmattan Publishers, Budapest http://www.harmattan.hu.
Bartha Eszter és Varga Zsuzsanna (szerk.): Határokon túl. Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971–
2010) emlékére
544 oldal, ISBN 978 963 236 599 2, Ára: 4500 Ft
A kötet tisztelgés Mark Pittaway angol társadalomtörténész emléke előtt,aki nagyon sokat tett azért, hogy új utakat
nyisson a magyar történetírásban, és termékenyen kapcsolja bele hazánkat egy nemzetközi dialógusba. Könyvünk
válogatást nyújt Mark Pittaway magyarul megjelent írásaiból a munkásság, 1956 és a rendszerváltás témájában,
valamint bemutatja, hol tart ma a munkástörténet-írás, és hogyan hasznosítjuk itthon az új módszereket. A kötet
második részének tanulmányai a nemzet, etnikum és a társadalmi kontextus kérdéskörében folytatnak
vizsgálódásokat, többek között a kelet-európai szorongásexportról, de olyan szerteágazó témákról is olvashatunk,
mint a háborús bűnös nők, az államosítások, a magyar-román középosztály viszonya Erdélyben vagy pedig a magyar
vármegyék tiszti karának hivatalviselési szokásai.
A harmadik rész kritikus diagnózist rajzol fel a mai Magyarországról, és egyúttal kijelöli azokat a pontokat,
amelyeket csak nemzeti közmegegyezéssel lehet megoldani.
http://www.harmattan.hu/konyv_983.html

Deák Antal András - Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai
200 oldal, ISBN 963 7343 35 0, Ára: 2100 Ft
"A legnagyobb magyar" történelmi jelentősége vitathatatlan. Nagyvonalú tervei és országot formáló alkotásai
közismertek. Kevesekben merül fel azonban a kérdés, vajon milyen anyagi eszközökkel tudta mindezt
megvalósítani? Vannak, akik azt hiszik, hogy saját zsebéből fedezte a költségeket, jóllehet vagyona vajmi kevés lett
volna ahhoz, hogy az ország gazdasági és kulturális életét mozgásba hozó elképzeléseit valóra váltsa. Sina György
szerepét illetően az eddigi történetírásban kevésbé kedvezőek a vélemények: fukar volt és kicsinyes, aki
megnehezítette Széchenyi tevékenységét. Valójában, és ezt mutatja be könyvünk, nélküle nem épült volna meg a
Lánchíd, nem kezdődött volna el a Tisza-szabályozás, és talán számos más, Széchenyi nevéhez köthető vállalkozás
sem jöhetett volna létre.

Szerkesztette: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba: Rendszerváltás és történelem.
Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról
356 oldal, ISBN 978 963 236 293 9, Ára: 3500 Ft
Hogyan lett az önigazgatásból kapitalizmus, szolidaritásból verseny Lengyelországban? Mily módon változott a
társadalom cigányképe Szlovákiában és Magyarországon a rendszerváltás során? Hogyan alakultak az interetnikus
kapcsolatok a Székelyföldön Ceauşescu bukása után? Miképp zajlott le a rendszerváltás a Magyar Néphadseregben?
Milyen szerepet játszott a kőolaj ára a Szovjetunió összeomlásában? Ezekre és más kérdésekre keresik a választ a
kötet tanulmányai, amelyek szerzői – az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék doktorandusz hallgatói és
kutatói – Ulánbátortól Moszkván át Prágáig, Tallinntól Szófiáig tekintik át a régióban húsz évvel ezelőtt lejátszódott
folyamatokat. A szerzők nem is annyira arra törekedtek, hogy átfogó képet rajzoljanak az egyes országokban
megtörtént eseményekről, hanem többnyire egy-egy jelenségre vagy kérdésre koncentrálva próbálták megragadni a
rendszerváltás sajátosságait egy adott területen – az okokkal és következményekkel együtt
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d.	
  From the Jelenkor kiadó (http://www.jelenkor.com/)	
  
Ungváry Krisztián, A Horthy-rendszer mérlege, Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus
Magyarországon
650 oldal, ISBN: 9789636765224, Ára: 3900 Ft
A szociálpolitika egyúttal mindig újraosztást is jelent, és az újraosztás legszélsőségesebb formája a hátrányban
részesítettek megsemmisítését is eredményezheti. A magyar zsidóság történetének és a holokausztnak számtalan
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megközelítési módja és értelmezése létezik. A szerző a kérdést a társadalom nemzsidó részének oldaláról vizsgálja
meg, Célja nem csupán az eseménytörténeti rekonstrukció, hanem a tettesek tevékenysége alapján a magyar
holokauszthoz vezető út bemutatása és a diszkrimináció dinamikájának vizsgálata. Értelmezése szerint a zsidóság
kárára folytatott politika a 19. században látensen egyúttal egyfajta államszocialista átalakulás lehetőségét is
magában hordozta. Az ellenforradalmi rendszerben ez különböző, későbbiekben részletezett okok miatt nem
tárulhatott fel teljes mértékben, de mint lehetőség folyamatosan jelen volt és egyre inkább meghatározta a kor
közbeszédét.
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e. We received the following letter from Zsolt Semjén, Deputy Prime Minister.
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MINISZTERELNÖKSÉG

