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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Éva B. Kisvarsányi
1999, Június.  Ötödik évfolyam, 5. Szám

Kárpátalja hozzánk szól!  Orosz Ildikó, a Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola
főigazgatója és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke amerikai körútja során
a Kossuth Klub és a Kisvarsányi házaspár vendégeként néhány napot Sarasotában
töltött.  Április 17-én a venice-i Magyar Házban tartott nagysikerű előadást a magyar
oktatás nehézségeiről és a magyar tanárok és tanitók küzdelmes életéről Kárpátalján.
Beszámolt a Kárpátaljai Magyar Kultúrális Szövetség (KMKSZ) bátor harcáról a magyar
nyelvű oktatásért, a magyar iskolák helyzetéről, és a régió lakosságának szegénységéről.
Ez a nagydobronyi születésű modern �Zrinyi Ilona� kitűnő előadó és okos politikus, aki
az ukrán állam adminisztrációs és bürokratikus útvesztőjében is következetesen és
megalkuvás nélkül dolgozik a magyar iskolákért, a magyar kisebbség nyelvének és
kultúrájának megőrzéséért.  A Magyar Ház közönsége nagy együttérzéssel és szeretettel
fogadta vendégünket.  Az előadást követő gyűjtésen a kárpátaljai magyar iskolák részére
$2100 gyűlt össze.  Dr. Oláh László $1000-os adománya példamutató önzetlenségről és
nagyvonalúságról tesz tanúbizonyságot.  Köszönjük Nagy Kálmánnak és Lőrincz
Irénnek, hogy lehetővé tették az előadás megrendezését a Magyar Házban.

Rövid tartózkodása alatt Orosz Ildikó egy amerikai iskolát is meglátogatott.  A Pineview
mintaiskola vezetősége Osprey-ben carte blanche-ot adott tantermeik, a könyvtár, a zene
terem, az étkező, az előadóterem, a tornacsarnok, etc. meglátogatására.  A tapasztalat
gyüjtő túra során Ildikó szorgalmasan jegyzetelt és Kisvarsányi Éva tolmácsolásával
hosszasan beszélgetett a tanárokkal és az igazgatónővel.  Biztosra vehetjük, hogy a
kárpátaljai magyar iskolákban rövidesen nyoma lesz ennek az iskola látogatásnak!

Valgóczyné Katona Mária Emlékére.  Valgóczyné Katona Mária április 22-én, 78 éves
korában távozott el örökre közülünk.  Személyesen sajnos soha nem találkoztam vele, de
telefonon beszéltünk a tavaly márciusi Zeneakadémiai hangverseny után.  Katona Mária
ugyanis a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoratanszakán végzett és 1949-ben
Varsóban a nemzetközi Chopin zongoraversenyen sikerrel képviselte hazánkat.  Az
Egyesült Államokba az 1956-os forradalom eltiprása után jött férjével, Imrével.  A
Rutgers Egyetemen (New Jersey) tanitott 23 éven át, ahonnan Professor Emeritus-ként
ment nyugdijba.  1987 óta éltek Sarasotában, 55 éves házasok voltak.  A tavaly márciusi
hangverseny idején Mária már nagy beteg volt és nem tudott eljönni, hogy meghallgassa
a mostani Zeneakadémiásokat.  De lélekben, gondolatban velünk volt, és a szeretett Alma
Maternak nemeslelkű védnöki adományt ajánlott meg.  A hangverseny után hivott fel
telefonon, hogy gratuláljon, mert hallotta milyen nagy volt a siker.  Kedves volt, hozzám
az ismeretlenhez, jól esett a hivása.  Azon a napon halt meg, amikor a Kossuth Klub a
Zeneakadémiáról szóló videót mutatta be a könyvtárban.

Valgóczy Imre kéri, hogy a részvét megnyilvánulásait a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola javára, Katona Mária emlékére küldjék a kondoleáló barátok és ismerősok a
Kossuth Klub cimére.  Ugyancsak Valgóczy Imre kérésére, a Kossuth Klub vállalta, hogy
a hozzánk érkezett adományokat a �Maria Katona Valgoczy Memorial Fund�
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megjelöléssel összegyüjtjük a Zeneakadémiának.  A Sarasota Herald Tribune április 25-i
számában megjelent gyászjelentés óta $335 gyűlt össze.  Minden adományt
megköszönünk és ismételten köszönjük Valgóczy Imrének, hogy szeretett feleségének
ilyen szép emléket állitott.  Kedves Katona Mária!  Kérjük, hogy az örök világosság
fényeskedjen Neked, és Chopin halk zenéjére aludd örök álmodat.

