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KOSSUTH APANK HANGJA. Április 21-én a meghirdetett műsor után 
megható élményben volt részünk. Kontz Lajos, nemrég elhúnyt 
tagtársunk Dr. Kontz Zoltán unokája, magnószalagot játszott 
le, amelyen Kossuth Lajos hangját hallottuk. A felvételt a 
Kossuth Alapítvány 1994-ben adta ki egy diszes Kossuth Emlékkönyv 
keretében. Az eredeti hangfelvétel 1890 szeptemberében készült 
Torinóban, ahol az agg Kossuth hangját viaszhengeren örökítette 
meg a korabeli modern technika. A felvételt az aradi vértanuk 
szobrának leleplezése alkalmából mutatták be Budapesten, majd 
szerte az országban lejátszották.
Az évek során az eredeti felvétel elkopott, feledésbe merült, 
és a Széchényi Könyvtárban porosodott. Hangmérnökök gondos 
munkája a regi felvételt felújította, hogy újra érthető es 
hallható legyen az utokor számára a ̂ 'Nemzet Atyja." A hang 
orgánuma még idős korában is a kortársai álltai elismert nagy 
szónokot idézi, bár a felújított hangfelvetel nem üti meg a 
"high fidelity" minőseget.
Könnyeket csalt ki szemeinkből a Kossuth nóta, amit a két 
legidősebb '48-as honvéd olyan szivbÖl szólóan énekelt. Az 
emlékfelvételt Sinkovits Imre, a Nemzeti Szinház nagy szinesze, 
zárja Kossuth Lajos 1885 május 2-án kelt levelével, amelyet 
Zejk Saroltának irt.
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BEMUTATJUK AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAIT— III RÉSZ
Szaday Tibor (Pénztáros), Budapesten született, a Deák 

Ferenc Reálgimnáziumban érettségizett, majd a katonai pályára 
lépett. 1944-45-ben a légvédelmi tüzérség tagjaként Budapest 
védelmében megsebesült, majd az összeomlás után Ausztriába 
menekült a biztos letartóztatás elől. Zell am See-ben magyar 
diákokat készitett elő az érettségire, majd Vatikáni ösztó’ndijpal 
Spanyolországban a Közgazdasági Egyetem hallgatója lett. Később 
Madridban, a világon egyedül működő' "Magyar Királyi Követség" 
titkára lett, a Spanyol Rádió Magyar Osztályán dolgozott Muráti 
Lilivel és NyirÖ Józseffel, a Spanyol Légierőknek műszaki 
forditásokat készitett, és mint vitorlázó pilóta, a Spanyol 
Királyi Aero Club tagja lett.
1 954-ben erkezett az Egyesült Államokba, ahol előszó'r mint 
vállalkozó házépítésnél dolgozott, majd a Pan American légi- 
társaságnál helyezkedett el 1983-as nyugdíjazásáig. Aktivan 
működött a külföldi Magyar Cserkész Szövetség központjában és 
a Nagytanács tagja lett. 1986 óta él Sarasotában.



Lehóczky Melinda Antónia (Titkár Helyettes), Budapesten 
született. 1956-ban érettségizett Magyarországon. Faiskolai
tanulmányait Londonban, Oslóban, Stockholmban, Kanadaban, ás 
az Egyesült államokban végezte. 1 973-ban physio-kemia^ol nyer ( 
Bachelor of Science diplomát, 1981-ben pedig fizikai földrajzból 
szerez Master of Science diplomát az Oslo Egyetemen.

i  i . .  . .  /Változatos karrier all mögötte. Dolgozott mint vegyész, orvosi 
technikus, kutató, ás középiskolai tanár. Ez utóbbi minőségben 
kémiát, fizikát, mikrobiologiat tanitott. Norvág állampolgár, 
1982 éta ál az Egyesült államokban. 1985-ben jött Floridába, 
ahol először helyettes tanár volt, majd mint ingatlan ügynök 
tevékenykedett. 1995-ben a bradentoni Lehoczky Engineering 
& Consulting vállalat (LÉC) igazgatósági tanácsának lett tagja.

i ) )  íOt nyelven beszel (angol, magyar, norvég, svéd, nemet). Tagja 
a Norvág Akadémikusok Szövetságánek, a Norvág Physio-Kemikusok 
SzÖvetságánek, a Norvég Kó'zápiskolai Tanárok Szövetségének, 
valamint az Amerikai Női Egyetemi Körnek (AAUW).
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Csizinszky Apnes igazgatátársunkA KOSSUTH KLUB SZAKÁCSKÖNYVE. 
kezdeményezésére, felkérjük olvasóinkat, hogy küldjék el kedvenc 
sütemény es átél receptjeiket az alábbi cimre:

Mrs. Ágnes Csizinszky 
6111 8th Avenue Drive West 

Bradenton, FL 34209
Az összegyűlt receptekből szakácskönyvet állitunk Össze, amelyet 
a "Kossuth Klub SzakácskÖnyve"-kent értékesítünk. A csalápi 
recepteket névvel és cimmel közöljük. A hasznot a Tanulmányi 
Alap javára forditjuk. Elére is köszönjük az "izes adományokat" 
amelyeket majd mind kipróbálunk és Őszi műsoraink után megosztunk 
vendegeinkkel. JÓ sütést es jó étvágyat!

******************
A SZABADEGYETEM HÍREI. A márciusi és áprilisi előadásokból 
$141 gyűlt össze a Tanulmányi Alapra. A Szabadegyetem az 1995- 
96-os evet $754-os egyenleggel zárja. Következő előadásunkról 
az augusztusi Hírmondóban tájékoztatjuk olvasóinkat.

******************
.. / i . . . . . .KÖSZÖNET A HÁZIASSZONYOKNAK. Április 21-i összejövetelünk 
sikeréhez nagymértékben járultak hozzá Lengyel Éva, Csizinszky 
A;gnes, Kisvarsányi Éva, és az Ausztráliából látogatóban itt 
tartózkodó Csizinszky Gizella, akik az ételekről és italokról 
gondoskodtak. Köszönjük közreműködésüket!

A KOSSUTH KLUB IGAZGATÓSÁGI TANACSA NEVEBEN . ,
TAGJAINKNAK ÉS BARÁTAINKNAK KELLEMES NYARALÁST ES PIHENÉST KIVAN


