
Budapesti Találkozás Vitéz Lászlóval.  Májusban Budapesten átadtuk  Vitéz
Lászlónak, a Felvidéki Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökének a
Kossuth Klub $1000-os adományát.  A dunaszerdahelyi cserkészvezető elmondta,
hogy a szövetségnek 59 csapatban 2,600 tagja van a magyarlakta községekben és
városokban.  Ez év márciusában ünnepelték fennállásuk 10. évfordulóját.  A
Millennium tiszteletére július 21. és 31. között Ipolynyéken nagytábor
szervezésére készülődtek, amelyre 900 résztvevőt vártak.  A Kárpátmedence
magyar cserkészszövetségei képviseletében 160 főre számítottak.  Már negyedik
éve támogatjuk a szövetség értékes munkáját, amiért nagyon hálásak és
cserkészújságuk útján tájékoztatnak a felvidéki magyar fiatalok életéről.  Vitéz
László szeretettel köszönti a Kossuth Klub minden tagját és jó egészséget,
�termékeny klubtevékenységet� kíván mindenkinek.

Trianon Után 80 Évvel Kárpátalján.  A Kárpátaljai Magyar Tanárképző
Főiskola főigazgatója, Orosz Ildikó meghívására júniusban Kisvarsányi Éva
Kárpátaljára látogatott s egyúttal átadta a Kossuth Klub $3000-os adományát.  Az
élménydús három nap tapasztalataiból és találkozásaiból most csak a
legkiemelkedőbbeket említjük meg és egy szabadegyetemi előadás keretében az
őszi műsorban azokat részletesen ismertetjük.

A Vereckei Hágóról nézve a Kárpátok vonulatait megpróbáltuk elképzelni
hogyan nézhette ezt a tájat a honfoglaló magyarok vezére, Árpád.  A
félbenmaradt honfoglalási emlékmű�a magyarok �torzó�-nak nevezik�szomorú
emlékeztető a kisebbségi helyzet korlátaira.  Szolyva�vajjon hányan ismerik
ennek a magyar Gulágnak a történetét?  Ma emlékmű hirdeti, hogy 1944-45-ben a
szovjet hatalom idehurcolt 40,000 kárpátaljai magyar férfit, akik közül 30,000
nyomtalanul eltűnt.  Munkács vára a Rákócziak dicsőségére emlékeztet.  De a
Trianoni igazságtalanságra emlékeztet még ma is az a groteszk helyzet, ahol egy
színmagyar falu közepén húzták meg a határt Ukrajna és Szlovákia között!  Az
utca közepén ott a szöges drótkerítés, a sorompó, az ukrán és szlovák határőrök,
de a házakban mindkét oldalon magyarok laknak, akik ráadásul még rokonok is.
A legelszomorítóbb az a mérhetetlen szegénység, ami magyar gyerekeket
koldulásra kényszerít az utcán egy falat kenyérért.

A beregi járás városaiban és falvaiban még mindig sok a magyar.  A
középületeken az ukrán zászló mellett ott leng a magyar trikolor is, az utca- és
helységneveket ukránul és magyarul is kiírták.  Ez a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség munkájának eredménye, amit a szovjet rendszer
összeomlása után értek el az elmúlt 10 év alatt többek között olyan vezetők
irányításával, mint Kovács Miklós, aki az ukrán parlament egyetlen magyar
képviselője.  Kovács Miklós tömör üzenete a nyugati magyarsághoz: lobbizni a
magyar autonómiáért és pénzt gyüjteni az elszakított területek magyarsága,
elsősorban az ifjúság megmentésére.