DR. SEMJÉN ZSOLT
Miniszterelnök-helyettes
Tisztelt Nemzet- és Honfitáirsaim!
“A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.” Gróf Széchenyi István
idötálló gondolata ma is azt üzeni nekünk, hogy csak a közös akarat és az együttes cselekvés segitheti elö
a világ minden szegletébe szétszoródott magyarság összefogását, identitásunk megörzését.
Magyarország Kormánya az elmúlt két év során megteremtette azokat a törvényi alapokat – a Nemzeti
összetartozás melletti tanrúságtételröl szóló törvény, az egyszerüsitett honositasról szóló jogszabály és az
Alaptörvény megalkotásával -, amelyek egyértelmüvé teszik, nincs különbség külhoni és magyarországi
magyar között.
Ennek eredményeként 2011 januarjától kezdödöen a mai napig, szerte a világból már több mint 330 ezer
honfitársunk kérte a magyar állampolgárságot. Örömmel számolhatunk be arról, hogy közel 300 ezren
már le is tették az esküt, és immár állampolgáraink között köszönthetjtük öket. Fontos elörelépés, hogy az
állampolgarság megállapitásának folyamata mostantól sokkal egyszerübb és rövidebb lesz a diaszpórában
elö magyarok számára.
Magyarország Kormánya az állampolgárság és a választójog megadásával a diaszpóra magyarság és az
anyaország összetartozását erösiti. Alaptörvényünkben kinyilvánitottuk, hogy felelösséget viselünk a
külhoni magyarság sorsáért. Mindez azt jelenti, hogy segitjük egyházai, egyesületei, iskolái,
cserkészcsapatai tekintetében is boldogulását, és lehetöséget kinálunk arra, hogy a magyar közöisségek az
itthon történtekröl, illetve egymás életéröl is hireket kapjanak. Hiteles és rendszeres tájokoztatásuk
érdekében két új kezdeményezést inditottunk útjára. Felhasználtuk az Internet kinálta lehetöséget, és
létrehoztuk a világhálón a Nemzeti Regisztert (www.nemzetiregiszter.hu, illetve
www.hungarianregister.com), amely magyar és angol nyelvü honlap, naprakész tájékoztatát ad az
érdeklédök számára. Napi és heti hirleveleinket - a fenti honlapon való regisztrációt követöen - mailben
rendszeresen megküldjük, betekintést adva a Kárpát-medencei és a diaszpóra magyarságának életébe.
A világban szétszórtságban élö magyar közösségek fóruma, a Magyar Diaszp6ra Tanács 2011
novemberében alakult meg, és idén októberben újra ülésezett, immár új tagokkal is bövülve. Jó
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reménységgel vagyunk arra nézve, hogy Magyarország Kormánya és a diaszpóra magyar kozösségeinek
jelentös szervezetei gyümölcsözö együttmüködést alakitanak ki az elkövetkezö idöszakban.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a Diaszpóra Tanács legutóbbi ülésén megfogalmazott Julianusprogram - a diaszpórában lévö magyar értékek kataszterének összeállitására vonatkozó - mellékelt
tájékoztatóját, valamint azt a kiadványt, amely nemzetpolitikánk elveit, irányait osszegzi, beszámol az
eddigi eredményekröl, és bizalommal fordul a világ magyarságának közös jövöje feé. Reméljük,
felelösségteljes küldetésünk alapvetését örömmel és haszonnal forgatják majd!
Kérjük Önöket, szervezeteiket és minden magyart, vegyenek részt a magyar nemzet összetartózásában,
megbecsültségének erösitésében és a megmaradásért folytatott munkában.
Budapest, 2012. november 20
Barátsággal:
Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelös miniszter,
Miniszterelnök-helyettes
Répás Zsuzsanna
helyettes államtitár
Julianus-program - Magyar emlékek a diaszpórában
A Magyar Diaszpóra Tanács 2011-ben tartott ülésén fogalmazta meg javaslatát, hogy készüljön részletes
jegyzék a diaszpórában található magyar tulajdonokról, emlékekröl és emlékhelyekröl, az ott fellelhetö
magyar tárgyi örökség egészéröl. A Tanács ez évi ülésének Zárónyilatkozatában a tagok egybehangzóan
üdvözéltek a küldetést felvállaló Julianus program elinditását, amelynek keretében leltárt készitünk
nemzetünk egésze számára arról, hogy a világban szétszóratásban élö magyarok miként gyarapitották az
egyetemes magyarságot és a befogadó országokat.
Az elnevezése annak a 13. századi Domonkos-rendi szerzetesnek a tiszteletére viseli a Julianus nevet,
aki az öshazában maradt magyarok keresdsére indult. Mi most a diaszpórában lévö magyar emlékek
megkeresésére és összegyüjtésére inditjuk útjára a programot. A kataszter olyan területekre terjed ki, mint
a magyar alapitásu házak, központok, iskolák. Magába foglalja a templomok, parókiák, plébániák,
szerzetesi közösségek épületeit, az idösotthonok, a temetök, múzeumok, gyüjtemények, könyvtárak,
szobrok, emlékmüvek, emléktáblák, az utca- és térnevek, emlékparkok sorát. Emellett számba vesz
minden olyan egyéb emléket is, amely a magyarság jelenlétét tanusitja. A leltár tartalmazza az örökségek,
emlékek fényképét, rövid leirást ad annak történetéröl, jelenlegi használlatárol, ciméröl, tulajdonosáról,
fenntartójáról - egységes szempontok alapján. A Julianus-program gyakorlati részleteivel a Magyar
Diaszpóra Tanács titkársága keresi majd Önöket.
Az összegyüjtött adatok az utazók számára is hasznos információforrást jelentenek majd, ha
az adott országba látogatnak. A Julianus-program katasztere szellemi nagykövetünkként hirét
viszi a magyarság évezredes kultúrájának és hagyománytiszteletének. Az emlékhelyek
elérhetöségét a diplomáciai képviseleteken keresztül, ingyenes tájékoztató anyag formájában
fogjuk terjeszteni.
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We, the Hungarian Studies Association, have not been invited to the meeting of the Diaszpora
Tanacs.
If anyone has comments, ideas please contact Emese at ivane@stjohns.edu.
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f. Slavic Conferences:
i. The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) 2013 Call for
Proposals is now open. Panel/roundtable/meeting submission deadline: Jan. 15, 2013. The Convention
will be held November 21 - 24, 2013 at the Boston Marriott Copley Place, Boston, MA.
(www.aseees.org)
ii. The Fifty-First Annual Meeting of the Southern Conference on Slavic Studies (SCSS) will be held
at the Marriott Hotel in Downtown Greensboro, NC, March 21-23, 2013. The meeting will be co-hosted
by the University of North Carolina at Greensboro, Elon University, and Wake Forest University.
Papers from all humanities and social science disciplines are welcome and encouraged, as is a focus on
countries other than Russia/USSR. Papers and panels on all topics will be considered. The program
committee is accepting panel and paper proposals until January 15, 2013. Email (preferably) your
proposals to Sharon Kowalsky at Sharon.Kowalsky@tamuc.edu or send it by conventional post to:
Dr. Sharon Kowalsky, Department of History, Texas A&M University-Commerce, PO Box 3011
Commerce, TX 75429.
For local arrangements or conference information other than the program, please contact Dr. Jeff Jones,
University of North Carolina at Greensboro, jwjones@uncg.edu, 336-334-4068. For questions, proposals
or other information regarding the program, please contact Sharon Kowalsky at
Sharon.Kowalsky@tamuc.edu or 903-886-5627.
iii. 2013 Midwest Slavic Conference to be held on April 5 - April 7, 2013 at the Ohio State University,
Columbus, OH.
Conference organizers invite proposals for panels or individual papers addressing all disciplines related to
Russia, Eastern Europe, Central Asia, and the Caucasus. The conference will open with a keynote address
by Brian Porter-Szücs (U of Michigan) and a reception on April 5th, followed by two days of panels.
Saturday, April 6th will feature a luncheon lecture by Irene Delic (Ohio State U).
If you would like to participate, please send a one-paragraph abstract (in PDF format) and brief C.V. to
csees@osu.edu by January 16, 2013.
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g. Other conferences of possible interest:
i. Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences to be held at Charles
University, Prague, Czech Republic, 30 July-1 August 2013
The International Conference on Interdisciplinary Social Sciences examines the nature of disciplinary
practices, and the interdisciplinary practices that arise in the context of ‘real world’ applications. It also
interrogates what constitutes ‘science’ in a social context, and the connections between the social and
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other sciences. The focus of papers ranges from the finely grained and empirical (research practices and
results exemplifying one or more disciplines), to wide-ranging multi-disciplinary and transdisciplinary
practices, to perspectives on knowledge and method.
We are inviting proposals for paper presentations, workshops/interactive sessions, posters/exhibits, or
colloquia. Virtual participation is available for those who are unable to attend the conference in person.
Proposals for virtual presentations may be submitted at any time, up to the start of the conference. All
conference registrants (in-person and virtual) may also submit their written papers for publication in one
of the family of journals that supports this knowledge community.
http://thesocialsciences.com/the-conference/call-for-papers
ii. The Macrotheme Review, a multidisciplinary journal of global macro trends is organizing several
conferences titled: Business and Social Science Research Conference.
a. In IBIZA, SPAIN at the Hotel Royal Plaza, (http://www.royalplaza.es)/ from May 23-24, 2013.
b. Dubrovnik 2013, Dubrovnik, Croatia, June 27-28th, 2013 at the Grand Hotel Park, Dubrovnik
Croatia.
	
