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A Művészet Napja. Január 21-én tizedik alkalommal rendezték meg Sarasotában a
Művészet Napját, amikor a helyi kulturális szervezetek a Fő-utcán és a központi téren
felállított sátrakban ismertetik idei műsorukat. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy
képzőművészek, zenekarok, a ballet társulat, az opera, és több tucat kultúregyesület
látványos és szórakoztató módon mutatkozzanak be a nagyközönségnek. A kicsit
népünnepélyhez hasonlító egy napos eseménynek a hűvös idő ellenére idén több mint
20,000 látogatója volt. Szinte minden sarkon szólt a zene és a Ringling cirkusz bohócai
szórakoztatták a járókelőket a sétáló utcává varázsolt belvárosban. Hardy Éva és
Vadász Alexa igazgatók kezdeményezésére idén először a Kossuth Klub is felállított egy
standot, hogy kulturális rendezvényeinket, elsősorban a februári hangversenyeket
hirdessük. Borsos Júlia budapesti látképekkel, magyar hímzésekkel és a nemzetiszínű
zászlóval díszítette fel a kiállítást, amelynél a nap folyamán többszázan érdeklődtek
Magyarország, a magyar kultúra, és a helyi magyar kulturális élet iránt. Önkénteseink
Vegliante Fenyves Kati, Vegliante Joe, Csizinszky Ágnes, Csizinszky Sándor,
Kisvarsányi Éva, Borsos Júlia, Borsos Lajos, Vadász Alexa és Hardy Éva két óránként
váltották egymást, hogy mint magyar kulturális attachék az érdeklődők kérdéseire
válaszoljanak. Köszönjük mindenkinek a segítséget!
Farsangi Hangversenyek. Jegyek még mindig kaphatók a február 25. és 27.
hangversenyekre. Vasárnap 25-én d.u. 5-kor a Church of the Redeemer-ben tartandó
egyházzenei hangversenyre a jegyek ára $10, gyerekeknek $5. Kedden 27-én este 8-kor
a David Cohen teremben tartandó operahangversenyre a jegyek ára elővételben $20, a
helyszinen $25. Kérjük a rendeléseket a Kossuth Klub címére (P. O. Box 19774,
Sarasota, FL 34276) küldeni a klub nevére kiállított csekkel. A jegyeket póstázzuk vagy
késői rendelés esetén a helyszinen adjuk át. A templomi hangverseny kb. egy óra hosszat
tart, az opera hangverseny szünettel két órás. A részletes műsort januári Hírmondónkban
mellékeltük, de kérésre újból elküldjük. Mindkét hangverseny jótékonycélú a Kossuth
Klub Tanulmányi Alapja javára. Sikerüktől függ, hogy milyen mértékben tudjuk ebben
az évben támogatni az erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki magyar iskolákat.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk azt a lehetőséget, hogy amerikai barátaiknak vegyenek
ajándék jegyeket, hiszen a zene nemzetközi nyelv.
In Memoriam. Szomorú kötelezettségnek teszünk eleget dr. Oláh László
búcsúztatásával, aki közel 30 évig, 1973 óta a sarasotai magyar közösség tagja és
támogatója volt. Februárban lett volna 97 éves. A Felvidéken Kassán született és
ifjúsága egy részét Kárpátalján töltötte, ahonnan családja származott. Egyetemi
tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte, a második világháború először
Argentinába, majd az Egyesült Államokba sodorta, ahol nyugdíjba meneteléig Illinois
állam egyetemén tanított, azután Sarasotában telepedett le. Mindazok, akik ismerték, a
régi magyar társadalom egyik legkíválóbb képviselőjének tartották. A Széchényi
meghatározása szerinti legjobb értelemben vett "kiművelt emberfő" volt, akinek
intelligenciája és széleskörű humanista és természettudományos tudása élvezetessé tették

a vele való beszélgetést. Nem felejtette el hazáját, s két évvel ezelőtt egyik utolsó
jótettként a Kossuth Clubon keresztül 2000 dollárt küldött Kárpátaljára a magyar
árvízkárosultak és a magyar iskolák javára. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat.
Özvegye Charlotte, nevében adományt adott a Kossuth Club tanulmányi alapjára.
