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Magyar Siker Sarasotában.  A �Women�s Board of The Hospital Foundation� őszi
divatbemutatóján ismerte meg az amerikai közönség Mihályffy Andrea tagtársunk
eredeti ruhakölteményeit.  A Plantation Golf és Country Clubban összegyűlt közel 300
főnyi közönség elragadtatással fogadta és lelkes tapssal jutalmazta a fiatal budapesti
divattervező kötőgépen alkotott egyéni stílusú ruháit.  Nyolc csoportban 52 ruha került
bemutatásra.  Andrea édesanyja, Angéla Budapestről jött erre az alkalomra és a tíz
maneken egyike volt.  A műsort Carl Abbott, a jónevű építész nyitotta meg és bemutatta
Andreát, aki az Iparművészeti Főiskolát 1991-ben végezte Budapesten és hat évig volt az
Okker Stúdió munkatársa.  1997-ben jött Floridába és ENVISAGE néven alapította meg
kötöttruhatervező vállalatát.  Alkotásaira jellemző az időtálló elegancia, a síma,
klasszikus vonal.  A Herald Tribune riportere szerint a bemutatott művek nemcsak ruhák,
művészi alkotások is.  Büszkék vagyunk arra, hogy Andrea első amerikai bemutatkozása
a Kossuth Klubban volt 1997 februárjában.  Akkor így írtunk róla a Hírmondóban: �Sok
sikert kívánunk neki és reméljük, hogy egyszer majd elmondhatja: a világhír felé vezető
úton a Kossuth Klub indította el!�  Ezt most megismételjük és gratulálunk a sikerhez.

Szabadegyetemi Hírek.  Nagy érdeklődés előzte meg tagtársunk Dr. Deme László
egyetemi tanár előadását az újjáéledt nemzeti érzés szerepéről és megnyilvánulásairól a
rendszerváltás éveiben (1988-1992).  A tények beható ismerete és tudományos analízise
alapján az előadó kitűnően ecsetelte a 40 évig tartó kommunista propaganda csődjét a
magyar nép öntudatának megsemmisítésében.

Millenniumi Napok.  Kérjük olvasóinkat, védnöki megajánlásaikkal járuljanak hozzá a
�MAGYAR MILLENNIUMI NAPOK� sikeréhez.  A felkérő levélben közölt védnöki
kategóriákat a semmitmondó �adakozó,� �pártoló,� �támogató,� stb. helyett az ezer évvel
ezelőtti magyar társadalomra jellemzőbb kifejezésekkel cseréltük fel.  A művészi
kivitelezésű Millenniumi levélpapírt v. baranchi Tamáska Endre tagtársunk tervezte és
a Tamáska házaspár 300 példányt nyomtatott ki belőle.  Mielőtt lezárjuk 1999-et,
emlékeztetjük arra is olvasóinkat, hogy a Millenniumi Napok céljára küldött adományok
nemes célt szolgálnak és levonhatók az egyéni jövedelmi adóalapból!

A Millenniumi hangversenyek szereplői között több ismerőst fedezhetünk fel.  Koczor
Péter zongoraművész, Fodor Bea és Fekete Attila operaénekesek, valamint Karosi
Bálint orgona- és klarinétművész már meggyönyörködtették Sarasota és környéke
közönségét.  Cserna Ildikó operaénekes és Gazda Bence hegedűművész egészítik ki a
fiatal előadók csoportját.  A zongora- és orgonakíséret igényes szerepében örömmel
üdvözöljük a világhírű zongoraművészt, Lantos István professzort, a Zeneakadémia volt
rektorát, aki az egyházzenei hangversenyen orgonaszólóval is fellép.  Az Operaházi
hangversenyre $35, $25 és $15-os áron lehet jegyet rendelni a Sarasota Opera
jegypénztárától (941-366-8450).  A templomi hangversenyről és a Millenniumi Napok
részletes műsoráról januári számunkban adunk bővebb híreket.



KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNUNK TAGJAINKNAK ÉS
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

MEGHÍVÓ DECEMBERI MŰSORAINKRA

1.  1999 December 9-én Csütörtök Délután fél 4-kor (3:30 p.m.)
A Selby Könyvtár Nagytermében

1331 First Street, Sarasota

KARÁCSONYI MŰSOR--Erdélyi Betlehemes

•  Karácsony története Lukács evangéliuma szerint�Zabava Mária
•  Karácsony,  Ady Endre verse�Kolodi Erzsébet

•  József az ács Istennel beszélget, Reményik Sándor verse�Kolodi László
•  Dícsőség Mennyben az Istennek�Szabó Pál, zongora, a közönség énekel

•  A Kántálók bevonulása
•  Mennyből az angyal�Szabó Pál, zongora, a közönség énekel

•  Csángó köszöntő�Zabava Ferenc
•  Kis karácsonyi ének, Ady Endre verse�Gémesi Benjamin

•  Bölcsek�Gémesi Tim
•  Csendes éj�Szabó Pál, zongora, a közönség énekel

•  Karácsonyi énekek�Szabó Pál, zongora
TOMBOLA!�Szervező Bazán Mária

A műsor után uzsonna: kávé, sütemény, mini-bazár, beszélgetés
Háziasszonyok: Dr. Szép Márta, Csizinszky Ágnes

2.  1999 December 20-án, Hétfő Délután fél 4-kor (3:30 p.m.)
A Selby Könyvtár Nagytermében

1331 First Street, Sarasota

SZABADEGYETEMI ELŐADÁS

Clementis-Záhony Botond:
NATO AND HUNGARY: A VIEW FROM TASZÁR

Jelenleg a kecskeméti repülőbázison NATO felkészítő, előtte a taszári SFOR támaszpont
vezérkari főnökségén katonai tolmács, Clementis-Záhony Botond történész és politológus

Magyarország NATO tagságával kapcsolatos egyéni tapasztalatairól számol be

Önkéntes hozzájárulásokat a Tanulmányi Alapra köszönettel elfogadunk
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