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Köszöntjük az új igazgatókat.  A január 24-i választás eredményeként  a Kossuth Klub
igazgatósága 13 tagra egészült ki.  Az igazgatóság új tagjai Ferenczy Sándor és Klára,
Dr. Szép Márta, és Vegliante-Fenyves Kati.  Dr. Kisvarsányi Géza az új pénztáros
helyettes.  Dr. Csizinszky Sándor elnök a Kossuth Klub diszoklevleit nyújtotta át a
Kisvarsányi házaspárnak: Évának �a magyar kultúra terjesztéséért végzett lelkes és
fáradhatatlan munkásságáért,� Gézának �a Szabadegyetemi előadások szervezéséért.�  A
Klub 1999-ben is folytatni kivánja a magyar kultúra szélesebbkörű megismertetését és a
kisebbségben élő magyar ifjúság segélyezését.  Ehhez a munkához kérjük tagjaink
további támogatását, egyben köszönjük azt a nagymértékű bizalmat amely eddigi
munkánkat lehetővé tette.

Délvidéki Kapcsolat.  1998-ban a Klub $500-t adományozott a Vajdasági Ifjú
Tehetségek Iskolájának (VITI).  Az iskolát 1996-ban Szabadkán alapitották matematika-
fizika szakos tanárok azzal a céllal, hogy szegénysorsú tehetséges magyar diákoknak
lehetőséget adjanak a magasabb szintű tudás megszerzésére, a matematika és fizika
versenyeken való sikeres szereplésre.  Szabadkán kivül Temerin, Topolya, Zenta,
Újvidék, Orom, Csantavér, és még néhány kisebb falu diákjai járnak a foglalkoztatásokra.
Az órákat kéthetenként szombaton tartják a szabadkai Zeneiskolában, ameynek �bátor
magyar igazgatója beenged bennünket az épületbe, annak ellenére, hogy az Oktatási
Minisztérium tiltja a magyar pedagógusok külön tevékenységét.  Ezért nem mehetünk a
szabadkai gimnáziumba.��irja Szabó Magdolna tanár.  A hős tanárok a tanitás mellett
körzeti versenyeket szerveznek, melyekre egész Vajdaság területéről neveznek be magyar
diákok.  A magasszintű Zrinyi Ilona matematika verseny döntőjén Kecskeméten, az egész
Kárpát-medencéből résztvesznek diákok.  A Nemzetközi Magyar Középiskolások
matematika versenyét mindég egy-egy régió szervezi.  Az elmúlt tanévben Szabadkán
volt a döntő, idén pedig Debrecenben lesz.  A Munkácson megrendezésre kerülő Bólyai
verseny az őszi árviz miatt elmaradt.  Az összmagyar versenyeken a VITI versenyzői
sikeresen szerepelnek és dijakat nyernek.

Elgondolkoztató, hogy a vajdasági magyar középiskolai tanárok havi fizetése kb. $130,
de nem mindég kapják meg, s ha igen, akkor többhavi késéssel.  Egy tanárnő fegyelmi
büntetést és hathavi fizetésmegvonást kapott azért, mert magyar nyelven hirdette meg a
matematika szakkört és versenyre vitte a fiatalokat.  Mindezek ellenére, a vajdasági
magyar tanárok kitartanak és folytatják a munkát.  Karácsonyra megható üdvözletet
küldtek a Kossuth Klub tagságának: a szines fenyőgallyal diszitett képeslap mellett
kockás irkapapiron 24 magyar gyerek ceruzával, sajátkezűleg irta alá a jókivánságokat
egyben megköszönve a Kossuth Klub adományát.

Kárpátaljai Gyorssegély.  Az Igazgatóság január 9-i ülésén $3000 gyorssegélyt
szavazott meg a kárpátaljai iskoláknak.  Jelenleg az árvizkárosult családok az iskolákban
húzódnak meg és a legnagyobb probléma az étkeztetés és a fűtés.  Élelmiszert kapnak
Magyarországról és más európai államokból.  A fűtéshez szükséges szén ára $28



tonnánként.  Egy iskola fűtéséhez a télre kb. 50 tonna szén kell, tehát $1400-ból egy
iskola fűtését tudjuk biztositani.  A Kossuth Klub gyorssegélyét már meg is kapták és
telefonon megköszönték.

Utószó A Januári Szabadegyetemi Előadáshoz.  Az 1998-as csiksomlyói búcsú
vetitésére az új sarasotai Selby Könyvtár mozivászon-nagyságú videoernyőjén került sor.
Megható volt, amikor a mintegy  százfőnyi közönség a 80 perces műsor végén a
csiksomlyói vándorokkal együtt énekelte a magyar Himnuszt.  A hozzájárulások és
nagylelkű adományok lehetővé tették, hogy a $3000-os kárpátaljai gyorssegélyt $300-al
kiegészitsük.  Köszönet a Zabava házaspárnak a műsor bemutatásáért, valamint Szépe
Atyának amiért a műsort meghirdette a Katholikus Hirekben.

A Konzul Gratulál.  Idézünk Tar Sándor, a Magyar Köztársaság Tiszeteletbeli Konzula
(Miami) leveléből:  �Szeretnék gratulálni a szép és nivós kultúrális erdeményekért
melyekre igazán büszkék lehetnek mindazok akik ezekben aktiv szerepet vállaltak.
Milyen jó lenne, ha szerte ebben a nagy országban minden magyar közösség ilyen
ragyogó, nivós munkát végezne, elismerést, tiszteletet, nagyrabecsülést kiérdemelve
szülőhazánk és minden magyar irányában.�  Mi is köszönjük az elismerő sorokat!

Köszönet Az Akadémiától.  A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora, Falvai
Sándor, a következőképpen fejezte ki köszönetét a december 11-i operett hangverseny
megrendezéséért: ��hálával és köszönettel tartozunk azért a szivélyességért és
érdeklődésért, melyet irántunk, Intézetünk munkája iránt tanúsitanak, és ami
számunkra�az anyagi segitségen felül�nagyon megtisztelő.  Örülünk, hogy oly sok jó
ismerősünk van az USÁ-nak ezen a felén.�

Csendőrnap a Magyar Házban.  Február 12-13-án rendezik meg ismét a hagyományos
csendőr találkozót a venice-i Magyar Házban (165 Jackson Rd.).  Magyarországról
három tagú delegáció, valamint Angliából és Kanadából meghivott előadók szerepelnek a
műsoron, amely mindkét napon délelőtt 10 órakor kezdődik.  A pénteki műsor
ebédszünettel délután 5-ig tart.  Az ebéd ára a helyszinen $5.  Szombat délelőtt a Duna
TV műsorát vetitik, este 6-kor pedig Diszvacsora és tánc lesz.

Hirdetés.  Az 1848-as szabadságharc 150-ik évfordulója alkalmából Boráros Imre
felvidéki magyar szinművész �Határtalan az Élet� cimmel 40 perces irodalmi műsort
állitott össze, amely $8-ért megrendelhető a következő cimen: Mrs. Maja Chászár, 1204
S. Washington St., #630, Alexandria, VA 22314.  A csekket M. Chaszar névre kérjük
kiállitani.  A művész részére biztositott összeg kazettánként $3.

Esküvő a Láthatáron!  Ilyen jó hirről is régen számolhattunk már be: igazgatótársunk v.
Baranchi Tamáska Endre és özv. Kuli Sándorné, Ili, Szentkarácsony napján eljegyezték
egymást!  Őszintén gratulálunk és jó egészséget, sok boldogságot kivánunk az ifjú
párnak.
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