Az Új Igazgatóság. A január 18. taggyűlésen abszolut többséggel (80 igen, 1
ellenszavazat, 1 tartózkodás) megválasztották az Igazgatóságot, amelynek új tagjai
Barlán Gyöngyi, Borsos Júlia, és Harkay Péter. A gyűlés elnöke Fekete Pál volt, a
határozatképesség megállapításánál és a meghatalmazások számlálásánál Zabava Mária
és Zabava Ferenc segédkeztek. A taggyűlést követő igazgatósági ülés egyhangú
határozata szerint az Igazgatóság munkaköre 2001-ben a következő: Csizinszky
Sándor—Elnök, Kisvarsányi Éva—Alelnök/Ügyvezető Igazgató, Vadász Alexa—
Alelnök, Kisvarsányi Géza—Pénztáros, Harkay Péter—Helyettes Pénztáros, Szaday
Tibor—Helyettes Pénztáros, Csizinszky Ágnes—Jegyző, Hardy Éva—Kereskedelmi
Kamara Összekötő, Vegliante Fenyves Kati—Pénzügyi Ellenőr, Borsos Júlia—Műsor
Felelős, Vegliante József—Sajtó és Média Felelős/Adóügyi Ellenőr, és Barlán
Gyöngyi—Sajtó Összekötő. Az Igazgatóság köszönetét fejezte ki Szaday Tibornak,
hogy több mint tíz évig volt pénztáros. Igazgatósági elismerést kapott vitéz baranchi
Tamáska Endre, aki 14 évig volt a Kossuth Klub alelnöke és képzőművésze (többek
között a klub címere az ő terve), s aki korára és elfoglaltságára hivatkozva lemondott. Az
Igazgatóság egyhangúan jóváhagyta, hogy Ferenczy Klára, Szép Márta és v. baranchi
Tamáska Endre ezentúl a Kossuth Klub tiszteletbeli Igazgatói lesznek, csatlakozva
Fésűs Erzsébet és Radnay Éva tiszteletbeli Igazgatókhoz. Köszönjük eddigi áldozatos
munkájukat és reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják kitűzött céljainkat.
Bemutatjuk az Igazgatókat. Helyszűke miatt ehhez az 1995-ben megkezdett
sorozatunkhoz már régen nem szolgáltattunk újabb adatokat. Most saját szavaival
Radnay Éva tiszteletbeli Igazgatót mutatjuk be, aki hosszú évekig mint aktív Igazgató,
majd mint nagyvonalú adakozó támogatta a Klub munkáját. Tavaly a Millenniumi
Napok sikeréhez $1,500-os adománnyal járult hozzá, amit ezúton nyilvánosan
megköszönünk.
“Budapesten, Szent István napján születtem, a Mária Terézia gimnáziumban tanultam
és a kereskedelmi akadémián érettségiztem. Rövidesen érettségi után férjhez mentem
Dr. Radnay Pál orvoshoz, aki a belvárosban nyitott rendelőt amelyben én voltam az
asszisztense. A háború évei alatt férjem időnkint mint orvos hadnagy szolgált. De
Budapest ostromát együtt éltük végig. Amint a nem kívánatos politikai erők kezdték
kimutatni a foguk fehérjét, ott hagyva csapot papot, kivándoroltunk. New Yorkba
kerültünk, megjártuk Ellis Islandot. Miután onnan kiszabadultunk férjem elkezdett
kórházakban dolgozni, én pedig különböző munka lehetőségek után, barátok révén
bejutottam a film szakmába és New Yorkban dokumentum filmeket és TV hirdetéseket
szerkesztettem. New Yorkban tagja voltam a Fészek Klubnak, a Metropolitan Opera
Guildnek, résztvettem az Amerikai Magyar Orvos Egyesület, valamint a Jogász
Egyesület évi bál rendezésében. Nyugdíjba menetelünk után Sarasotába jöttünk, ahol
a Kossuth Klub és a sarasotai Operaház igazgatósági tagsággal tüntetett ki.”
Radnay Éva

Üzenet Erdélyből. Nagyváradon 2000. december 14-én kelt a levél, de csak január 19én érkezett meg a Kossuth Klub címére. A Szent László Római Katholikus gimnázium
nevében Tempfli József püspök és Zalder Éva igazgató megköszönték a Klub 2000-ben
küldött 2000 dolláros adományát. Levelükben felsorolják tíz tanuló nevét, akik Kossuth
ösztöndíjat kaptak, hozzátéve, hogy segítségünk az iskola karbantartásának költségeihez
is hozzájárult. A Klub tagjainak áldott Karácsonyt és Isten áldását kívánják önzetlen
munkájukra.