Vajdasági �gyerekeink.�  A Délvidéki Ifjú Tehetségek Iskolája 1994 óta működik
Szabadkán.  Az iskola vajdasági magyar fiatalokat készit elő matematikából és fizikából,
hogy sikeresen tudjanak résztvenni az évenkénti Nemzetközi Magyar Matematika
versenyeken a Kárpát-medencében.  A foglalkozásokat 15 szaktanár vezeti az általános
iskola 3-8 osztályában, és középiskolásoknak, összesen 13 csoportban mintegy 200
résztvevővel.  Évről évre szervezetten viszik a tanulókat a balatonberényi nemzetközi
matematikai-nyelvi táborba.  Legjobb tanulóik résztvettek Kárpátalján a beregszászi
táborban, a felvidéki Révkomáromban rendezett Nagy Károly Diáktalálkozón, és a
Felvidéki Magyar Matematika versenyen Somorján.  A tanárok résztvesznek a
magyarországi tanári továbbképzéseken és az erdélyi Bólyai Akadémia tanfolyamain.

Úgy-e milyen gyönyörűen hangzik mindez?  Hát még ha hozzátesszük, hogy ez a 15
tanár szabadidejét feláldozva ellenszolgáltatás nélkül dolgozik a vajdasági magyar
tanulóifjúságért, annak reményében, hogy majd egyszer a megszerzett tudással
sikeresebben érvényesülnek és értékes tagjai lesznek a magyar értelmiségnek.

A Kossuth Klub tavaly támogatta először az Ifjú Tehetségek Iskoláját.  Ez év májusában
személyesen adtuk át a Klub újabb, $800-os segélyét Szabó Magdolna régióvezető
szaktanárnak, akiben mélységesen elkötelezett igaz embert ismertünk meg.  Aggodalmát
fejezte ki, hogy a koszovói háború miatt diákjai nem tudnak résztvenni az idei 8.
Nemzetközi Matematika Versenyen Debrecenben, pedig az elmúlt években már nagyon
szép eredményeket értek el.  Elbeszélte, hogy az ifjú tehetségeket a szabadkai Zeneiskola
engedte be épületébe, a terembért pedig a szabadkai Önkormányzat fizette (Szabadka
magyar polgármestere Kasza József, már többször kiállt a magyar kisebbség érdekében).
A többi szabadkai iskola nem nyitotta meg kapuit a magyar gyerekeknek, mert a
szakoktatás szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE).

Hadd mondjuk még el, mire használják a küldött segélyt az Ifjú Tehetségek Iskolájában.
A szükséges könyvek és tanszerek beszerzése mellett a diákok és kisérő tanáraik
útiköltségét, valamint a versenyeken dijazott diákok jutalom ösztöndiját fedezik.  Már
kaptunk egy köszönő levelet 45 gyerek aláirásával, amelyben a �floridai Magyarok
Kossuth Klubjának� hálás köszönetüket fejezik ki azért, hogy nem feledkeztünk el róluk.
Szabó Magdolna pedig ezt irja: �a gyerekek igérik, hogy ha a körülmények megengedik,
akkor még szorgalmasabban tanulnak.  Mi tanárok is mindent megteszünk, hogy
szeptemberben folytathassuk a munkát a ti segitségetekkel.�

Befejezésül még annyit, hogy szenátorainknak elküldtünk egy levelet, amelyben kérjük
őket, hogy támogassanak minden olyan akciót, amely a vajdasági magyarok
autonómiájának visszaállitását célozza, hogy megelőzzünk egy potenciális tragédiát.  Ne
engedjük, hogy a Vajdaság legyen a következő Koszovó!
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Könyvek Marosvásárhelynek.  Tagtársaink Fekete Pál és Éva közbenjárásával a
Sarasota Központi Könyvtár 90 könyvet adományozott a Kossuth Klubnak a
marosvásárhelyi Bay Zoltán könyvtár részére.  Az akció Fodor Imre marosvásárhelyi
polgármester múlt év novemberi sarasotai látogatásának egyik következménye.  A
polgármester találkozott Mrs. Catherine Morrissey főkönyvtárossal, aki felajánlotta neki
a szanálásra kerülő könyveket.  A Sarasota Memorial Kórház könyvtára és a Fekete
házaspár is hozzájárultak az akcióhoz.  A könyvek között vannak regények, orvosi
könyvek, útleirások, szótárak, és általános tájékoztató irodalom.  Köszönet a Fekete
házaspárnak, a könyvek összegyűjtéséért, csomagolásáért, és póstázásáért.

