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1 998 MÁRCIUS 29: ZENEAKADEMIAI VILÁGNAP I Amint már szeptemberi
számunkban jeleztük, 1998 március 29-én este 8 órai kezdettel
jótékonysági hangversenyt rendezünk a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti FŐiskola javára a Sarasota Operaházban.
Azért
lesz ez a nap a Zeneakadémia "Világnapja," mert egyidejűleg
Budapesten is lesz jótékonysági hangverseny a Zeneakadémia
javára: Budapest és Sarasota kart karba öltve fog munkálkodni
e nacjy múltra visszatekintő, de jelenleg súlyos anyagi gondokkal
küzdó patinás intézmény felvirágoztatása érdekében.
A Zeneakadémia a magyar kultúra egyik fellegvára.
Liszt Ferenc
vezetésével 1875-ben nyitotta meg kapuit, s azóta a 20. század
olyan zenei üstökösei voltak vezető tanárai, mint Bartók Béla,
Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán, Weiner Leo, hogy csak néhányat
emlitsünk meg a sok közűi. Ezek az óriások és a Zeneakadémián
végzett világhirü karmesterek és előadóművészek, a magyar
zenekultúra hirnevét Öregbítettek szerte a nagyvilágban.
1997 nyarán szomorú képet nyújt az épitőmuvészeti szempontból
is múemlékszámba sorolható épület: kivül felducolva, vakolatát
hullatva, kormosán és piszkosan rejti hajdani szépségét.
Belül
kopottan szégyenkeznek a megfakult freskók, s a nézó'tér
bársonyszékei, mint jobb napokat látott idÖs hölgyek, már csak
régi dicsó'ségükrŐl álmodnak.
Az épület tatarozása természetesen túlhaladja a sarasotai
hangverseny által összegyűjthető anyagi keretet.
A Zeneakadémia
azonban a magyar zeneoktatás központja is: ha a hangverseny
bevételéből hozzá tudunk járulni a hangszertár felújításához,
egy pár téglával mi is épiteni fogjuk a jővÓ század Akadémiáját.

************************
A SZABADEGYETEM HÍREI.
A november 8-i előadásnak 36 hallgatói a
volt és $144 gyűlt össze a Tanulmányi Alap javára.
KóVetkezo
előadásunkat december 6-án Dr. Gáspár Ödön tartja (1. a mellékelt
meghivótp.
1998^január(10-én Dr. Kisvarsányi Géza "TRAGÉDIA
ES DICSŐSÉG" cimú előadása nyitja meg a "sesquicentennial" évet,
amikor az 1848-as magyar szabadságharc 150 éves évfordulójára
emlékezünk.
Jegyezzük fel a dátumokat a naptárba!

*************************
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS.
Január 18-án vasárnap délután 3-kor lesz
a Kossuth Klub új igazgatóságának megválasztása.
Alapszabályaink
értelmében csak azok szavazhatnak, akik a közgyűlésen érvényes
tagsági igazolvánnyal rendelkeznek.
Ismételten kérjük azokat,
akik még nem tettek eleget tagsági kötelezettségüknek, mieló’bb
fizessék be az 1998-ra érvényes tagdijat (házaspároknak $25,

egyéneknek $20).
Kérjük a csekket "Kossuth Club Membership-"re
kiállítani és P. 0. Box 19774, Sarasota, FL 34276 címre küldeni.
Ój tagokat is szívesen látunk!
E havi számunkkal meghatalmazd cédulákat (proxy) mellékelünk
azoknak, akik személyesen nem tudnak a közgyűlésre eljönni.
Ezüton hívjuk fel azok figyelmét, akik hajlandók a klub
igazgatósági tanácsában dolgozni, jelentsék szándékukat, hogy
a közgyűlésen a jelöltek között legyenek.

