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A Hirmondó az Interneten.  Júniusi számunkkal kezdve a Hirmondót az Interneten is
lehet olvasni.  Cimünk: www.hungarian.net�Iránytű�Szervezetek�USA�Florida.
Köszönjük v. Bánkuty Géza tagtársunknak, hogy a HungarianNet-en keresztül lehetővé
tette a Kossuth Klub munkájának széleskörű ismertetését.

Öttusa Világbajnokság Budapesten.  Július 12 és 18 között 42 ország mintegy 200
sportolójának résztvételével rendezték meg Budapesten az Öttusa VB-t.  A sport
történetében először az öt fegyvernem (vivás, úszás, lövészet, lovaglás, futás) versenyeit
200 méteres körzeten belül, a Margitszigeten bonyolitották le.  Külön érdekessége a
rendezésnek, hogy a vivást a Hajós Alfréd Sportuszoda fedett részében rendezték: az üres
medence fölé épitett platformon volt a 8+1 pást.  A vivás versenyszám felelőse Bognár
Gábor, a Honvéd Sportegylet vivó edzője, a Testnevelési Főiskola tanára volt.  Az
úszásra a Sportuszoda 50 méteres nyitott medencéjében került sor, a lövészet az uszoda
mellett emelt sátorban volt, a lovaglás és a futás pedig a Margitszigeti Atlétikai Központ
pályáján, alig 200 méterre a többi fegyvernemek szinhelyétől.  A magyar versenyzők
kiválóan szerepeltek: a lehetséges 6 aranyéremből négyet megnyertek: férfi és női egyéni
bajnokok Balogh Gábor és Vörös Zsuzsa, ezenkivül a férfiak a váltóban és a csapatban
is aranyat nyertek.  A nők csapatban 5-ik, a váltóban pedig 6-ik helyen végeztek.
Gratulálunk Pécsi Gábor és Kulcsár Antal szövetségi kapitányoknak, az edzőknek és a
sportolóknak a nagyszerű eredményért, és a rendezőknek a kifogástalan szervezésért.

Könyvajánlatunk.  Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy Dr. Oláh László két nagysikerű
könyve még kapható.  A szerző tanulmányait Budapesten és Debrecenben végezte, majd
mint magyar állami ösztöndijas német és svéd kutatóintézetekben dolgozott.  A II.
világháború előtt a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
nyilvános rendes tanára és a Magyar Királyi Növényörökléstani Kutató Intézet alapitója
és igazgatója volt. A háború után előbb Ausztriában dolgozott, majd Argentinában a
Buenos Aires melletti La Plata egyetemen volt professzor, végül az Egyesült Államokban
a Southern Illinois Egyetem (Carbondale) professzora volt.  A 96-ik életévét betöltött
köztiszteletben álló professzor a floridai Sarasotában éli nyugdijas éveit.

�Kelet, az ezerarcú óriás� cimű könyvének első kiadása 1986-ban jelent meg
Kanadában.  A második kiadás Budapesten látott napvilágot.  Ez a könyv a szerző
távolkeleti élményeit eleveniti fel: három évet töltött Jávában a világhirű Buitenzorg-
bogori botanikus kertben, mint a Treub Biológiai Laboratórium igazgatója.  Kutató útjai
alkalmával beutazta az egész szigetvilágot.  1971-ben mint Fulbright Scholar Nepalban és
Indiában töltött két évet, s Japánban is végzett kutatásokat.  Mint Körösi Csoma Sándor
kései utóda, Oláh László a magyar értelmiség agysejtjein szűri át az egzótikus Kelet ezer
pompáját, nyomorát, sajátos kultúráját.  A kitűnő stilusban irt, sok fényképpel tarkitott
511 oldalas puhakötésű könyv 12 dolláros áron rendelhető meg.



�Két leveles láda vallomása nyolc évszázadról� merőben más jellegű, történelmi
jelentőségű mű, 1992-ben jelent meg.  Oláh László a II. világháború után közel öt
évtizedig őrizte hiven családi �levelesládáját,� amelyben eredeti oklevelek tanusága
szerint ősei már II András Árpádházi királyunk (az ominózus Gertrudis férje), azaz nyolc
évszázad óta királyi privilégiumokban részesültek.  Mielőtt megvált a családi ereklyétől
(néhány évvel ezelőtt az okmányokat a pannonhalmi főapátságnak adományozta),
megirta ennek a magyar köznemes családnak a történetét, hogy mint mondja lehessen
�egy új fonalat szőni a múlt és a jövő között.�  A szerző érdeme, hogy több ez a könyv
egy család történeténél.  Az egész magyar történelmet vetiti elénk abszolút eredeti és
egyéni módon.  Merjük állitani, hogy ilyen érdekfeszitő és jól dokumentált történelmi
olvasmányt magyar iró eddig még nem irt.  A 607 oldalas keménykötésű mű ára 20
dollár.  Mindkét könyv megrendelhető cimünkön.

Egy Műegyetemi Doktorátus.  Tagtársunk Szonntágh Jenő summa cum laude
ledoktorált a Budapesti Műszaki Egyetemen.  Dr. Szonntágh szakdolgozata, �Az
aquincumi viziorgona tudományos analizise� évek hosszú sorának kutatómunkáján
alapszik.  A Kossuth Klub 1997 február 8-i Szabadegyetemi előadásán dr. Szonntágh
beszámolt tagjainknak a kutatás addigi eredményeiről.  Őszinte örömmel és elismeréssel
gratulálunk ehhez a nem mindennapi teljesitményhez, amit nyugdijas korában ért el!

Adómentességünk.  Lapzártakor kaptuk a hirt a Központi Adóhivataltól (Internal
Revenue Service), hogy a Kossuth Klub elnyerte a 501(c)(3) adómentességi sztátuszt.  A
250 dollárt meghaladó adományokat az adakozók levonhatják egyéni adóalapjukból.
Ezúton mondunk köszönetet Vegliante Fenyves Kati ex-officio igazgatónak és Fenyves
Gizella tagtársunknak könyveink átvizsgálásáért, és a hivatalos okmányok beszerzéséért
és kitöltéséért.

Hirdetés.  49 éves, egészségügyi végzettségű magyar nő vállalja házaspárok és
egyedülálló idős emberek gondozását és házvezetését Amerikában vagy
Magyarországon.  A magyar nyelv ismerete szükséges.  Cim:  Mária Diószegi, 6000
Kecskemét, Buzogány-u. 2.  Tel.: 36-20-9592-826.

Szent István Napi Ünnepély.  Augusztus 22. vasárnap délelőtt fél 12-kor (11:30 a.m.) a
Venice Magyar Házban (165 Jackson Road) Szent István napi ünnepélyt rendez a Petőfi
Klub.  A műsor után református Istentiszteletet tart Ft. Király Zoltán, a Lakeland
Magyar Református Egyház lelkipásztora.  Ezt követően ünnepi ebéd lesz, amelyre a
941-625-0358 telefonszámon Lőrincz Irénnél lehet bejelentkezni.  Az ebéd ára $10.
Reméljük a Kossuth Klub tagjai is szép számmal vesznek részt nemzeti ünnepünkön.

OLVASÓINKNAK ÉS TAGJAINKNAK TOVÁBBI KELLEMES
NYARALÁST ÉS PIHENÉST KIVÁNUNK!
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