
SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hírei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2002. Január, Nyolcadik Évfolyam, 1. Szám

Évvégi Helyzetjelentés.  2001 kiemelkedő rendezvényei, a februári és novemberi
klasszikus zenei hangversenyek, a sárospataki 8-kor Színház március 15-i műsora, az
“István, a Király” sarasotai ősbemutatója, az október 23-i bankett, a karácsonyi operett
hangverseny, valamint néhány emlékezetes szabadegyetemi előadás, a következő
adományokat és ösztöndíjakat tették lehetővé:
Árvízsegély $655.00
Ösztöndíjak a Délvidéki Bólyai Iskola magyar diákjainak $600.00
Művészeti segély a Sárospataki 8-kor Színház részére* $500.00
Ösztöndíj négy fiatal magyar zeneművésznek $1,700.00
Amerikai Kossuth Ösztöndíjak $600.00
Felvidéki Magyar Cserkészek* $500.00
Kárpátaljai Magyar Pedagógiai Főiskola* $1,000.00
“István, a Király” önköltség $250.00

Összesen: $5,805.00
A sárospataki segélyt a Molnár József Emlékalap, a kárpátaljai és felvidéki segélyt a
vitéz Szűets Ervin Emlékalap biztosította.  Ez utóbbi értéke lapzártával $1,320-ra nőtt.
Köszönjük mindenkinek, aki pénzadománnyal és munkával hozzájárult az év sikeréhez,
és a karácsonyi összejövetelre hozott finom házisüteményeket!

2002�Kossuth Év.  Magyarország washingtoni nagykövete Jeszenszky Géza
kezdeményezésére az Egyesült Államokban országos megemlékezéseket terveznek
Kossuth Lajos amerikai útjának 150. évfordulójával kapcsolatban.  Ismeretes, hogy
Kossuth 1851-52 telén járt Amerikában és mint az 1848-as magyar szabadságharc hősét,
az amerikai nép lelkesedéssl köszöntötte és nagy ünneplésben részesítette.  Ez az év
egyúttal Kossuth születésének 200. évfordulója így méltányos, hogy „Kossuth Apánk”-
ról, a Kossuth Klub névadójáról, mi is ünnepélyesen megemlékezzünk.  Erre
magyarországi vendégművészek műsorával március 28-án kerül sor.  Bővebb információt
a Hírmondó következő számában közlünk.

Az Orgonahangverseny Margójára.  A november 25-i orgonahangversenyen Almásy
László Attila személyében ismét fiatal magyar tehetséget ismert meg Sarasota
közönsége.  Az eklektikus műsor jól ismert zeneszerzők mellett (J. S. Bach, Liszt,
Kodály), néhány kevésbé, vagy alig ismert magyar szerző művét is bemutatta.  A new
yorki Radio City Music Hall egykori orgonistája, Antalffy-Zsíross Dezső két műve
szinte a Broadway melódiáját idézte fel.  Kisfaludi Pikéthy Tibor a magyar Himnuszra
írt improvizációját az amerikai Himnusz előzte meg, amelyet a templom karnagya, Ann
Stephenson-Moe orgonált.  A hangversenyt Kisvarsányi Éva bevezetőjében a
szeptember 11-i vérengzés áldozatainak emlékére ajánlotta fel.  Almásy László Attila
magatartásában különösen megnyerő volt, hogy a minden számot követő taps után
először mindég az oltár felé hajolt meg, s csak azután a közönség felé, mintegy Istennek
köszönve meg tehetségét.  Kérdésünkre, hogy vajjon egy a Kádár rendszerben felnőtt
fiatal magyar ember hogy lett ilyen vallásos, azt felelte�a szüleimnek köszönhetem.



