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Magyar Operett Hangverseny.  December 11-én, pénteken este fél nyolckor �Örökszép
Melódiák� cimmel a magyar operett irodalom gyöngyszemeiből válogatott hangversenyt
rendezünk a sarasotai Operaházban.  Előadóink a budapesti Liszt Ferenc Zenemüvészeti
Főiskola négy fiatal müvésze, köztük a márciusi hangversenyen nagy sikert aratott Fodor
Beatrix, valamint Patkó József, a budapesti Állami Operaház fő korrepetitora.
Müsorukon Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Jacobi Viktor, és Kacsóh Pongrác
közkedvelt operettjeiből adnak elő részleteket.  Az előadás fővédnökei Radnay Éva és v.
Bánkuty Géza, az 56-os MVSz Világtanácsának Elnöke, és felesége Ilona.  Jegyeket
$15, $25, és $35-os áron az Operaház jegypénztáránál (61 N. Pineapple Ave., tel.: 941-
366-8450) lehet rendelni.  A hangverseny jótékonycélú a Zeneakadémia javára.  Kérjük
kedves olvasóinkat, hogy amerikai barátaik figyelmét is hivják fel erre az eseményre.
Célunk a magyar kultúra megismertetése és megszerettetése fogadott hazánkban.

***********

Pro Kárpátalja.  A Pro Kárpátalja elnevezésü munkacsoport Svájcban alakult és
müködik.  Céljuk a Kárpátalján kisebbségben élő magyarok és a magyar iskolák
segélyezése.  A munkacsoport képviselői az elmúlt nyár folyamán személyesen mérték
fel az ottani magyar iskolák helyzetét.  Fényképekkel és adatokkal dokumentált
felkéréssel fordultak a nyugati magyarság képviselőihez és klubjaihoz, hogy még a tél
beállta előtt segiteni tudjunk.  A mintegy 165,000 létszámú magyar kisebbség
Kárpátalján a legnagyobb nyomorban él, iskoláik már-már romba dőlnek, tanárjaik
hónapokig nem kapnak fizetést, a gyerekek pedig éheznek és sokszor azért nem tudnak
iskolába menni, mert nincs cipőjük.  A romos iskolákat télen hetekig nem tudják füteni,
nincs iskolai étkeztetés, az ukrán kormány pedig nem segit, sőt, még hátráltatja a magyar
iskolák müködését számos bürokratikus intézkedéssel.

Kárpátalja segélykiáltását meghallották tagtársaink.  Nemes és példamutató
önzetlenséggel Dr. Oláh László és felesége Charlotte $2000-os adománnyal járult
hozzá a rendkivüli segélyakcióhoz, amelyet $500-al egészitett ki a Kossuth Klub
vezetősége.  A nyáron Kárpátaljának juttatott $1500-t a következő szavakkal köszönte
meg a  Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetője:

                        ��szeretném megköszönni az eddig nyujtott támogatásokat.  A három hallgató, akiket
                              tavaly támogattak (névszerint Bojtos Andrea, Kishegyi Ildikó, és Kovács Katalin),
                               sikeresen befejezték tanulmányaikat.  Örömmel olvastuk a Sarasotai Magyar Hirmondó
                               hozzánk eljutott számában, hogy számunkra fontos számitógép akciót szerveztek, s
                               hogy ebből részesülnek Tiszaújlak és Ungvár magyar iskolái.  Köszönjük a Beregszászi
                               Magyar Gimnáziumnak nyújtott támogatást, amely az egyetlen állami nyolcosztályos
                               tehetséggondozó intézménye területünknek��

**********



Felvidéki Magyar Cserkészek.  Érdemes elgondolkozni a Felvidéki Magyar
Cserkészszövetség ügyvezető elnökének, Vitéz Lászlónak levelén, amelyben megköszöni
az idén számukra eljuttatott $600-os adományt.  Ebből az tünik ki, hogy cserkész
rendezvényeik legnagyobb támogatója a Kossuth Klub!  A szlovák Oktatásügyi
Minisztérium ugyanis szinte semmi támogatásban nem részesiti a magyar cserkészeket,
bár más, nem magyar szervezetek kaptak állami támogatást.

**********

Könyvajánlataink.  Karácsony közeledtével szeretnénk felhivni olvasóink figyelmét
néhány nemrég megjelent könyvre, amelyek akár saját könyvtárukba, akár ajándékba
megvásárolhatók:

1. Berki Mihály: A forradalom �kis� történetei; ára $12.
2. Horváth József: A III/III főnöke voltam; ára $22.
3. Füry Lajos: Elmentek a favágók; ára $12.

Berki Mihály könyvében 62 rövid �kis� történet rögziti az utókor számára az 1956-os
forradalom és szabadságharc emberi mozzanatait, felejthetetlen pillanatképeit.  Arra vetit
fényt, hogy 11 évvel a második világháború befejezése és hazánk szovjet megszállása
után, hogyan dobbant egyszerre a magyar nép szive, s egy emberként hogyan sorakozott
a szabadság zászlaja alá, tekintet nélkül korra, nemre, és társadalmi helyzetre.  Igen
értékes és tanulságos könyv.

Horváth József  a hirhedt III/III volt főnöke önvallomásában az 1970-80-as évek
csoportfőnökségének életét mutatja be, s a KGB-vel való kapcsolatukat.  Súlyos
olvasmány, hiteles dokumentum a Kádár korszak kulisszatitkairól.
A könyvek a MET Publishing és a Püski Kiadó gondozásában jelentek meg,
megrendelhetők v. Bánkuty Géza cimén: 6204 29th Street East, Bradenton, FL 34203.

***********

Tagsági dijak.  Az Igazgatóság 1999-re a következő tagsági kategóriákat állapitotta meg:
házaspároknak $30,  egyéneknek $20.  Aki nem óhajt belépni a Kossuth Klubba, de kéri a
meghivókat, mint �előfizető� $10 póstaköltség hozzájárulást fizet.  Kérjük a megfelelő
összeget legkésőbb a januári közgyülés előtt befizetni és cimünkre (P. O. Box 19774,
Sarasota, FL 34276) elküldeni.  Uj tagokat és �előfizetőket� szeretettel várunk.

***********

Kitüntetések.  Gratulálunk tagtársainknak, akik a következő kitüntetésekben részesültek:
•  v. Bánkuty Géza a budapesti Honvédelmi Konferencián a Szemere Bertalan

Érdemkereszetet,
•  v. Baranchi Tamáska Endre az amerikai tengerészgyalogságtól a Hideg Háborús Emlékérmet
kapták meg.

**********

A Pádár Ösztöndij Alap.  Az augusztusi számunkban meghirdetett Pádár ösztöndij
alapra $1000 adomány gyült össze.  Köszönet mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak.


