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�A Világon a Számok Uralkodnak�(Plátó).  Képeslapot kaptunk 25 vajdasági magyar
gyerek aláírásával Balatonberényről, a Délvidéki Ifjú Tehetségek iskolája matematika és
nyelvi táborából.  A gyerekek ismételten megköszönik a Kossuth Klub tagjainak a
támogatást, ami Szabó Magda matematika tanár vezetésével lehetővé tette résztvételüket
és sikeres szereplésüket az elmúlt tanév matematika és nyelvi versenyein.  Minden
elismerésünk azé a maroknyi észak bácskai magyar tanáré, akik bámulatraméltó
kitartással és hivatástudattal dolgoznak a vajdasági magyar gyerekek alapos felkészítésén
különösen matematikából, fizikából, és idegen nyelvekből, hogy sikerrel megállják majd
a helyüket a kisebbségi lét kemény harcmezején a Vajdaságban.  További terveik között
szerepel a tanári továbbképzés és szeptember közepétől a tehetséggondozás 4-ik évének
megindítása.  Úgy gondoljuk, hogy ezek a tanárok és diákok a jövőben is megérdemlik a
Kossuth Klub támogatását.

A Szenátor Válaszol.  Jesse Helms, az Egyesült Államok szenátusa külügyi
bizottságának elnöke válaszolt a Kossuth Klub levelére, amelyet a vajdasági magyarok
autonómiája érdekében írtunk neki.  Idézünk leveléből: “Milosevic’s policies threaten the
security of the region, not to mention the safety of minorities…such as the ethnic
Hungarians in the Vojvodina…I introduced the Serbia Democratization Act (S.720) to
promote democratic government, ethnic tolerance, and respect for human rights in
Yugoslavia…I will continue to follow with great concern the situation of the ethnic
Hungarians in Vojvodina.”

A Koalició Sajtónyilatkozata.  A Magyar Amerikai Koalíció július 30-án
sajtónyilatkozatot tett közzé, amelyben sarkalatosan új nemzetközi doktrina bevezetését
követeli a vajdasági magyar kisebbség emberi jogainak biztosításáért.  Az angolnyelvű
dokumentumot fontossága miatt mellékeljük.  Magyar fordításban közöljük a nyilatkozat
utólsó mondatát: �A nemzetközi közösségnek el kell fogadtatnia azt az alapelvet,
miszerint egy állam elveszti jogát a területén élő nemzeti kisebbségek lakta települések
igazgatására minden olyan esetben, amikor nevezett kisebbséget mint etnikai közösséget
megszűntetéssel fenyegeti.�

A Kossuth Klub Brossúrája.  Mellékeljük a Kisvarsányi B. Éva által összeállított
angolnyelvű Kossuth Klub brossúrát, amelyen a címlapon díszelgő Kossuth Klub címert
v. baranchi Tamáska Endre tervezte.  A brossúra szelvényén új tagok jelentkezhetnek,
tagjaink megújíthatják tagságukat, és adómentes adományokat küldhetnek címünkre.
Kérésre szívesen küldünk brossúrát azoknak, akik új tagokat szeretnének beszervezni.

Rövid Hírek.  Melissa Kreitz, Corinna Nikhazy, Carly Scheffer, and Heather Yearwood
fejenként $300-os Kossuth Ösztöndíjat kaptak az 1999-2000 tanévre egyetemi
tanulmányaikhoz.--A június 26. és július 5. között Észak Karolinában megrendezett
Speciális Olimpián Orsós Tamás és Görbe Magdolna, akiket a Kossuth Klub is
hozzásegített ahhoz, hogy kiutazzanak Amerikába (l. a Hírmondó 1999/3-4 számait),



nagy sikerrel szerepeltek: Tamás három, Magdi pedig egy aranyérmet szerzett a magyar
csapatnak.�Darányi Magda, az ulmi (Németország) magyar rádió munkatársa interjút
készített Fésűs Erzsébettel és Kisvarsányi Évával a Kossuth Klub működéséről és
rendezvényeiről; véleménye szerint a Klub a nyugati magyarok berkeiben példamutató
munkát végez elsősorban a magyar ifjúságért Magyarországon és a Kárpát-medencében,
valamint a magyar kultúra megismertetésével.�A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola javára összesen $505 gyűlt össze a �Maria Katona Valgoczy� alapon.

Támogassuk a Magyar Vívósportot!  Tagtársunk Pattantyús Magda $100-os díjat
ajánlott fel bátyja, néhai Képes Pál katonai sporttanár (SPOTI) és vívómester emlékére.
A díjat az országos kadett tőrvívóverseny keretében februárban adja át a fiatal győztesnek
Bognár Gábor, a Testnevelési Egyetem (korábban Testnevelési Főiskola) adjunktusa, a
Honvéd SE vívóedzője.  Képes Pál mindég a fiatal vívókkal dolgozott, fizikai
felkészítésük mellett emberré nevelésük is szívügye volt.  Méltó tehát, hogy a mai ifjúság
is emlékezzen a nevére.  Aki hozzá szeretne járulni a díj összegéhez, kérjük küldje
adományát a Kossuth Klub adómentes Tanulmányi Alapjára.  Pattantyús Magda nemes
gesztusa nem csak a múlt egy elismert sportpedagógusának állít emléket, hanem a fiatal
magyar sportolókat is bátorítja és ösztönzi, így követendő példa.

Őszi-Téli Műsortervünk.  Már most jegyezzük fel naptárunkba a következő dátumokat:
•  Okt. 13, szerda d.u. 3-kor a Selby Könyvtárban megemlékezés 1956 október 23-ról,

Bánkuty Géza dokumentumfilmje, az 56-os Emlékerdő terveinek ismertetése.
Szabadegyetemi előadás.

•  Okt. 23, szombat este a Magyar Házban ünnepi bankett meghívott előadóval.
•  Nov. 18, csütörtök d.u. 3-kor a Selby Könyvtárban szabadegyetemi előadás.
•  Nov. 21, vasárnap d.u. 4-kor a Magyar Házban �Húzd rá cigány�� magyar nóta és

operett műsor déki Lakatos Sándor és ifj. déki Lakatos Sándor és zenekaruk
felléptével.  A két órás műsor után vacsora.  Jegyek csak elővételben személyenként
$25-os áron a műsorra és a vacsorára a következő címen rendelhetők meg: Mr. Jozsef
Proszenyak, 3725 Key Pl., Sarasota, FL 34239, Phone: 941-922-9295.  A csekket
kérjük a Petőfi Kultúrális Egyesület nevére kiállítani.

•  Dec. 9, csütörtök d.u. 3-kor a Selby Könyvtárban zenés Karácsonyi Zsúr és Bazár.
•  Dec. 20, hétfő d.u. 3-kor a Selby Könyvtárban R. B. Clementis-Zahony (Záhonyi

Botond) szabadegyetemi előadása �A NATO és Magyarország� címmel.

Magyar Millenáris Napok.  Szent István megkoronázásának és a magyar állam
alapításának ezredik évfordulóját méltó és ünnepélyes keretek között, a helyi sajtó és az
amerikai lakosság bevonásával fogjuk megünnepelni.  Részleteket következő
számunkban közlünk.

ADJON ÉRTELMET A „NYUGATI MAGYARSÁG”  FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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