Isten Hozott! A Kossuth Klub új tagjai Bakcsy Magda, dr. Bene Ilona, Czakó Tibor
és Czakó Piri, dr. Gera Margit, dr. Hansági Imre, Jordán Emőke, Olson Anthony és
Olson Tünde, valamint Portányi János és Portányi Erzsébet. Szeretettel üdvözöljük
Köszönjük mindazoknak, akik már megújították 2001-re tagságukat és
őket!
felülfizetéssel is kifejezték bizalmukat a vezetőség munkája iránt. Ezúton emlékeztetjük
olvasóinkat, hogy a Kossuth Klub évi tagdíja egyéneknek $20, családoknak $30. Új
tagokat szívesen látunk és régi tagjainkat szeretettel várjuk vissza!
Az 1999-es Karácsonyi Műsor Bevételének Felülvizsgálata. A január 18. taggyűlés
után az újonnan megválasztott Igazgatóság felülvizsgálta a több mint egy évvel ezelőtti,
1999. december 9-i karácsonyi műsor elszámolását. Szaday Tibor akkori pénztáros
könyvelési adatai és a SunTrust Bank betéti cédulái alapján az Igazgatóság
megállapította, hogy a karácsonyi műsor összbevétele $999 volt. Ezt az összeget Szaday
Tibor 1999. december 13-án betette a bankszámlánkra. Jelentése szerint ebből $350
csekken befizetett céladomány a Millenniumi Napokra, $180 csekken befizetett tagdíj, és
$469 készpénz. A készpénz három forrásból származott: 1. ajtónál befizetett adomány, 2.
könyvvásár, és 3. tombola. A készpénzt Szaday Tibor mint “adományt” (belépő,
könyvek, tombola) könyvelte el, de elosztásáról nem tudott pontos jelentést tenni. A
2000. januári Hírmondóban a tomboláról ennyi jelent meg: „A Bazán Mária által
rendezett tombola lebonyolításában Békási Júlia, Élthes Baba, és Radnay Éva
segédkeztek.”
Az Igazgatóság a kivizsgálás alapján megállapította, hogy az
elszámolásban nem történt rendellenesség. Javasolta, hogy a jövőben a készpénzt és
annak forrásait írásban a helyszinen rögzítsék, és kívánatosnak tartja, hogy a pénztárnál
ketten üljenek. Mivel minden munka önkéntes, ez nem mindig valósítható meg.
Az Igazgatóság felhívja tagjaink figyelmét, hogy kérdéseiket és észrevételeiket a Klub
működését illetően az amerikai társadalmi szervezetekben elfogadott és szokásos módon
tegyék meg. Gyűléseinken a Robert’s Rules of Order szabályait vesszük irányadónak.
Visszautasítjuk a személyes támadásokat, az alaptalan vádakat és fenntartjuk a jogot azok
kizárására, akik a klub eredményes működését zavaró viselkedésükkel akadályozzák.
Az Igazgatóság ismételten megköszöni a tagság bizalmát és támogatását, ami lehetővé
tette az elmúlt hat év alatt szervezett rendezvényeink erkölcsi és anyagi sikerét.
ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!

A KOSSUTH KLUB FEBRUÁRI MŰSORAI
2001. Február 15-én, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota
Szabadegyetemi Előadás
Anthony Iannacone:
GABRIEL VON WAYDITCH
(1888-1969)
Gabriel von Wayditch nevét még a magyarok közül is kevesen ismerik, pedig Budapesten
született és 14 operát írt. Mr. Iannacone a Wayditch Alapítvány igazgatóságának tagja és
a magyar-amerikai zeneszerző életművét zenés szemelvények beiktatásával ismerteti
angolul.
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Fellépnek a Magyar Állami Operaház művészei Budapestről
Koncert No. 1.
Február 25-én, Vasárnap d.u. 5 órakor
The Church of the Redeemer
222 South Palm Avenue, Sarasota
Egyházzenei Hangverseny Orgonakísérettel, utána fogadás
Jegyek: $10, gyerekeknek $5
Koncert No. 2.
Február 27-én, Kedd Este 8 Órakor
Beatrice Friedman Symphony Center, David Cohen Hall
709 North Tamiami Trail, Sarasota
Farsangi Opera Hangverseny
Jegyek elővételben $20, a helyszinen $25
A hangversenyterem korlátozott befogadóképessége miatt ajánlatos a jegyeket
elővételben megrendelni a Kossuth Klubtól! A jegyeket póstázzuk.
A hangversenyek jótékonycélúak a Tanulmányi Alap javára
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