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Évvégi Helyzetjelentés.  A Kossuth Klub tagsága elégedetten nézhet vissza 1998-ra.
Sikeres évet zártunk le mind anyagi mind erkölcsi szempontból.  A budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola javára rendezett hangversenyeink a Zeneakadémia
mellett a Klub �kincstárát� is gazdagitották, igy folytatni tudjuk a 3 éve elkezdett
segélyakciókat az elszakitott területeken élő magyar iskolák és a magyar ifjúság javára.
Az alábbi táblázatból láthatják olvasóink az adományok elosztásának részletezését.

A Zeneakadémia részére átutalt összegnek több mint a fele, azaz $14,000 kizárólagos
adomány volt az Akadémia részére.  Előzetes megállapodás szerint a Kossuth Klub
költségeinek levonása után a jegyek bevételéből származó összeg felét az Akadémia
kapta, másik felét pedig a Klub Tanulmányi Alapja.  Igy vált lehetővé, hogy 1999-ben is
folytassuk az elszakadt területek magyar iskoláinak támogatását.  A két hangverseny
minden idők legsikeresebb anyagi vállalkozása volt a Kossuth Klub részéről.  Ezúton
mondunk köszönetet mindazoknak, akik a sikerhez hozzájárultak pénzadománnyal,

A Kossuth Klub Adományai 1998-ban

Magyarország:
Liszt Ferenc Zeneakadémia $21,500.00 
Duna TV $1,000.00 
Zemán Róbert $300.00 

$22,800.00 $22,800.00 
Felvidék:
Cserkészek $600.00 $600.00 

Kárpátalja:
Beregszászi gimnázium $1,500.00 
Tanitóképzõ $2,500.00 

$4,000.00 $4,000.00 
Erdély:
Gyulafehérvár $800.00 
Nagyváradi iskolák $2,800.00 
Marosvásárhely $750.00 

$4,350.00 $4,350.00 
Délvidék:
Ifjú tehetségek iskolája $500.00 $500.00 

U.S.A.:
Amerikai magyar cserkészek $500.00 
Zuberecz Anette $300.00 

$800.00 $800.00 
Egyéb:
Számitógépek $1,200.00 $1,200.00 

Összesen: $34,250.00 



munkával, a művészek elhelyezésével, és nem utólsósorban azzal, hogy hittek az ügyben
és a szervezőket lelkesitették és bátoritották munkájukban.

1998 Főbb Eseményei.  Az 1848-as Szabadságharc 150-ik évfordulójáról Dr.
Kisvarsányi Géza nagysikerű előadássorozatával emlékeztünk meg és a március 29-i
operaházi hangversenyt is a szabadságharc emlékének szenteltük.  Március 15-i és
augusztus 20-i nemzeti ünnepeinket a Petőfi Klubbal közösen rendeztük a venice-i
Magyar Házban.  Az augusztusi műsor szónoka Horváth János, az Orbán kormány fő
gazdasági tanácsadója volt.  Október 23-ról ünnepélyes bankett keretében emlékeztünk
meg amelynek vendégszónoka Lauer Edit, a Magyar Amerikai Koalició elnöke volt, s
amelyen a Magyar Amerikai Orvos Szövetség tagjai is résztvettek.  Novemberben
Marosvásárhely polgármesetere Fodor Imre volt vendégünk és szabadegyetemi
előadónk.  Ugyancsak novemberben �Sorskérdések II� cimmel került sor második
Kerekasztal Konferenciánkra, amelynek keretében v. Bánkuty Géza, Kisvarsányi Éva,
Fésűs Erzsébet, és Dr. Csizinszky Sándor tartottak beszámolókat, s amelyen a kárpátaljai
árvizpusztitásra is felhivtuk a figyelmet.

A december 11-i operett hangverseny élménye még mindég frissen él emlékezetünkben.
A mellékelt újságcikk mutatja, hogy amerikai vendégeink is értékelték a fiatal magyar
művészek teljesitményét, s hogy a zene nemzetközi nyelvén a magyar kultúrának új
barátokat szereztünk.

Megrendelhető!!!  A március 29-i hangversenyről kitűnő minőségű hangfelvételt
készitett az Operaház.  A 120 perces magnókazetta csak rendelésre kapható cimünkön:
P.O. Box 19774, Sarasota, FL 34276, darabonként $12-ért.  Az ár a póstaköltséget is
magában foglalja.  A jövedelmet a Tanulmányi Alap javára forditjuk.  Az operett
hangverseny felvétele előreláthatólag februárban lesz kapható.

Tagsági Dijak.  Emlékeztetjük kedves olvasóinkat, hogy 1999-es tagdijukat legyenek
szivesek befizetni.  A tagdij házaspároknak $30, egyéneknek $20; aki csak a meghivókra
tart igényt mint �előfizető� $10-t fizet.  Kérjük a megfelelő összeget legkésőbb január
15-ig befizetni cimünkre: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  Új tagokat és
�előfizetőket� szeretettel várunk.

Tisztújitó Közgyűlés.  Január 24-én, vasárnap délután fél három órai kezdettel (3:30
p.m.) a Veterans of Foreign Wars (Post 3233) épületében (124 S. Tuttle Ave., Sarasota)
tartjuk évi tisztújitó közgyűlésünket.  Alapszabályaink értelmében csak azok
szavazhatnak, akik 1999-re befizették a tagsági dijat.  Szaday Tibor pénztáros betegsége
miatt a tagsági igazolványokat nem póstáztuk, de az eddig beérkezett befizetéseket
nyilvántartottuk.  Kérjük kedves tagjainkat és barátainkat, támogassák továbbra is a Klub
munkáját, vegyenek részt a taggyűlésen, és segitsenek az igazgatóság munkájában,
amelyet a magyarságért végzünk.

BOLDOG ÚJÉVET KIVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK!
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