Megtisztelő kitűntetés.  Örömmel jelentjük, hogy Boros L. Lajos, a tengerész
gyalogság ny. ezredese elnöki megtiszteltetésben részesült: elnyerte a �Legion of Merit�
kitűntetést, amelyen a következő szöveg olvasható: �for exceptional meritorious conduct
in the performance of  outstanding services.�  Boros ezredes tagtársaink Dr. Boros Lajos
és Ilona fia, aki az 1996-os Millecentenáris Diszvacsoránkon az ünnepi szónok volt.
Gratulálunk Boros ezredesnek és a büszke szülőknek!

Hirünk a Nagyvilágban.  A Kossuth Klub tagsága az elmúlt néhány évben sokat segitett
mind az elszakitott területeken, mind a Magyarországon élő magyar testvéreinken.
Tagtársaink közül sokan nemes és önzetlen áldozatot hoztak, amikor pénzadományokról,
önkéntes munkáról, látogatók elhelyezéséről és ellátásáról, és másfajta segitségről volt
szó.  Igy és ezért tudtunk hatékonyan működni, s ennek a működésnek a hire fokozatosan
elterjedt.  A Kossuth Klubról manapság olvashatunk már nemcsak az amerikai magyar
sajtóban, hanem a magyarországi lapokban is.  Legutóbb a Magyarok Világszövetsége
kiadásában megjelenő Magyar Figyelő számolt be a Zeneakadémia javára rendezett
hangversenyeinkről és az 1998-ban szétosztott adományokról.  A Kisvarsányi házaspárt
májusi magyarországi látogatása alatt sajtótájékoztatóra kérték fel, amit a Magyar
Újságirók Házában az Andrássy úton tartottak.  A tájékoztatón elsősorban a Klub
célkitűzéseiről és a Zeneakadémiával kialakult kapcsolatunkról volt szó.

Friss hirek az ifjú művészekről.  Jó volt Budapesten találkozni a fiatal művészekkel,
akik tavalyi hangversenyeinken olyan szép élményben részesitettek bennünket.  Pászthy
Júlia jóvoltából bejutottunk az operatanszakosok vizsgájára a Zeneakadémia
nagytermében.  Fodor Bea és Simon Krisztina sikeresen levizsgáztak.  Bea a jövő
évadra főszerepet kapott a svájci operánál, Krisztina nyáron a Margitszigeti Szinpadon a
�Három a Kislány� Édi szerepében mutatkozik be.  Fekete Attila már főszerepet énekelt
az Operaházban, őt a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfónikosokkal hallottuk Vajda János
�Zsoltáros Ének� cimű oratóriumának ősbemutatóján, amelyben a tenor szólót énekelte.
Érdekes, �Kodályos� jellegű zenemű, az Ószövetségből és Ady versekből összeállitott
szövegre.  Koczor Péterrel is találkoztunk, ő éppen Japánba indult hangversenyezni
miután Bécsben is elnyerte az első dijat egy nemzetközi zongoraversenyen.  Kelemen
Barnabást a Zeneakadémia zenekarában láttuk-hallottuk, az opera vizsgán ők is
�vizsgáztak.�  Jövőre Rigába megy vendégszerepelni.  Karosi Bálint (a Millecentenáris
műsor klarinét virtuóza) klarinét kvintettet szervezett, akikkel egy elegáns privát zenei
délutánon mutatkozott be meghivott közönség előtt.

Sarasotai Magyar Hirmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
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MEGHIVÓ

1999 Július 25-én, Vasárnap Délután 2 Órakor
Az új Selby Könyvtár előadótermében

1331 First Street, Sarasota

FOGADÁS

Floridai Kossuth Ösztöndijasaink részére

A Kossuth Klub az 1999-2000-es tanévre öt középiskolás diáknak itélt oda

KOSSUTH ÖSZTÖNDIJAT
Hogy egyetemi tanulmányaikat megkezdhessék

A fogadásra az ösztöndijasok szüleit is meghivtuk
Tagjainkat és barátainkat szeretettel várjuk!

Ismerkedjünk meg ösztöndijasainkkal!

Szendvicseket, süteményeket és üditő italokat szolgálunk fel

Önkéntes hozzájárulásokat köszönettel elfogadunk
A Tanulmányi Alap javára