Rendkívüli Kossuth Klub Összejövetel Budapesten.  Május 24-én, Fodor
Beatrix magánének diplomahangversenyén sok ismerős arcot láttunk a



Zeneakadémia nézőterén. Együtt tapsoltak Beának sarasotai barátai, Deak István
és Zsuzsa, Takács László és Csöpi, Vadász Alexa, Lovas Edit, Valentényi
Éva, és Matolcsy Denise.  A hangverseny után Lovas Edit rendezésében
�rendkívüli Kossuth Klub gyűlést� tartottunk a Rézkakas nevű étteremben, ahol
Bea volt a díszvendég.

Zeneakadémiai Kitüntetés.  A Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
rektora, Falvai Sándor a Zeneakadémia évzáró ünnepségén nyilvánosan
megköszönte a Kossuth Klubnak és a Millenniumi napok rendezőinek �azt a
felbecsülhetetlen segítséget és szervező munkát� amelyet sarasotai
hangversenyeikhez nyujtottunk.  Elismerésül díszoklevelet adott át és a
Zeneakadémia Nagytermében jelképesen egy széket adományozott, amelyen
réztábla örökíti meg a �Sarasotai Kossuth Klub� nevét.

Rövid Hirek Zeneakadémiai Barátainkról.  Fekete Attila és felesége örömmel
tudatják, hogy július 31-én fiúk született, akit Ádám Balázs névre kereszteltek.
Gratulálunk!�Karosi Bálint június elején sürgős operáción esett át.  Reméljük
azóta már teljesen felgyógyult és zökkenömentesen folytathatja tanulmányait.�
Cserna Ildikó és Fekete Attila augusztus 3-án a Vajdahunyad Vár szabadtéri
színpadán nagysikerű opera hangversenyen szerepeltek.�Fodor Beatrix elnyerte
az idei Szilvássy Margit Emlékdíjat, amit a népszerű énekesnő emlékezetének
ébren tartása céljából unokahuga, Dr. B. Jórend Zsuzsa alapított.�Koczor
Péter zongoraművész diplomahangversenyén Prokofjev, Chopin, Liszt, és
Dohnányi számokat játszott.  A ritkán hallott Dohnányi szonátát Kousay H.
Mahdi Kadduri iraki gordonkaművésszel adta elő nagy sikerrel.�A
Millenniumi évfolyam opera tanszakos növendékei Benjamin Britten �A
Szentivánéji Álom� című operájával vizsgáztak a Szentendrei
Művészetmalomban.  Fodor Bea és Cserna Ildikó mellett itt Simon Krisztina is
fellépett Hermia szerepében.

Ösztöndíjasaink.  A 2000-2001-es egyetemi tanévre a következő hét
magyarszármazású diák nyert fejenként $300-os Kossuth Ösztöndíjat:  Kerry
Lynn Beckwith, Stephen E. Bikfalvi, Coreen Elizabeth Flanegin, Corinna
Nikhazy, Ryan Thomas Pureber, Nicole Srur, és Erika Claire Stark.  Ezek a
floridai fiatalok az Egyesült Államok különböző egyetemein folytatják
tanulmányaikat.  Az ösztöndíjakat Csizinszky Sándor egyenesen a diák egyetemi
számlájára utalja át, ahol azt tandíjköltség hozzájárulásként vagy könyv-vételre
használják fel.

Levelesládánkból.  A Magyar Miniszterelnöki Kabinetiroda főtanácsosa Orbán
Viktor miniszterelnök nevében megköszönte a Sarasotai Magyar Millenniumi
Napokról megjelent kiadványainkat és kéri, hogy a Kossuth Klub tevékenységéről
máskor is küldjünk tájékoztatást.�Tar Sándor tiszteletbeli főkonzul (Miami)
leveléből idézünk: �Nagy elégtétel számomra, hogy vannak magyar kolóniák
ebben az országban melyek a legmagasabb amerikai nívón és szokások szerint
működnek, megbecsülést és tiszteletet keltve a nem-magyar társadalom előtt.  A



mi feladatunk nemcsak egymás szórakoztatása, hanem a befogadó országok
előtt jóformán teljesen ismeretlen szülőhazánk, népünk, kultúránk
megismertetése, száz éves hiányt, mulasztást pótolva.�  Amen.  Itt szeretnénk a
nyilvánosság előtt most külön is megköszönni a főkonzul úr Millenniumi
adományát, amit a nyomdai határidő letelte után kaptunk meg, így nevét nem
tudtuk a �Vitézek� között feltüntetni az adományozók listáján.

