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AMOSZ kitűntetés.  Az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége (AMOSZ) márciusi
bankettjén oklevéllel tüntette ki a Kossuth Klubot.  Az elismerést a  Klub kiváló és
példamutató munkájáért, a Sarasotában és környékén élő magyarok kultúrális és hazafias
igényeinek kielégitéséért, szabadegyetemek és nagyszabású magyar kultúrális
rendezvények szervezéséért, a magyar kultúra széleskörű terjesztéséért, valamint az
otthoni és az elszakitott területeken élő magyarság segitéséért kapta.  A v. baranchi
Tamáska Endre tervezte oklevelet Dr. Balogh Sándor országos elnök, Waldner Tibor
főtitkár, Harkay Péter IB elnök, és Pásztor László örökös és TB elnök irták alá.

Visszhang a Speciális Olimpiára küldött segitségről.  A Speciális Olimpiai Játékokra
készülő magyar fiataloknak küldött hozzájárulásunkat levélben köszönte meg Siklósi
Mihály, a Pálfai Kuratórium elnöke és Böröcz Lászlóné edző.  ��hadd fejezzem ki az
otthonunkban élő két fiatal, Görbe Magdolna és Orsós Tamás, valamint személyes
köszönetemet, hogy önzetlen és jelentős összegű támogatással nagyban segitik lakóink
résztvételét a nyári világjátékokon.  Természetesen a felkészülésről, a résztvétel fontos
mozzanatairól, valamint az erdeményességről igyekszünk tájékoztatni Önöket���irja
Siklósi Mihály.  Levelében  mellékeli a dollárcsekk átváltásáról és számlájukra történő
átutalásáról készült bizonylatokat, és sok sikert és jó egészséget kiván a Klub minden
tagjának, mégegyszer megköszönve a megértő és az Otthon számára nagyon értékes
támogatást.

Böröcz Lászlóné szintén megköszöni �nagyvonalú� segitségünket és igéri, hogy legjobb
tudása szerint késziti fel a fiatalokat, hogy �méltóan képviselhessék a magyar szineket.�
Továbbá megjegyzi, hogy eddigi tapasztalatai alapján bátran kijelentheti, hogy a sport és
a versenyzés minden más tevékenységnél több sikerélményt hoz az értelmi fogyatékosok
életében.  �Nemcsak a szabadidő, de talán az egész élet hasznos, értelmes eltöltésének a
lehetőségét adja a kezükbe.�  Hozzáteszi, hogy ha Magyarországon járunk, szivesen
bemutatná az Intézetet, s az ott lakók mindennapi életét.  Végezetül egy Daniel Keyes
idézettel zárja levelét:  �A normális gyerekek hamar felnőnek, már nincs szükségük az
emberre�a maguk útját járják�elfelejtik azt, aki szerette őket és gondoskodott róluk.
De ezeknek a gyerekeknek egész életükön át szükségük van mindarra, amit az ember
adhat NEKIK!�

Jó Hir!  Örömmel értesitjük olvasóinkat, hogy Kelemen Barnabás, a tavaly márciusban
tartott Zeneakadémiai hangversenyünk virtuóz hegedűművésze a Salzburgi Nemzetközi
Hegedűversenyen első dijat nyert.  Gratulálunk Barney és reméljük, hogy nemsokára
viszontláthatunk Sarasotában!



A Kárpátaljai  Magyar Iskolák Védelmében.  Április 17-i műsorunkon Orosz Ildikó, a
Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola igazgatónője, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
Szövetség elnöke tart előadást �Magyar Oktatás Kárpátalján� cimmel.  Orosz Ildikó első
amerikai látogatása és előadó körútja a Magyar Amerikai Koalició és a Magyar Baráti
Közösség támogatásával jött létre olyan időzitéssel, amely lehetővé teszi, hogy
résztvehessen az Amerikai Magyar Tanárszövetség cleveland-i konferenciáján.
Sarasotába Washingtonból érkezik, ahol a Magyar Nagykövetség vendégeként több
hivatalos találkozón is résztvesz.

Ma, amikor a kisebbségek jogairól annyi szó esik, amikor bombák robbannak és ártatlan
emberek tizezrei menekülnek otthonukból, nekünk magyaroknak érdemes első kézből
meghallgatnunk egy szemtanút, egy olyan embert, aki évtizedek óta a magyar kisebbség
jogaiért és érdekeiért harcol Kárpátalján.  A magyar iskolák siralmas helyzete a tavaly
őszi árvizpusztitás nyomán ha lehet még rosszabb lett.  A Kossuth Klub az elmúlt három
év folyamán több ezer dollárt küldött a kárpátaljai magyar iskolák megsegitésére.  Kell-e
hangsúlyoznunk, hogy ez csak egy csepp a tengerben?  Nagyobb és szélesebbkörű
segitségre van szükség.  Az egész nyugatiparti magyarságnak ösze kell fogni Floridában
és egy összmagyar akcióval  jelentős segitséget adni a kárpátaljai magyar iskoláknak.  Ma
a magyar emigráció a leghatásosabban anyagi úton tud segiteni a Trianonban elrabolt
magyar testvéreinken!
       
Itt mondunk köszönetet a Petőfi Klub/Hungarian Christian Society igaz magyar érzésű
vezetőségének a kooperációért, ami lehetővé tette hogy Orosz Ildikó előadását a venice-i
Magyar Házban rendezzük.  A környék többi magyar egyházait és klubjait is értesitettük,
remélve, hogy valóban nagymértékű segitséget tudunk adni kárpátaljai testvéreinknek.

Szabadegyetemi Műsorunk Margójára.  Április 22-én Szabadegyetemi előadásként
különleges élményben részesitjük zeneszerető tagtársainkat és barátainkat.  Pászthy
Júliától kaptuk a videot, amely az MTV-2 1998 január 21-i műsorát rögziti.  A Magyar
Kultúra Napja alkalmából a �Kincsestár� a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
történetét, hagyományait, kiemelkedő egyéniségeit idézi fel.  Győrffy Miklós
műsorvezető zenés filmbetétekkel és beszélgetéssel teszi igazán érdekessé a közel 2 órás
műsort, amelynek során többek között láthatjuk Bartók Bélát és a 10 éves Cziffra
Györgyöt zongorázni, Hubay Jenőt hegedülni, Dohnányi Ernőt amint a Szózatot vezényli,
Kodály Zoltánt, és még sok-sok kultúrtörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű
mozzanatot a Zeneakadémia közel 125 éves történetéből.   A beszélgetők között
felismerhetjük Pászthy Júliát, aki két filmbetétben is szerepel, az egyikben mint a
Varázsfuvola csodás Paminája.  Külön érdekességként a műsoron a sarasotai Kossuth
Klub is emlitést nyer, amikoris utalás történik az 1998 március 29-i első jótékonycélú
hangversenyünkre.  Kérjük, értesitsék zeneszerető barátaikat, jöjjenek el minél többen
erre az egyedülálló bemutatóra.  A műsor közepén 10 perces szünettel szakitjuk meg a
hosszú ülést!
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