Januári Műsoraink.  Januárban sűrített műsorral szolgálunk a Kossuth Klub tagjainak és
vendégeinek.
•  Január 10-én, csütörtök délután 3 órakor a nagyidai Ilosvai Selymes Péter

Táncegyüttes Millenniumi ünnepi műsorát mutatja be videó felvételről Széchényi
László és Széchényi (nee Schell) Teréz.  Nagyida ősrégi magyar település 750 éves
írott  történelemmel, Kassától mintegy 15 km-re délnyugatra.  Az első feljegyzések
1251-ből, IV. Béla királyunk idejéből maradtak fenn róla.  Lakossága magyar,
szlovák, német és cigány (l. Arany János „A Nagyidai Cigányok” c.
hőskölteményét), amelynek aránya az évszázadok folyamán sokat változott.  A közel
2,000 főnyi település magyar származású és magyar anyanyelvű lakossága Trianon
után először a Csehszlovák köztársaságban, majd az 1990-es rendszerváltás után a
Szlovák köztársaságban találta magát.  Az erőszakos, minden törvényt semmibevevő
�csehszlovák� elnemzetlenítési politika óriási nehézségeket állított a magyar
anyanyelv megőrzése és a magyar kulturális értékek ápolása elé.  Az 1951-ben alakult
táncegyüttes úgy őrzi a magyar népi hagyományt, hogy a szó szoros értelmében a falu
apraja-nagyja (a 6-tól a 85 évesig) táncol.  Áldozatos munkájukért semmiféle
támogatást nem kapnak.  A Kossuth Klub úgy szeretne segíteni rajtuk, hogy a délután
teljes bevételét az együttes megsegítésére fordítjuk.  FIGYELEM!  Kérjük a pontos
megjelenést.  A korai időpont oka, hogy a Selby Könyvtár nagyterme csak d.u. 3-tól
6-ig áll a klub rendelkezésére, mivel a termet nem csak mi használjuk!

•  Január 24-én, csütörtök délután 4 órakor néprajzi előadást hallunk a magyar
kultúráról.  Előadónk Dr. Tarján Gábor tanulmányait Budapesten az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen végezte.  Doktori értekezését a népi építészet témakörében írta,
emellett főleg a népművészettel, a tárgyi kultúrával és az etnikai csoportokkal
foglalkozik.  A pécsi múzeum munkatársa, majd a budapesti Iparművészeti Főiskola
tanára.  Könyveiben a népi kultúra értékeit kutatja, főleg azt, hogy a magyarság
gazdag kultúrális örökségéből,�a  néphagyományból, a folklórból�mi menthető át a
mai világba.  A 90-es évek óta az amerikai magyarság körében tart előadásokat és a
nyugaton felnőtt magyar fiataloknak létrehozott Collegium Hungaricum Juventutis
Occidentális irányítója.

Választás.  Január 24-i szabadegyetemi előadásunk után tartjuk az évi választást.
Kérjük, hogy figyelmesen nézzék át a boríték tartalmát, amelyben a tagsági igazolvány
mellett tagjaink megtalálhatják a szavazásra feljogosító meghatalmazást (proxy).  Aki
személyesen nem tud résztvenni a január 24. közgyűlésen, haladéktalanul küldje el
címünkre a meghatalmazást.

Csendőrnap: Február 15-16.  Vitéz Kiss Gábor és vitéz Viczián Béla kérésére
közöljük olvasóinkkal, hogy a volt magyar királyi csendőrök Nemzetközi Konferenciáját
magyarországi rendvédelmi szakemberek résztvételével február 15-16-án tartják a
Magyar Házban (165 Jackson Road, Venice, Florida).  Pénteken, 15-én az egésznapos
műsor d.e. 10-kor kezdődik, szombaton este pedig díszvacsora lesz.  További
információért hívják v. Vicziánt (920-725-5710).

