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Speciális Olimpiai Játékok.  A Magyar Speciális  Olimpiai Szövetség az elmúlt évek
eredményei alapján két értelmi fogyatékos fiatalt választott ki arra, hogy résztvegyenek
az 1999 évi North Carolina államban megrendezésre kerülő Speciális Olimpiai (SO)
világtalálkozón.   A két fiatal, Görbe Magdolna és Orsós Tamás, a Tolna Megyei
Önkormányzat által fenntartott Pálfai Fogyatékosok otthonában él és sportágaikban
(atlétika és torna) jó eredményeket értek el a Speciális Olimpia keretében
Magyarországon.  Edzőjük, Böröcz Lászlóné a sarasotai magyarsághoz fordult
segitségért: �Ezek a fiatalok az élet árnyékos oldalán élnek, kicsit megbélyegezve.  Azért,
hogy kijussanak Amerikába, Intézetünknek fejenként 170,000 Ft.-ot (kb. $850) kellene
fizetnie a Magyar SO Szövetségnek�e nélkül nem juthatnak ki, s eddigi munkájuk,
lelkesedésük semmivé válik.�

Ismét tagtársunk, v. Bánkuty Géza járt az élen és mutatott példát: az egyik fiatal
kiutaztatását teljes mértékben magára vállalta.  A még hiányzó összeget a venice-i
Magyar Házban rendezett gyűjtés és a Kossuth Klub Igazgatósága február 6-i ülésén
megszavazott $200-os hozzájárulás teremtette elő.  A pénzt már átutaltuk a �Pálfai
Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapitvány� részére.  Gondoljunk
együttérzéssel és szeretettel ezekre a szerencsétlen magyar fiatalokra, akik a magyar
szineket fogják képvisleni a North Carolinai játékokon!

�Zenei Forróvonal.�  Ezzel a cimmel jelent meg Bitskey Ella tollából a Zeneakadémia
javára rendezett hangversenyeinkről szép kiértékelés.  A cikket az Amerikai Magyar
Népszava február 12-i száma közölte.  Bátki Fazekas Zoltán, a decemberi Operett Est
sztár baritonja, pedig a Kossuth Klubnak ajánlotta alábbi versét, amelyet nyilvánvalóan a
Sarasotában töltött néhány nap ihletett meg.  A fiatal művész énekesi és tanári munkáival
versei kiadására gyűjt.

Bátki Fazekas Zoltán:  ÉDENBEN

 Álomból ébredtem                             Pálmák közt játszottak,
három nap édenben.                           gyikokkal táncoltak.
Első nap forróság                               Táncuktól jókedv lett,

                          télből kelt boldogság.                         harmadnap dal csengett.
Álmomnak másnapján                        Másnap már távolban
mókuskák néztek rám.                        édenről álmodtam.

A Petőfi Emlékműsor sikere.  Mintegy hetvenen jöttek el meghallgatni február 11-én
zenés irodalmi műsorunkat, amelyet Szabados Zoltánné nagy körültekintéssel állitott
össze.  Külön köszönet illeti Banks Veronika énekesnőt és Karnay Tibor
zongoraművészt, a megzenésitett Petőfi versek nagyszerű előadásáért.  Dr. Szabó Pál
meleghangú baritonját önmaga kisérte zongorán: a �Távolból� előadása alatt nem maradt
szem szárazon a teremben.  Dr. Börzsönyi Jenő hegedűjátéka is különleges élmény volt,



ő u.i. egy cigányzenekarral felvett lemezét, amit magnóról játszott le, kisérte hegedűn.
György M. Irén, Ormay Gabriella és Kisvarsányi B. Éva szavalták a Petőfi verseket.

Márciusi Fohász.  Tagtársunk Ginzery Margit és Benedekné Farczády Nagy Gizella
versét emlékezetből diktálta le �Meme,� s most tovább adjuk olvasóinknak a szerző
üdvözletével.

Uram!  Mi lassan visszatérünk Hozzád
Porig hajtjuk meg büszke homlokunk,
Ne nézd a multnak sok hibáját, vétkét,
Csak azt, hogy árvák, koldusok vagyunk.

Töröld le könnyünk jóságos kezeddel
Ragyogjon le ránk szemed sugara.
Szabad hazánkat kérjük vissza Tőled.
Segits e célhoz Jóságos Atya.

Uram!  Mi lassan visszatérünk Hozzád,
S a megtérőket Te úgy szereted.
Hallgasd meg szivünk esdeklő imáját,
S tedd tündöklővé a magyar eget.

A kör bezárul.  Március 12-én a Missouri állami Independence városban irják alá
Magyarország NATO tagságát.  Méltó és igazságos, hogy erre a korszakalkotó
eseményre Missouri államban kerül sor, u.i. 1946-ban Winston Churchill éppen az ottani
Fulton városkában mondta el hires �vasfüggöny� beszédét amellyel kezdetét vette a
második Világháború utáni hidegháborús időszak.  A beszédre úgy került sor, hogy az
Egyesült Államok akkori elnöke, Harry Truman, Missouri szülötte volt és igen büszke
lévén szülőhazájára, a nagy államférfit meghivta a kis Westminster Kollégium évzáró
ünnepélyére.  1989 óta Fultonban a Churchill Múzeum udvarán a berlini fal egy darabja,
a �vasfüggöny� szimbóluma emlékeztet a 20. század eme dicstelen félévszázadára, amely
hazánktól oly súlyos áldozatokat követelt.  Magyarország NATO tagsága az 1956-os
magyar forradalom egyenes következménye, s igy az is helyénvaló, hogy a márciusi
dátum oly közel van az 1848-as magyar szabadságharc, nemzeti újjászületésünk
évfordulójához, március 15-höz.  Adja a jó Isten, hogy 1999 márciusa is a magyar nép
megújulásának kezdete legyen.

Egy emlékezetes születésnap.  Tagtársunk Dr. Oláh László, nyugalmazott egyetemi
nyilvános rendes tanár, február 25-én ünnepelte 95-ik születésnapját.  Szeretettel
kivánunk neki minden jót, Isten éltesse sokáig jó egészségben!

Március 15. Megünneplése.  Nemzeti ünnepünket március 13-án, szombaton délután 5
órakor ünnepeljük a venice-i Magyar Házban.  Mindenkit szeretettel várunk!
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