
Tőkés László Ismét Sarasotában.  Örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy
szerencsés véletlen folytán Tőkés László erdélyi püspök néhány napos sarasotai
látogatása éppen az 1956-os forradalom 44. évfordulójával esik egybe, így
október 24-i emlékműsorunk vendégszónoka ő lesz.  A műsorról a 3. oldalon
olvashatunk részletes információt.

Tőkés László bátor kiállása a szorongatott helyzetben lévő erdélyi magyarokért
már évek óta foglalkoztatja a világ és elsősorban a nyugati magyarság
közvéleményét.  Nehéz megítélni, hogy a szomszédos országokban élő elszakított
magyarok helyzete hol a  legrosszabb, de pl. a Magyar Nemzet
közvéleménykutatására az otthon megkérdezett magyar állampolgárok 42
százaléka válaszolta azt, hogy még mindig Romániában, s ez nagyon valószínű.
Ezt a feltevést alátámasztja az erdélyi magyarok szinte feltartóztathatatlan
kiáramlása nyugatra, e nálunk is tapasztalható jelenség (lásd a szinte naponta
Floridába érkező �vendégeket�).  Megjegyzésre méltó, hogy a Magyar Nemzet
megkérdezettjeinek 28 százaléka Jugoszláviában ítélte meg legrosszabbnak a
magyarok helyzetét, 16 százaléka Ukrajnában, és 8 százaléka Szlovákiában.

Mit tehetünk mi, floridai magyarok, nyugati magyarok?  Mint a hollandi kisfiú, az
újjunkkal próbáljuk betömni a gátat?  Hát körülbelül.  A Kossuth Klub legalábbis
már tíz éve folyamatosan támogatja az erdélyi magyar iskolákat és 1990 óta már
több mint $30,000-t küldtünk Erdélybe.  Egy ilyen kis klub tagságának ez szinte
emberfeletti teljesítmény.  De nem nézhetünk szembe önmagunkkal, ha nem
teszünk meg minden tőlünk telhetőt a Trianonban erőszakosan elszakított magyar
nemzettestért.  Amikor a 2000-es Olympián Székely Violát és Szabó Gabriellát
román szinekben mint román lányokat láttuk versenyezni, nem éreztük Trianon
igazságtalanságát?

A 2000-2001-es tanévre a Kossuth Klub Tőkés László közvetítésével $7,000-t
küld az erdélyi magyar iskoláknak a következő elosztásban: $2,000 a nagyváradi
Lórántffy Zsuzsanna Református gimnáziumnak, $2,000 a nagyváradi Szent
László Katholikus gimnáziumnak, $1,500 a gyulafehérvári iskolának, és $1,500 a
zilahi iskolának.  Kérjük kedves olvasóinkat, hogy aki ezen felül külön és az
egyéni adóalapból levonható személyes adománnyal szeretne hozzájárulni Tőkés
László munkájához, adományát a Kossuth Klubnak kiállított csekken �Tőkés
Fund� megjelöléssel küldje el címünkre.  A külön gyüjtés eredményét novemberi
Hírmondónkban közöljük.

Négy Levél.  A kanadai Rákóczi Alapítvány idén is megrendezte 7.
Magyarságismereti Mozgótáborát Magyarországon.  A táborban összesen 135
magyar diák vett részt a Kárpátmedence különböző részeiről: 55 Erdélyből, 25 a
Felvidékről, 25 Kárpátaljáról, 23 a Délvidékről, 3 csángó Moldvából, valamint 4
Kanadából.  A Kossuth Klub által támogatott négy diák levélben köszönte meg
segítségünket.  Helyszűke miatt nem tudjuk közölni leveleiket, de ízelitőül néhány
sort idézünk belőlük.  A 17 éves Kocsis Erika írja a Felvidékről: �Nagyszerű volt
elbeszélgetni hasonló sorsú emberekkel, akik ugyanúgy sínylődnek a sorstól,



mint mi szlovákiai magyarok.  Hasonlónak, egysorsúnak éreztük magunkat, és
valahogy ez volt az, ami minket egymáshoz közelebb hozott.�  Kárpátaljáról írja a
17 éves Patay Krisztina: �Nagyon szeretném megköszönni az anyagi
támogatásukat�aminek segítségével olyan dolgokat láttam (Magyarország
történelmi városaiban), amiket mégegyszer lehet, hogy nem lesz lehetőségem
megnézni.�  Talán a legmeghatóbban Csádi Zoltán felvidéki diák fogalmazta
meg, hogy mit jelent ezeknek a fiataloknak a magyar történelmi múlt és egymás
megismerése: �Más Magyarországon magyarnak lenni és más idegen
országokban, ahol minden nap egy küzdés az elfogadásért, az elismerésért, a
szeretetért, vagy csupán csak azért, hogy az emberek arcán mosolyt lássunk.
Valóban zord a harc és valóban megéri a világ, ha merünk küzdeni a gondok
ellen, merjük vállalni önmagunkat, magyarságunkat, nem félünk kimondani,
hogy a világ sokszínű és a színek közt elsők közt ott van a magyar nép is�Egy
csodálatos nép 1100 éves küzdéssel, tenni akarással.  Multunk ismerete
önbecsülésünk egyik fokmérője.  Az a nép amely nem ismeri multját, jelenét
sem becsülheti, szeretheti igazán�az ilyen közösség�lélekben szegény marad
és sorsa megpecsételt.�

Mozgalmas Október.  Az Amerikai Magyar Orvosszövetség kérésére
mellékeljük az általuk rendezett Demjén Ferenc hangversenyről szóló értesítést,
amely önmagáért beszél.  Mindenkit szeretettel várnak.  A jegyek ára $20.  Amint
láthatjuk, október 4. hete olyan mozgalmas lesz, hogy ajánlatos már most felírni
naptárunkba az eseményeket.

Új Tagjaink.  A Kossuth Klub új tagjai Dr. Borsos Lajos és Júlia, Dr. Hevesi
Zoltán és Dr. Horák Andrea (Mrs. Hevesi), valamint Barlán Gyöngyi (Genie).
Szeretettel köszöntjük őket.  Barlán Gyöngyi ingatlan adás-vétellel foglalkozik és
kéri tagtársainkat, hogy bármilyen ingatlanügyben forduljanak hozzá bizalommal.
Az Arvida Ingatlan ügynökség Lockwood Ranch irodájában dolgozik (tel: 907-
1033, otthon 355-7194) és kérdésekkel a világhálón is fel lehet keresni
www.geniebarlan.com címen.

Költő és Tudós.  Budapesten a Püski Nyomda gondozásában megjelent
Kisvarsányi Géza, a Kossuth Klub igazgatója verses kötete �Földi Siratás�
Kozmikus Emelkedés�Aranyláz� címmel.  A 154 oldalas kötet a költő nemzeti,
háborús (katonai), földi és kozmikus, opera és színházi, koldus, tudományos
(aranykutatás) lírájának gyüjteménye és 12 angolnyelvű költeményt is tartalmaz.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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Megemlékezés Az 1956-os Magyar Forradalomról

Díszvendégünk
TŐKÉS LÁSZLÓ
A Királyhágómelléki Református Egyház Püspöke

MŰSOR

1. Himnusz

2. Balassa Sándor: A 301-es Parcella ősbemutatója a budapesti Vigadóból
(Video)
A Pécsi Filharmónikusokat Howard Williams vezényli

3. Tollas Tibor verse: Bebádogoztak Minden Ablakot
Előadja Farkas Imre

4. Tőkés László előadása az Erdélyi Helyzetről

A Műsor után állófogadás és Kovács Róbert képzőművész Millenniumi
Kiállítása  Önkéntes hozzájárulásokat Tőkés László Erdélyi Missziója javára
fordítjuk
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László Tőkés in Sarasota.  The Transylvanian Bishop whose brave fight against
the Ceausescu regime earned him international respect and attention will be our
special guest Tuesday, October 24 at 5:00 p.m. in the Selby Library auditorium.
Bishop Tőkés will be our keynote speaker after the observation of the 44th

anniversary of the 1956 Hungarian Revolution with a musical program and poetry
recital.  A reception and a special exhibit will follow the program.  The exhibit
features a replica of the Holy Crown of Saint Stephen by St. Petersburg artist
Robert Kovacs in observance of the yearlong celebration of the Hungarian
Millennium.  Cash contributions will be gratefully accepted and will be donated
to the bishop�s mission on behalf of the Hungarian minority in Transylvania.

Hungarian Concert.  October promises to be a busy month for Hungarian
Americans in the Sarasota area.  Between October 23 and 27 the Hungarian Medical
Association of America, Inc. holds its 32nd scientific meeting in town.  Among the
cultural programs they offer a concert by pop singer-songwriter Ferenc Demjén from
Budapest at the Waterside Room on Wednesday, October 25 at 7:30 p.m.  Tickets are
$20 and may be purchased from Julia Borsos (phone: 351-8142).

Poet and Scientist.  A 154-page volume of poetry by Géza Kisvarsányi,
Director of the Kossuth Club was published in Budapest.  The collection is
distinguished by cosmic and scientific lyric poems, products of the author�s
background in geology.

New Members.  We welcome new members Dr. and Mrs. Louis Borsos, Dr. and
Mrs. Zoltán Hevesi, and Genie M. Barlan.  Ms. Barlan is a realtor with Arvida at
Lakewood Ranch and welcomes new clients.  Visit her Web site
www.geniebarlan.com or call her at her office (907-1033) or home (355-7194) for
your real estate questions.