  
We invite submission of abstracts, research proposals, and full papers on all topics broadly related to
business and social science. We specifically encourage submission of research dealing with regional
issues (Asia, Africa, Middle East, Latin America, Europe, and North America). Topics: Anthropology,
Accounting, Area Studies (African, American, Asian, European, Hispanic, Islamic, Jewish, Middle
Eastern, Russian, Women's and all other cultural and ethnic studies), Business Administration,
Communication, Economics, Education, Energy Alternatives, Ethnic Studies/International Studies,
Finance, Geography, History, Intergenerational Studies, International Relations, IT and CIS, Journalism,
Management, Marketing, New Urbanism, Political Science, Preservation and Green Urbanism,
Psychology, Public Administration, Social Work, Sociology, Sustainable Development, Sustainable
Urban Neighborhoods, Urban and Regional Planning, Women’s studies, Other Areas of Social Science,
Other Areas of Business, Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas.
All full papers will be published (after peer-review) in The Macrotheme Review. (The Macrotheme
Review is indexed in Google Scholar, considered for inclusion in the Cabell's directory and EBSCO
databases.) There are no additional publication fees.
All abstracts will be published in the conference proceedings; deadlines for abstract submission are:
for the Ibiza Conference: March 20, 2013, and for the Dubrovnik conference it is: April 1, 2013. Full
papers are required only if the author wishes to publish the paper.
(http://macrotheme.com/international_conferences/ibiza_2013_business_and_social_science)
(http://macrotheme.com/international_conferences/dubrovnik_2013_business_and_social_science)
b