A Kossuth Klub
Szeretettel meghívja Önt és Vendégeit

2000. Augusztus 17-én, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

„A MAGYAR MILLENNIUM JEGYÉBEN”
SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE
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1. Millenniumi Hangverseny a Zeneakadémia Nagyterméből
(Video)
Ünnepi bevezetőt mond

NEMESKÜRTY ISTVÁN
Millenniumi kormánybiztos

BALASSA SÁNDOR:

A Húnok Völgye

A Pécsi Filhamónikusokat Howard Williams vezényli

SZÜNET

2. Vendég Szónok Magyarországról

DR. MÁTRAI MÁRTA
Országgyűlési képviselő (FIDESZ)
Kaposvár

Mindenkit szeretettel várunk!

ADJON ÉRTELMET A „NYUGATI Magyarság” fogalmának!
Támogassa a kossuth klubot!
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Donations and Scholarships.  From the proceeds of the Hungarian Millennial
Days project $3,000 was donated to the Transcarpathian-Hungarian Teachers
College, $1,000 each to the Hungarian Scouts Organization in Slovakia and the
School for the Gifted in Voivodina, and $7,000 will be awarded to Hungarian
schools in Transylvania.  This aid is given in the countries surrounding Hungary
where Hungarian minority schools are at a disadvantage.  We awarded seven
Kossuth Scholarships of $300 each to college-bound high school seniors in
Sarasota and Manatee counties.

Recognition by the Liszt Academy in Budapest.  The director of the Liszt
Academy, Sandor Falvai, presented a certificate of recognition to directors of the
Kossuth Club during commencement exercises.  The certificate is to thank the club
for organizing the Sarasota concerts.  A seat in the Great Hall of the Academy
symbolically belongs to the club as indicated by a copper plate bearing the name
�Kossuth Club of Sarasota.�

News in Brief.  Our young performers of the Sarasota concerts have now all
graduated from the Academy and are starting their careers.  Pianist Peter Koczor
gave a brilliant graduation recital and has a contract with the Philharmonic
Society.  Next season soprano Ildiko Cserna sings Leonora in Troubadour, and
mezzo Krisztina Simon sings Mercedes in Carmen at the State Opera.  Soprano
Beatrix Fodor received a scholarship to continue her studies in graduate school at
the Graz (Austria) Music Academy.  Clarinetist/organist Balint Karosi and
violinist Bence Gazda are the youngest and still in undergraduate school.
Baritone Zoltan Batki-Fazekas is a member of the Szeged Opera, and tenor
Attila Fekete sang several roles at the Budapest Opera.  In October he will
perform in Chicago and we hope that he can give a recital in Sarasota before his
return to Budapest.  Attila has just become the proud father of a baby boy�
congratulations!

Notice of August Meeting.  Our next meeting is on Thursday, August 17 at 5:00
p.m. at the Selby Public Library, 1331 First Street, Sarasota.  The Millennial
Concert from the Great Hall of the Franz Liszt Academy of Music will be
presented on video.  The program features a new composition by Sandor
Balassa, husband of Mariann, that was commissioned for the Hungarian
Millennial Year and is entitled �The Valley of the Huns�.  There will be a brief
intermission followed by a presentation in Hungarian by our guest speaker Dr.
Marta Matrai, a representative in the Hungarian Parliament from Kaposvar.  She
is the member of the government party and will speak on current affairs and
legislative matters.  We will also remember Saint Stephen I whose feast is on
August 20.  We cordially invite you to attend this meeting!




