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�Itt Élned, Halnod Kell.�  Ez volt a címe a sárospataki 8KOR Színház műsorának,
amivel felemelővé és emlékezetessé tették nemzeti ünnepünket a Magyar Házban.  A
tehetséges művészek és a leleményes technikai stáb Stumpf Gábor igazgató vezetésével
irodalmi és zenei szemelvényekkel illusztrált magyar történelmi montázst állítottak össze.
Az összekötő szöveget Földházi István írta és mondta el.  A közel két órás előadás
felidézte a magyarok 1100 éves történelmét a Kárpát-medencében.  A honfoglalásra
emlékezve részleteket hallottunk Arany János �Rege a Csodaszarvasról� című verséből
és zenés betétet a �Honfoglalás� című filmből; első királyunkat, Szent Istvánt az
�István, a király� című rock opera részletei idézték fel.  Verssel és zenével emlékeztek a
magyar történelem tragikus és dicsőséges eseményeire, a tatárjárásra, a mohácsi vészre,
Rákóczi és Kossuth forradalmaira.  Petőfi, Vörösmarty, Ady, Tompa Mihály, József
Attila verseit hallottuk, de nem maradt ki az összeállításból nemzeti tragédiánk Trianon
sem, ami darabokra szakította ezeréves országunkat, s ami rányomta átkos bélyegét 20.
századi történelmünkre.  A rosszemlékű Rákosi korszakra a gyűlölt diktátor korabeli
rádió �szózata� emlékeztetett, majd az 1956-os forradalom eltiprását idézte fel Nagy
Imre november 4-i segélykiáltása a nagyvilághoz.  A közönség megrendülten hallgatta a
gyönyörű műsort.  Köszönjük a sárospataki művészeknek a csodálatos élményt.

Külön köszönet illeti a Petőfi Kultúr Egyesület vezetőségét, elsősorban Lőrincz Irént,
hogy lehetővé tették a műsor bemutatását a Magyar Házban, és hogy gondoskodtak a
vendégszereplő művészek elhelyezéséről és ellátásáról.

Segély az Árvízkárosultaknak.  Kárpátalján és északkelet Magyarországon ismét pusztít
az árvíz.  Március első hetében a Tisza megint �zúgva, bőgve törte át a gátat,� mert az
évtizedeken át folytatott szovjet, ukrán és román rablógazdálkodás, a nyakló nélküli
erdőirtás a Kárpátokban, a környezetvédelmi szempontok elhanyagolása a síkvidéken élő
túlnyomóan magyarlakta területeket teljesen kiszolgáltatja a hegyekből lezúduló tavaszi
olvadásnak.  Magyarországon országos akció indult az árvízkárosultak megsegítésére és a
nyugati magyarságot is felkérték, hogy gyüjtsünk pénzt erre a célra.  A Kossuth Klub
márciusi gyűlésein rendkívüli gyüjtés eredményeként összesen 550 dollárt utaltunk át a
Magyar Amerikai Koalíciónak Washingtonba.  Az amerikai magyarok adományait a
Koalíció együtt küldi Magyarországra, ahol Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége,
Dalma asszony a gyüjtés fővédnöke.

Molnár József Emlékösztöndíj.  Hosszú betegség után március 5-én elhunyt tagtársunk
Molnár József.  Özvegye Ilona a Kossuth Klub ösztöndíj alapját jelölte meg a kegyeleti
adományok átvételére.  Köszönettel nyugtázzuk az adományozott 670 dollárt, amelyből
Ilona kérésére 500 dollárt a sárospataki művészeknek adtunk át.  Amint Ica megjegyezte,
�Jóska már intézkedik odaátról,� hogy a szép műsorért kapjanak némi ellenszolgáltatást.
Molnár Józsefet betegsége miatt nem gyakran láttuk gyűléseinken, de mindig támogatta
kitűzött céljainkat és munkánkat.  A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat.



Levél Erdélyből.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében Tolnay
István tanügyi előadótanácsos megköszönte a Kossuth Klub �nagylelkű adományait,�
melyeket Tőkés László püspök úr legutóbbi amerikai útja során személyesen vitt el az
erdélyi magyar iskolák részére.  A tanácsos úr �Isten gazdag áldását� kéri a Klub
vezetőire, tagjaira és szimpatizálóira.

