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Bravúros Beugrás.  Három nappal a december 1-i hangverseny előtt Vázsonyi Bálint
értesített, hogy betegsége miatt kénytelen lemondani sarasotai fellépését.  Nehéz
helyzetbe kerültünk, mert már �minden sínen volt�: lekötöttük a hangversenytermet, az
újságokban hírdetéseket helyeztünk el és jegyeket adtunk el.  Nyolc év alatt ez volt a
tizenharmadik (szerencsés szám?!) hangverseny a Kossuth Klub rendezésében és először
kellett volna bejelentenünk, hogy elmarad az előadás.  Angelica Sganga személyében
azonban valóságos mentőangyalt küldött maga helyett a beteg művész.  Angelica nem
csak végtelenül bájos, de roppant tehetséges fiatal zongorista.  Bravúros beugrásával
megmentette a helyzetet és a 170 főnyi közönség lelkesen megtapsolta ihletett előadását.
Különösen sikeres volt Liszt és Prokofjev műveinek tolmácsolása.  A Venezuelában
született 22 éves művésznő Miamiból jött és a költségmegtérítésen kívül nem fogadott el
fellépti díjat.  Így az adományokból és a bevételből több maradt a Zeneakadémia javára.

A műsorváltozást Kisvarsányi Éva jelentette be.  Felolvasta Vázsonyi Bálint levelét,
majd röviden ismertette Dohnányi Ernő életét, hangsúlyozva Florida állam és a
Zeneakadémia közötti kapcsolatot.  Tagtársunk Gönye Elisabeth közbenjárása révén
először rendezhettünk hangversenyt a Sainer Hall-ban, ebben a jó akusztikájú, 250
személyes intím hangversenyteremben.  A New College Alapítvány részéről Mary Lou
Wingerter és Jeffrey Thomas nyújtottak messzemenő segítséget.  Említést érdemel,
hogy a hangverseny után az Alapítvány visszatérítette az $50 takarítási díjat, mert mint
mondták �a magyarok olyan tisztán hagyták a termet!�  Köszönjük Berta Mária, Bitskey
Ella, Csizinszky Ágnes, Lovas Edit és Kisvarsányi Géza közreműködését a sikeres est
megvalósításában.  Végül, de nem utólsósorban köszönjük mindazoknak, akik összesen
$3,520-t kitevő védnöki adománnyal hozzájárultak az anyagi sikerhez.

Évvégi Beszámoló.  Januári számunkkal a Hírmondó kilencedik évjáratát kezdjük el.
Nyolc teljes év után érdemes számotadni a Kossuth Klub 1995 óta elért eredményeiről és
egy kis statisztikával kiértékelni működésünket.  Nyolc éven át következetesen betartott
céljainkat a következő pontokban foglalhatjuk össze: 1. A magyar kultúra szélesebbkörű
megismertetése amerikai környezetünkben a zene és a képzőművészet nemzetközi
nyelvén, 2. A Kárpát-medencében élő magyar kisebbség emberi jogainak érvényesítése,
iskoláik támogatása, 3. A magyarországi kulturális intézmények és a demokratikus
fejlődés támogatása.  Kiemelkedő rendezvényeink, mint 1996-ban a Millecentennáriumi
Gála Est, 1998-ban két Operaházi hangverseny a Zeneakadémia javára, 2000-ben a
Millenniumi Napok, nemcsak a magyar, de az amerikai közvélemény elismerését is
kivívták.  Szabadegyetemi előadásaink kíváló előadók sorát mutatták be.  Taglétszámunk
az 1995-ben nyilvántartott 45-ről 2002-ben 175-re nőtt, pártolóink címlistája
Californiától Toronto-ig és Chicagótól St. Louis-ig 450-en felüli.  Ennek a széleskörű
támogatottságnak és munkánkba vetett bizalomnak köszönhető, hogy eddig minden
évben anyagi támogatást tudtunk nyújtani Trianonban elszakított magyar testvéreinknek
Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken és a Délvidéken éppúgy, mint Magyarországon
valamint Amerikában is.  Ez a segítség nyolc év alatt már meghaladta a $125,000-t.    



2002-ben kiemelkedő műsoraink voltak a Kossuth évvel kapcsolatos zenés pódium est,
Mécs Éva színművésznő irodalmi összeállítása, a Dohnányi évvel kapcsolatos
hangverseny, a „Sacra Corona” című magyar történelmi film amerikai ősbemutatója, a
tavaszi és őszi bankettek, valamint Dr. Tarján Gábor, Dr. Kúnos György, Szabó
Ágnes, Dr. Várdy Béla és Dr. Várdyné Huszár Ágnes szabadegyetemi előadásai.
Ebben az évben az adományokat az alanti táblázat szerint osztottuk szét:

Liszt Ferenc Zeneakadémia Alapítvány (Dohnányi emlékhangversenyből) $3,000.00
Csíkszeredai Magyar Gimnázium (Erdély) $1,400.00
Szabadkai Bolyai Iskola (Délvidék) $600.00
Ilosvai Selymes Péter Táncegyüttes (Felvidék) $500.00
Magyar Művészek, Eger (Kossuth emlékműsorból) $500.00

Összesen: $6,000.00

Egyházaink Hírei. A Magyar Christian Church, Bodor Péter Pál lelkipásztor, minden
hó első vasárnapján d.u. 3 órai kezdettel ökumenikus Istentiszteletet tart a Church of the
Cross templomban (3005 S. Tuttle Ave., Sarasota).  Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szertartás utáni szeretet vendégségre is!�A Magyar Katolikus Misszió minden
hó második vasárnapján d.u. fél kettőkor szentmise áldozatot mutat be a Szent Mihály
templomban (5394 Midnight Pass Road, Siesta Key).�Safety Harbor-ban a Magyar
Keresztyén Egyház minden vasárnap d.e. 10 órakor magyar Istentiszteletet tart, igét
hirdet Slezak Jakab lelkipásztor.  Érdeklődni lehet a 727-726-6531 telefonszámon.

