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Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Tudományos Konferenciája Sarasotában.
Október utólsó hetében tartotta évi, ezúttal 31-ik közgyűlését az Amerikai Magyar
Orvosszövetség Sarasotában.  A Szövetség 1968-ban alakult Clevelandban és jelenleg
mintegy 250 tagja van.  Az idei konferenciának 150 résztvevője volt, 70 Magyarországról
érkezett.  Dr. Matolcsy Sándor, a Szövetség volt elnöke, az Elnöki Tanács főtitkára
elmondta, hogy az egy hetes tudományos konferenciákon világhírű orvosprofesszorok és
kutatók tartanak előadásokat, és hogy a résztvevők 26 tanulmányi óraegységet és
oklevelet kapnak a New York Állami Egyetemtől.  A Szövetség 1994-ben diákcsere
szerződést kötött a magyar állammal, s azóta 80 magyar orvostanhallgató jött az Egyesült
Államokba és 10 amerikai diák ment Magyarországra tanulni.  A diákok repülőjegyét,
szállását, tandíját, és biztosítását a Szövetség fedezi.  Eddig 50 magyar orvosnak
biztosítottak ösztöndíjat és továbbképzési lehetőséget amerikai kórházakban illetve
egyetemeken.  A Szövetség nem orvos tagokat és egyesületeket is meghív és felvesz
kisegítő szervezetébe.  További információt a Hungarian Medical Association of America
Auxiliary, P. O. Box 143, Fiskdale, MA 01518-0143 címen lehet kapni.

Levelesládánkból.  A délvidéki magyar pedagógusok nevében Szabó Magda tanárnő
írja a Kossuth Klub tagjainak: �Nagyon hálásak vagyunk az adományukért�Sajnos az
idén a környező falvakból kevesebb tanuló tud eljönni az üzemanyag hiány miatt�nagy
a szegénység és félünk a téltől.��Kárpátaljáról Orosz Ildikó üdvözöl minden kedves
ismerőst, névszerint �Laci bátyámat� (Dr. Oláh Lászlót) és földijét, Shkolnikov Lillát.�
Marosvásárhelyről a Bay Zoltán Könyvtár könyvtárosa és ösztöndíjas diákjai írják:
�Júliusban betörtek a könyvtárba és ellopták a két legújabb számítógépünket, a telefont a
faxxal együtt, és a scannert.  Sajnos így minden kapcsolatunk megszakadt mindenkivel,
emiatt nem tudtunk azonnal jelentkezni mikor megérkeztek a könyvek.  Nagyon
köszönjük a sok szép könyvet és folyóiratot, nagyon hasznosak számunkra, különösen a
szótáraknak örvendtünk�Még egyszer köszönjük a hozzánk való szívességüket és
gondoskodásukat.��A Felvidéki Magyar Cserkészek több példányt küldtek Cserkész
című szép kiállítású, tartalmas és értékes havi foglalkoztató és ifjúsági cserkészlapjukból,
amely a felvidéki ifjúság magyarságtudatát ápolja.  Megjelenéséhez a Kossuth Klub
segítsége is hozzájárul.  A Novemberi szabadegyetemi előadáson tagjaink megnézhetik a
folyóiratot.�A Debreceni Kossuth Társaság írja: �Igen nagy örömmel hallottuk, hogy
az Egyesült Államokban is működik Kossuth Klub illetve társaság�Szeretnénk kiépíteni
a kapcsolatot�közös a cél és a feladat, megőrízni történelmi múltunk emlékeit, a
hazaszeretetet, emlékezni és emlékeztetni történelmünk legnagyobb alakjaira, köztük
elsősorban Kossuth Lajosra, 1848-49 neves és névtelen hőseire, mindazokra, akik a
legdrágábbat, az életüket adták a hazáért, a szabadságért, az ország függetlenségéért.
Reméljük közös ügyünk, a hagyományőrzés és a fiatalok nevelése biztosítani tudja a jó
együttműködést még e nagy távolság ellenére is.��Katona Lukács, a Hungarian
American Cultural Association of Houston (Texas) vezetője írja: ��egyesületük
kimagasló munkája felbecsülhetetlen célkitűzésekben és teljesítményekben egyaránt�a
jó Isten áldása legyen munkájukon.�



Új Tagjaink.  Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy az elmúlt hetekben a következő új
tagokkal bővült a Kossuth Klub: Fekete Imre, Galle Suzanne, Gönye Erzsébet, Jankovich
Sándor és Rózsa, Jennison Phil és Edina, Juracsik Károly és Mária, Mihályffy Andrea,
Molnár Pál, Pádár Csaba és Bella, és Radnay László.  Szeretettel köszöntjük őket!  Hálás
köszönet mindazoknak, akik a tagsági díjat felülfizetve adóból levonható adománnyal
járultak hozzá a Tanulmányi Alaphoz.  Külön köszönet Radnay Évának az $500-os
adományért.