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



MEGHÍVÓ JANUÁRI MŰSORAINKRA

2002. Január 10-én, Csütörtök Délután
3 Órakor

A Selby Könyvtár Nagytermében
1331 First Street, Sarasota

Felvidéki Magyarok: a Nagyidai
Ilosvai Selymes Péter Népi Táncegyüttes

Millenniumi Műsorát

Videó Felvételről Bemutatják

SZÉCHÉNYI LÁSZLÓ ÉS SZÉCHÉNYI (NEE SCHELL) TERÉZ

A délután teljes bevételét a nagyidai magyar népi táncegyüttes javára fordítjuk.
Erre a célra kérjük önkéntes adományaikat

FIGYELEM!  Tekintettel arra, hogy a könyvtár nagytermét mások is használják,
kérjük a pontos megjelenést!

2002. Január 24-én, Csütörtök Délután
4 Órakor

A Selby Könyvtár Nagytermében
1331 First Street, Sarasota

MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR?

DR. TARJÁN GÁBOR
Szabadegyetemi Előadása

�Ki a magyar?  Mi a magyar?  Hogyan maradhatunk meg magyarnak?�
�A 20. században már sokszor kérdeztük.  Az új évezred küszöbén, amikor a globalizáció
és a tömegkultúra elterjedésének hatására a kis népek nyelve és műveltsége egyre
szűkebb területre vonul vissza, továbbra is keressük a választ.�Kik vagyunk?  Mik a
jellegzetes vonásaink?  Érdemes-e megőrízni őket, és ha igen, hogyan?  Valószínűleg
sokunkat érdeklő és érintő kérdések ezek, amelyekre megrpóbálunk feleletet adni
példákkal és illusztrációkkal.  Bemutatunk egy kezdeményezést, amely talán segíteni fog
az amerikai magyarságnak a kultúra és az identitástudat megőrzésében a jövő nemzedék
számára.�                                                               (idézet Dr. Tarján Gábor ismertetéséből)

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

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
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Yearend Accounting.  Our programs and your donations this year made it possible for
us to award the following scholarships and provide help to those in need:
Flood relief in Hungary and Carpatho-Ukraine $655.00
Scholarships to Hungarian students in the Bólyai School, Szabadka $600.00
Donation to the Sárospatak Theater in Hungary $500.00
Scholarships to four young Hungarian artists $1,700.00
Kossuth Scholarships in the United States $600.00
Hungarian Scouts in Slovakia $500.00
Hungarian Teachers College in Beregszász, Carpatho-Ukraine $1,000.00
Donation in kind for the production of �Stephen, the King� $250.00

Total: $5,805.00

2002�The Year of Kossuth.  This year marks the bicentennial of the birth of Louis
Kossuth and the sesquicentennial of his visit to the United States in 1851-52.  Kossuth
was the hero of the 1848 Hungarian War of Independence and he had a triumphant trip
across the country and was celebrated by the American people.  As our club is named
after the 19th century Hungarian statesman, we will observe this special anniversary with
a program to be presented by artists from Hungary on March 28th.

Program No. 1. in January.  On Thursday, January 10 at 3:00 p.m. in the Selby Public
Library Auditorium (1331 First Street, Sarasota) Mr. and Mrs. László Széchényi show
the video they made in August, 2001 in Nagyida, now in Slovakia.  For the last 50 years
the inhabitants of this 750-year-old Hungarian village have been trying to preserve their
ethnic identity through the folk dances of their ancestors.  Their dance ensemble, the
Ilosvai Group, includes people from the village between the ages of 6 and 86.  They do
not receive any subsidies and we will take up a collection after the program to help them.

Program No. 2. in January.  On Thursday, January 24 at 4:00 p.m. in the Selby Public
Library Auditorium (1331 First Street, Sarasota) Dr. Gábor Tarján presents a lecture
about Hungarian culture.  Dr. Tarján completed his Ph. D. at Lóránd Eötvös University in
Budapest, was a museum curator in Pécs, Hungary, and taught at the School of Applied
Arts in Budapest.  He is currently the director of the Collegium Hungaricum Juventutis
Occidentalis.  His lecture will be in Hungarian.


