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Édes Erdély itt vagyunk!  Az erdélyi magyar iskoláknak az 1999-2000 tanévre
megszavazott $2,800 értékű ösztöndíjakat augusztusban Bazán Mária igazgatótársunk
személyesen kézbesítette.  Jelentése szerint a román határon csodával határos módon
szinte pillanatok alatt átjutottak magyar rendszámú kocsijukkal.  Nagyváradon a
Lórántffy Zsuzsanna Református gimnázium és a Szent László Katholikus gimnázium
tanulói részére adta át a Kossuth Klub vezetősége által megszavazott $700-$700-t.  A
Lórántffy Zsuzsanna gimnázium igazgatónője, Popper Cserepes Zsófia fényképeket
küldött a felújított iskoláról, amelynek összesen 240 tanulója, 7 állandó alkalmazásban
lévő és 12 helyettes vagy bedolgozó tanára van.  A Szent László Gimnáziumban maga
Tempfli József püspök úr fogadta a Kossuth Klub küldötteit.

Zilahon $500-t a volt Wesselényi és Ady Kollégium, a jelenlegi Elméleti Líceum magyar
tagozatos tanítványai, $700-t a református iskola diákjai kaptak.  A Zilah Belvárosi
Egyházközség $200-t kapott templomtető javításra.  Érdemes megemlíteni, hogy a
templomtetőre adott $200-ért 3.2 millió lejt kaptak, amiből a tetőjavítást 2 millió lej
fedezte, a maradék pénzből pedig az egyházközség szegényei részesültek.  Ruzsa István
lelkipásztor levélben is megköszönte az adományt a Kossuth Klub tagjainak, Isten áldását
kérve további munkánkra.  Faluvégi Ervin, az Elméleti Líceum igazgatóhelyettese
köszönő levelében jelzi, hogy a kapott összeget �kultúrális és sportversenyek
megrendezésére, a magyarországi testvériskolákkal való kapcsolataink fenntartására és
ápolására, illetve a rászorult diákok támogatására fordítjuk ösztöndíj formájában.�

1999-ben átadott adományaink.  Az alábbi táblázatban gyors áttekintést nyerhetünk a
Kossuth Klub 1999-ben átadott adományairól:

Magyarország
Zeneakadémia*
Duna Televízió
2 x $300 ösztöndíj
Budapest VIII ker. Plébánia

$7,500*
$1,000
   $600
   $400                $9,500

Erdély
Nagyváradi iskolák
Zilahi iskolák

$1,400
$1,400                $2,800

Kárpátalja
Árvízkárosultak
Beregszászi Tanítóképző

$3,300
$2,100                 $5,400

Felvidék Magyar cserkészek    $800                    $800
Délvidék Ifjú Tehetségek Iskolája    $800                    $800

Egyesült Államok
Magyar Cserkészek
4 x $300 ösztöndíj

    $500
 $1,200                $1,700

                                                                                  Összesen:                          $21,000

*Ezt az összeget a decemberi Operett Hangverseny bevételéből utaltuk át.



Magyarságismereti Mozgótáborok.  A kanadai Rákóczi Alapítvány, amelynek egyik
alapító tagja a Sarasotában is ismert Korponay Miklós volt, elismerésre méltó
magyarságmentő munkát végez az elszakított területek magyar ifjúságáért.  Ez évben már
hatodszor rendezték meg Magyarországon 2 hetes történelmi mozgótáborukat, amelyen
összesen 135 diák és 10 tanári kísérő vett részt.  A diákok Erdély, Kárpátalja, a Felvidék,
a Délvidék, és Moldova (csángó) magyar fiataljait képviselték.  Rövid két hetes
magyarországi tartózkodásuk alatt ellátogattak Ópusztaszerre, Egerbe, Kecskemétre,
Pécsre, Szombathelyre, Kőszegre, Győrbe, Pannonhalmára, Nagycenkre és Sopronba.
Magyarországi tanárok előadásokkal gazdagították a fiatalok történelmi és irodalmi
hátterét, így próbálva elmélyíteni magyarságtudatukat.  Idézünk néhány levélből, hogy
megértsük milyen nagy jelentősége van ezeknek a táboroknak a fiatalok életében:

�Ez a szó magyarok, egy láthatatlan fonál, amely mindegyikünket összeköt. �Magyarságunk a
szívünk mélyén virágzik�Ha nem ápoljuk�elhullanak szirmai és elhervad�Ezért kell ezt a
gyönyörű nyelvet beszélni, népdalait énekelni, hőstetteiről megemlékezni, hogy a virág tovább
viruljon és friss bimbókat bontson.  Köszönöm a lehetőséget, hogy az én virágom szirmain friss
harmatcseppek tündököljenek.��egy délvidéki lány.  ��fantasztikus előadások, csodálatos
utazások.  Kirándulva, túristaként bontakozik ki előttünk Magyarország történelme, miközben
alkalmunk adódik megismerkedni az erdélyi, délvidéki, kárpátaljai magyarsággal.  Ilyen mély
betekintést népünk kultúrájába, történelmébe, természeti szépségeibe csak egy ilyen tábor által
kaphattam.��egy felvidéki fiú.

�Köszönöm a tudományt, a gondoskodást, a jóindulatot�erőt merítünk ebből a két hétből és
otthon, családjaink és barátaink körében elmondhatjuk, hogy van Szeretet, Emberségesség, és
ami a legfontosabb, él még a Magyar Szíve!!!��egy erdélyi lány.  �A történészek csodálatos
előadásai a magyarok hányattatott sorsáról és küzdelmeiről, és a minden időben megőrzött
nemzeti öntudatról rádöbbentettek arra, hogy az Anyaországba való menekülés megfutamodás
a küldetésünk elől�mi már egy új kényszerhazába születtünk�Egykor majd gyermekeink is
ide születnek, és nekünk ápolnunk kell értékeinket, hogy legyen mit továbbadnunk�Sok barát
emlékével lelkemben (térek majd haza), vállalva mindazt, amit keresztemként viszek majd
életemen át.  Ez a kereszt már nem nehéz, mert osztozik a terhében Krisztus és ezernyi magyar,
még az óceánon túl is.� �egy felvidéki lány.

Ó, hol vagy Magyarok tündöklő csillaga!  Kétezerben a világ magyarsága Szent István
megkoronázásának és a magyar állam alapításának 1000-ik évfordulójáról emlékezik
meg.  Ezt az egyedülálló történelmi ünnepet április 8-12 között �Magyar Milleneumi
Napok� keretében ismertetjük meg dél-nyugat Florida lakosságával. A budapesti
Zeneakadémia művészeinek felléptével április 9-én magyar egyházzenei orgona
hangverseny lesz a Belvárosi Anglikán templomban, 11-én pedig az Operaházban
magyar opera est.  Ezen kívül bankettet, fogadást, történelmi előadásokat és egy
képzőművészeti kiállítást tervezünk, hogy ízelítőt adjunk népünk ezer éves kultúrájából.
Kérjük a környék magyar egyházait és egyesületeit, valamint amerikai magyar
barátainkat, támogassák ezt a nagyszabású és soha vissza nem térő eseményt!
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