Szigorított Parkolás.  A Selby Könyvtár vezetősége értesítette az épületet használó
klubokat és egyesületeket, hogy januártól kezdve a könyvtár parkolójában csak két óra
hosszat szabad parkolni.  Az intézkedés mindenkire vonatkozik és oka az, hogy a
Belvárosban a téli hónapok alatt uralkodó túlméretezett túristaforgalom idejére
mentesítsék a könyvtárat a díjmentes parkolási lehetőség korlátlan kihasználásától.  A
megengedett parkolási időn felül $10 lesz a bűntetés.  Sajnos, ezt a kényelmetlenséget el
kell fogadnunk, mert a könyvtár termét díjmentesen használjuk és jobb helyet eddig még
nem találtunk.   

Tagdíjak 2003-ra és Vezetőség Választás.  Kérjük tagjainkat, hogy január 30-ig újítsák
meg tagságukat 2003-ra, hogy a Hírmondót továbbra is zavartalanul kapják és a januári
vezetőség választáson szavazhassanak.  A tagdíj továbbra is $30 családoknak, $20
egyéneknek.  Adóalapból levonható adományokat és felülfizetéseket köszönettel
veszünk. A Kossuth Klub Igazgatósági választása 2003. január 30-i műsorunk után lesz.
Aki nem tud személyesen résztvenni, kérjük küldje el címünkre a mellékelt
meghatalmazást.  Az Igazgatóságba a Jelölő Bizottságnál lehet jelentkezni (Kossuth Club
Nominating Committee, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).

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



MEGHÍVÓ

2003. január 30-án, csütörtök d.u. 4:00-kor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

A GALAPAGOS SZIGETEK

Dr. Pádár Csaba

Előadása

Dr. Pádár Csaba István Magyarországon született és szüleivel mint kisgyermek hagyta el
a második világháború viharában hazáját.  Édesapja, néhai Pádár Ferenc, az 1960-as
években a sarasotai magyar kulturális élet egyik alapító tagja volt.  Dr. Pádár egyetemi
tanulmányait a Cornell Egyetemen végezte, majd Sarasotában évtizedekig saját orvosi
irodáját vezette és mint idegsebész dolgozott.  Nyugdíjbamenetele óta szabadidejét
kedvenc időtöltésének, az utazásnak és a történelmi kutatásnak szenteli.  Az Északi és
Déli Sarkonkon tett utazásairól már beszámolt a Kossuth Klub tagjainak.  Most az
egzotikus Galapagos szigeteken tett útjáról tart vetített képekkel színezett előadást.  Dr.
Pádár a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja és a Sarasotai Történelmi
Klub ügyvezető igazgatója.

Az előadás díjtalan.  Önkéntes adományokat a Tanulmányi Alapra mindíg köszönettel
nyugtázunk.  Mindenkit szeretettel várunk!

Az előadás után tartjuk 2003-as tisztújító közgyűlésünket

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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�The Concert Must Go On!�  This proved to be true when three days before the
Dohnányi Memorial Concert pianist Bálint Vázsonyi had to cancel because of illness.
However, he arranged for another artist to perform in his place and we were fortunate to
hear an outstanding young pianist: Angelica Sganga gave an inspired and spirited
performance and was rewarded with a standing ovation at the end of her program.  We
thank our sponsors for their donations to help the Liszt Academy of Music in Budapest.

Milestones.  With this issue we start the ninth volume of the newsletter.  In the past eight
years we followed a consistent policy of bringing Hungarian culture through music and
the arts to American audiences in southwest Florida, and supported Hungarian cultural
and educational institutions in the Carpathain Basin.  We also supported students of
Hungarian descent in Florida through the Kossuth scholarship program.  Our membership
grew from 45 in 1995 to 175 in 2002.  Our fund raising efforts were always met with
generous and enthusiastic support by members and non-members alike.  The result is that
in the past eight years our scholarships and charitable contributions amounted to more
than $125,000.  Thank you for making a difference!  Donations in 2002 were
distributed as follows:

Franz Liszt Academy of Music (Hungary) $3,000.00
Hungarian School in Csíkszereda (Transylvania) $1,400.00
Hungarian Bolyai School in Szabadka (Vojvodina) $600.00
Ilosvai Selymes Péter Folk Dancing Group (Slovakia) $500.00
Artists from Eger (Hungary) $500.00

Total: $6,000.00

Hungarian Church News.  Ecumenical service by the Magyar Christian Church is given
at 3:00 p.m. on the first Sunday of every month at the Church of the Cross (3005 S.
Tuttle Ave., Sarasota).  Holy Mass by the Hungarian Catholic Mission is celebrated at
1:30 p.m. on the second Sunday of every month in St. Michael the Archangel Church
(5394 Midnight Pass Road, Siesta Key).  Services of the Hungarian Christian Church in
Safety Harbor are every Sunday at 10:00 a.m.  For information call 727-726-6531.

Reminder.  The next program in the Selby Public Library on January 30 at 4:00 p.m. is
an illustrated lecture by Dr. Stephen Csaba Padar: The Galapagos Islands.  The annual
membership meeting and election will be held after the program.  If you are unable to
attend please fill out and return the enclosed proxy with your 2003 membership dues.