Régi tagjaink.  Kedves régi tagjaink!  Itt az ideje megújítani tagságunkat 2000-re, hogy a
januári tisztújító közgyűlésen mindenki szavazhasson.  Nagyon kérjük, hogy legkésőbb
december 31-ig mindenki rendezze tagdíját, ami családoknak $30, egyéneknek $20.
Egyben köszönjük mindazoknak, akik már előre befizették jövőre is tagdíjukat.  A pontos
fizetés is segíti a Klub munkáját.

Október 23-i megemlékezések.  Október 13-án a Selby Könyvtár nagytermében komoly
és ünnepélyes hangulatban néztük az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharcról
készült dokumentumfilmet.  A közönség egyhangú véleménye szerint a Nationalities
Broadcasting Network másfél órás filmje a maga teljességében kiemelkedik a
forradalomról eddig látott filmek közül.  Co-producere tagtársunk Bánkuty Géza, akinek
köszönjük, hogy a filmet a Kossuth Klub rendelkezésére bocsátotta.  Szabados Zoltánné
szép szavalataival járult hozzá az ünnepélyes megemlékzéshez.  A műsoron előre nem
jelzett Tollas Tibor verssel adott nyomatékot annak a felfogásnak, hogy mint ahogy
Petőfi Sándor neve elválaszthatatlan az 1848-as forradalomtól, úgy Tollas Tibor neve is
örökre az 1956-os forradalommal lesz összeforrva.

Október 24-én a Venice Magyar Házban Kisvarsányi B. Éva a Petőfi Kultúrális
Egyesület meghívására �Emlékezzünk és Emlékeztessünk� címmel tartott ünnepi
beszédet.  A forradalom előzményeinek ismertetése, a kommunista hatalomátvétel, és a
Rákosi diktatúra borzalmainak ecsetelése után az előadó személyes élményei alapján
számolt be az október 23-i véresre fordult békés felvonulásról, amelynek maga is
résztvevője volt, majd a forradalom világtörténelmi jelentőségét méltatta.  Az előadás
anyagát közkivánatra az Internetre (www.hungarian.net) tettük.

In memoriam.  Szomorúan közöljük olvasóinkkal, hogy Patkó József, az 1998
december 11-i nagysikerű Magyar Operett Est zongora kísérője, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Opera tanszakának Tanszékvezető professzora, a Magyar Állami
Operaház korrepetitora, szeptember 12-én 59 éves korában meghalt.  Hangszalag őrzi
művészien kifejező, mesteri zongora kíséretét, s azok, akik a rövid néhány nap alatt
Sarasotában megismertük, nemes gondolkozású, igaz magyar embert zártunk a
szívünkbe.  Gyászolják özvegye és három leánya, s mindazok, akiknek életét és
művészetét gazdagabbá tette.  Requiescat in pacem.
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„A MAGYAR NEMZETI ÉRZÉS RENESZÁNSZA
A RENDSZERVÁLTÁS ÉVEIBEN  (1988-1992)”

Deme László középiskolai tanulmányait a szombathelyi premontrei gimnáziumban
végezte.  Egyetemi tanulmányait 1955-ben kitűntetéssel (summa cum laude) végezte az
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán, majd egy évig
irodalmat tanított Magyarországon.  Az 1956-os forradalom leverése után jött az Egyesült
Államokba, ahol a Columbia Egyetemen (New York) modern európai történelemből
doktorált.

1958-tól 1963-ig a New York Times alkalmazottja, majd a New York Állami Egyetem
tanárja Genesco-ban.  1966 óta a modern európai történelem professzora a sarasotai New
College-ban, ahol több éven át a társadalomtudományi tanszékcsoport vezetője is volt.

Tudományos kutatómunkájában elsősorban a XIX. századi magyar történelmet és az
1848-as magyar forradalmat tanulmányozta.  1990 óta a közelmúlt magyar történelme
foglalkoztatja.  Munkásságát számos tudományos cikk és egy könyv örökíti meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Önkéntes adományokat a Tanulmányi Alapra köszönettel elfogadunk