Egy Nagysikerű �Beugrás.�  Ifjú dívánk Cserna Ildikó alig érkezett haza sarasotai
vendégszerepléséről, s jött a telefonhívás a budapesti Operából: két nappal később el
tudja énekelni Leonóra szerepét Verdi Trubadúrjában?  Nem is akármilyen előadáson,
hanem Fiorenza Cossotto, a világhírű olasz mezzo szoprán Azucenája mellett, s a tenor
és bariton szerepekben is külföldi énekesekkel.  A protokoll díszelőadáson a szingapúri
államfő is ott volt.  Idézünk a magyar újságokból: �Az előadásban�a legnagyobb öröm
Cserna Ildikó volt, aki Leonóraként fiatalon, de nagyon éretten, szép, gazdag, erős
hangon énekelt�mindennek volt fedezete, töltete, mélysége.  Cserna Ildikóra oda kell
figyelni a színpadon�ha nem tévedek, akkor itt egy olyan karrier bontakozik,
amelyben nem csak mi, magyarok leszünk érintettek.�

Magyar Archivum és Múzeum New Jerseyben.  Március 23-án Molnár Ágoston, az
Amerikai Magyar Alapítvány elnöke és a New Brunswickben (New Jersey) létesített
magyar archívum és múzeum igazgatója előadást tartott az alapítvány célkitűzéseiről és
működéséről.  A múzeumban közel ötven éve rendeznek kiállításokat, melyek a magyar
kultúrát hirdetik.  Tavaly pl. a Herendi porcelánról és Munkácsy Mihályról volt kiállítás.
Tagtársunk Varga István festőművész a Millennium alkalmából két festményét
adományozta a múzeum állandó kiállításának a Honfoglalásról.  Az archívum célja
magyar-Amerika kulturális hagyományainak megőrzése.  Itt gyüjtik össze a mult
században Amerikaszerte működő egyházak és egyesületek szellemi termékeit, hogy ne
vesszenek azok a feledés homályába.  Az utánunk következő nemzedékek joggal lehetnek
büszkék arra, hogy a magyar emigráció az amerikai kultúrát is gazdagabbá tette.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

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



MEGHÍVÓ ÁPRILISI ÉS MÁJUSI MŰSORAINKRA

2001. Április 19-én, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Ringling Museum of Arts: Yesterday, Today and Tomorrow

Phyllis Sayler és Vivian Clack
Angolnyelvű előadása Sarasota neves múzeumáról

Vetített képekkel

Műsorvezető: Dr. Csizinszky Sándor, elnök

2001. Május 17-én, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Anyák Napi Tea Délután

És

Magyar Filmvígjáték Bemutató

Műsorvezető: Barlán Gyöngyi, Igazgató

Kérjük vendégeinket, ha eljönnek erre a műsorra,
 legkésőbb május 12-ig jelentkezzenek Csizinszky Ágnes igazgató telefonszámán

(napközben 941-748-7005, este 941-792-4292)
hogy elegendő uzsonnáról tudjunk gondoskodni!

Májusi műsorunk után a Kossuth Klub nyári szünetet tart.  Tagjainknak és
olvasóinknak kellemes pihenést, jó szórakozást kívánunk!

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
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Emergency Flood Relief.  Flooding of the Tisza River has caused enormous destruction
in the Subcarpathian region of Ukraine, home to a Hungarian minority of 160,000, and in
parts of Eastern Hungary.  Villages and settlements near the river were affected most
severely.  The Kossuth Club and Hungarian-Americans throughout the United States
participate in the effort to relieve the suffering of the flood victims.  In a special
collection our members donated $550 for disaster relief and it was sent to the Hungarian
American Coalition in Washington, D. C.  The Coalition administers the nationwide
collection and has already approved an outlay of $5,000 for immediate help.  They will
use the final tally of contributions from North America to aid the recovery and rebuilding
of the infrastructure of the region.

The Kossuth Club continues to accept tax-deductible donations for the flood victims.
Checks should be made out to the Kossuth Club, marked �Flood Relief.�

Hungarian Archives and Museum.  The American Hungarian Foundation in New
Brunswick, New Jersey, houses a unique and rare collection of Hungarian Americana:
books, newspapers, artwork and crafts that preserve more than 100 years of immigrant
history heretofore written on the wind.  The curator of the museum, Mr. August Molnar
was in Sarasota last month and gave an informative lecture to our members about the
goals and accomplishments of the Foundation.  The children of immigrants, second- and
third-generation Hungarians, those searching for their roots and ethnic heritage will find
the archives especially valuable.  They can conduct research at the Foundation and see
how their ancestors enriched American culture.

Programs in April and May.  On April 19 at 5:00 p.m. speakers from the Ringling
Museum will present a slide show about the museum in English.  On May 17 at 5:00 p.m.
there will be a Mother�s Day tea party.  Both programs will be at the Selby Library.
There will be no programs in June and July.

WE WISH YOU A HAPPY EASTER!