Ó j TAGJAINK.
____ Örömmel koszö'nt jük új tagjaink között Farkas
Sándort és Erikát, Strumpf Mitchellt és Lindát, valamint Nt.
Magyarési árpádot és Klárát.
Nt. Magyarosi a Safety Harborban
mfikÖdÖ Magyar Keresztyén Egyház lelkipásztora, minden vasárnap
délelőtt 10-kor magyar nyelvű istentiszteletet tart.
Minden
hónap negyedik vasárnapján az istentisztelet után ebéd várja
a gyülekezetét, amelyre a sarasotai magyarokat is szívesen
látják.
Az ebéd d r a személyenként $7.
Az egyház cime: Hungarian
Christian Church, 303 8th Ave. N., Safety Harbor, FL 34695,
telefon: 813-726-6531.
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A KARÁCSONYI BAZÁR ADOMÁNYOZÓI. Köszönet mindazoknak akik nov.
15-ig átadták adományaikat a Bazárra.
Azért adtunk korábbi
határidőt, mert az árcédulák felírása az értékesítésre kerüló;
árukra időigényes munka, s szerettük volna befejezni a Hálaado'
Ünnep eló'tt. A_ listát januári számunkban fogjuk kiegészíteni,
amikor majd a süteme'nyvásár résztvevőit, a Bazár kisegítő
személyzetét, valamint a Bazár jövedelmét is közölni fogjuk.
ADOMÁNYOZIK LISTÁJA: Berta Norbert & Mária, (Borost Lajos & Ilona, Deák István
& Zsuzsa, Farkas Sándor & Erika, Fekete Pal & Éva, Fenyves Gizella, Fodor
Gizella, Gábry Ferenc & Ilona, GÖnczöl János, Griffiths Kish Rose, Hidy Márta,
Iklody Margit, Karakay István & Erzsébet, Kaveggia Mária, Kelemen Appolónia,
Kisvarsányi Géza & Éva, Lengyel Ferenc & Óva, Lukács Csaba, Molnár Irén,
Molnár József & Ica, Oláh László & sári, Pattantyús Magda, Sándor Anna, Solti
Gyula & Margit, Szép Márta, Szonntagh JenÖ & Nóra, Takáös László & Ilona,
Tengler Vilma, Vajda Lucy, Valentényi Éva, Várdy Huszár Agnes, Varga István
& Ilona, Vegliante Joe & Cathy.
***********************

CYC PRODUCE.
Ki gondolná, hogy ezalatt a cégér alatt magyar
üzlet rejtőzködik a 2117 Siesta Drive címen Sarasotában? Pedig
Kozma Katalin és Makkai András fűszer és csemege üzletében valódi
magyar szaloncukor, friss magyar kenyér, és sok más magyar
szájíznek megfelelő árú kapható.
Aki még nem ismerné, keresse
f^l (óket a Southgate bevásárló központ északi bejáratával szemben
levő üzletsoron.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ES BOLDOG ÚJÉVÉT KÍVÁNUNK!
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MARCH 29, 1998; INTERNATIONAL DAY FOR THE LISZT ACADEMY.
There
will be Benefit Concerts in Budapest and Sarasota for the Ferenc
Liszt Academy of Music on March 29, 1998.
The Sarasota concert
is organized by the Kossuth Club in order to raise money for
musical instruments and related teaching aids.
The purpose
of the Budapest concert is to raise funds for the renovation
of the historic Academy building.
The Sarasota concert will
be held at the Sarasota Opera House.
LECTURE SERIES NEWS.
The November 8 lecture was attended by
36 people and we collected $144 for the Education Fund.
Our
next lecture is on December 6 by Dr. Edmund Gaspar (see enclosed
invitation).
The first lecture in 1998 by Dr. Geza Kisvarsanyi
on January 10 will open the sesquicentennial year of the 1848
Hungarian War of Independence.
ANNUAL MEETING.
The Annual Meeting of the Kossuth Club will
be held on Sunday, January 18, 1998, at the South Gate Community
Center.
According to our by-laws, only paid up members can
vote for the new Board of Directors and on other matters to
be decided on.
Please renew your membership, or upgrade your
status from "subscriber" to member by paying the annual dues
of $25 for married couples or $20 for singles by the time of
the meeting.
We welcome new members!
We are also looking for
"a few good men"(or women!) who are willing to work as members
of the Board of Directors.
NEW MEMBERS. We welcome Mr. & Mrs. Alex Farkas, Dr. & Mrs.
Mitchell Strumpf, and the Rev. & Mrs. Árpád Magyarosi among
our new members.
Rev. Magyarosi is Pastor of the Hungarian
Christian Church in Safety Harbor; every fourth Sunday of the
month there is a fellowship dinner following the church service
for $7 per person.
They welcome visitors from Sarasota.
If
interested, please call ahead for reservations (813-726-6531).
DONORS HONOR ROLL.
Donors to the Christmas Bazaar are listed
in the Hungarian pages of this newsletter.
The list is
incomplete and will be updated in the December issue.
CYC PRODUCE.
At 2117 Siesta Drive there is a Hungarian food
store by this name owned by Katalin Kozma and András Makkai.
They have Hungarian bread, candy, paprika, and other goodies.
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
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