b

b

b

b

iii. The Global Awareness Society International’s 2013 annual conference theme is Challenges and
Opportunities of the Global Financial Crisis. The conference will be held in Rome, Italy, May 25-26,
2013 at the St. John’s University’s Rome Campus. Deadline for submission is March 15, 2013.
(http://orgs.bloomu.edu/gasi/call.html)
Tough financial times impact all global institutions. Funds for education, social welfare, and basic and
applied research are declining as more and more young people are unemployed and the ranks of the
retired elderly grow. Yet the adage that necessity breeds invention proves true. Innovative delivery
systems and optimistic investments in infrastructure hopefully will be the catalyst for higher employment
7	
  
	
  

levels worldwide. Join the Global Awareness Society International in Rome and share your ideas on these
concerns and other issues related to rapid globalization. Papers from all disciplines, both academic and
practice in all fields, are invited for presentation at the 22nd Annual Conference of the Global Awareness
Society International. The central focus of the conference will address how globalization impacts various
peoples and geographic regions of the world. Examples include current U.S. and Global Economic Issues,
business models, e-Business, technology, International Business and Development; education,
environment, gender, health and medicine, human rights, internal and transnational migration, issues
pertaining to the family, issues in social work, labor and employment, law and legal issues, criminal
justice, nations and nationalism, political change, political economy, popular culture, poverty and social
inequality, racial and ethnic issues, refugees and internally displaced persons, religion, social movements,
social change, issues pertaining to conflict, war, and peace, and finally, regional studies: Africa, Asia,
Europe, Latin America, North America, and the Middle East.
iv. The Western Social Science Associations (WSSA) 2014 conference will be held in Albuquerque,
New Mexico, 4/2/14 through 4/5/14. WSSA draws social scientists from throughout the United States and
internationally and the Western Slavic Studies group is a member of the association and their meeting is
held concurrently with the WSSA. Visit the organization’s website for the publication of the submission
deadline. http://wssa.asu.edu/default.htm.
b

b

b

b

b

Please, do not forget to pay your annual dues. Make checks ($25) payable to HSA.
Thank you! Let me take this opportunity to wish everyone a happy, healthy, productive
and successful 2013!

Susan
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