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Üzenet Csíkszeredáról.  A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium a
kommunista önkény által beszüntetett csíkszeredai katolikus Főgimnázium jogutódjaként
indult újra 1991 őszén.  Az iskolát a gyulafehérvári Érsekség és karitatív szervezetek,
köztük a Kossuth Klub is, támogatják.  Idén $1,400.00-t utaltunk át Gyulafehérvárra,
hogy a 2001-2002-es tanévzáró ünnepélyen a legjobb tanulók jutalomdíjat kaphassanak.
Az iskola igazgatónője levélben számolt be a díjkiosztásról és megköszönte a
küldeményt.  Összesen 32 tanuló kapott jutalmat, amit aláírásával mind igazolt.
�Iskolánk történetében első alkalommal jutalmazhattuk érdemlegesen
legszorgalmasabb diákjainkat...eddig csak szerény könyvjutalomban részesíthettük
őket.��írja az igazgatónő.  �Lelkesen, ragyogó arccal vették át a díjakat...(egyeseknek)
biztosítva van a Velencei tónál való táborozáshoz szükséges összeg.�  Dr. Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek írja, hogy a Kossuth Klub �az erdélyi magyar tanügynek
tesz nemes szolgálatot, közvetve pedig az erdélyi magyar társadalomnak.�

Őszi Műsoraink Dióhéjban.  Kérjük, jelöljék meg naptáraikban a következő dátumokat:
•  Szeptember 25. szerda délután 4-kor a Selby Könyvtárban �A Sarasota Opera

Kulisszatitkai,� Lee Chaverin előadása.
•  Október 19. szombat délelőtt fél 12-kor (11:30 a.m.) a Michael�s on East Étteremben

Bankett és �Magyarország 2002,� Dr. Csizinszky Sándor előadása.
•  Október 30. szerda este fél 8-kor (7:30 p.m.) Sarasota Quay Waterside Room: Életfa

Együttes: �Örökzöld Melódiák� a Magyar Orvos Szövetség rendezése.
•  Október 31. csütörtök délután 4-kor a Selby Könyvtárban:  Irodalmi délután.

Közreműködik Mécs Éva színművésznő.
•  November 21. csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p. m.) a Selby Könyvtárban:

�Városnéző Séta Szabadkán.�  Szabó Ágnes tájépítész előadása vetített képekkel.
•  December 1. vasárnap: Zongorahangverseny a Zeneakadémia javára.

Közreműködik Vázsonyi Bálint zongoraművész.
•  December 19. csütörtök délután 4-kor a Selby Könyvtárban zenés karácsonyi

összejövetel, �Három a Kislány.�
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.  A műsorokat a Hírmondó következő számaiban
részletesen ismertetjük.

�A Denevér� és Fogadás az Operaházban.  Amint azt a májusi Hírmondóban jeleztük,
a sarasotai Operaház következő évadjának műsorán szerepel Johann Strauss közkedvelt
nagyoperettje �Die Fledermaus.�  A 2003 március 23. vasárnap d. u. fél 2-kor
kezdődő matiné előadásra, amire kedvezményes helyárakkal csoportos látogatást
hirdettünk meg, 45-en jelentkeztek.  A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadás után
az Operaház pavilonjában fogadás (wine and cheese party) lesz a Kossuth Klub részére,
ahol csoportunk találkozhat a szereplőkkel és az Operaház vezetőségével.
Kedvezményes jegyek $50-os áron korlátozott számban még kaphatók.  A fogadás
személyenként $10.  Jegyrendelést október 1-ig fogadunk el (P. O. Box 19774, Sarasota,
FL 34276).  Kérjük a csekket a Kossuth Klub nevére kiállítani �Denevér� megjelöléssel.



Oláh László Díj Pannonhalmán.  1996-ban az akkor már 94 éves Dr. Oláh László
tagtársunk családi levéltárából 19 eredeti történelmi jelentőségű kéziratot, köztük egy
IV. Béla király pecsétjét és aláírását őrző okiratot, adott át még személyesen a
pannonhalmi Főapátság Levéltárának.  Megboldogult férje emlékére özvegye Charlotte
ösztöndíjat alapított Pannonhalmán.  Idézünk Várszegi Asztrik pannonhalmi Főapát
leveléből: �A Pannonhalmi Főapátság Alapítvány Dr. Oláh László professzor úr
emléke megőrzése érdekében Oláh László díjat alapít...�  Az Alapítvány jövedelméből a
Pannonhalmi Bencés Gimnázium egy kíváló tanulmányi előmenetelű és kíváló
magaviseletű diákja kap minden évben ösztöndíjat.

A Nagykövet Búcsúzik.  Az Orbán kormány washingtoni nagykövete Dr. Jeszenszky
Géza négy évre szóló megbizatása lejártával levélben búcsúzott el az amerikai magyar
szervezetek tagságától és vezetőitől.  Mint nagykövet Dr. Jeszenszky kétszer volt a
Kossuth Klub vendége Sarasotában, legutóbb 2000-ben a Magyar Millenniumi Napok
fővédnöke- és előadójaként.  A Kossuth Klubnak írt búcsúlevelében így tesz rólunk
említést: �Csak csodálni tudom azt a fáradhatatlan türelmet és ötletgazdagságot, amivel
a klub működik.  Jó volt személyesen is látnunk mindezt.�   Mi is nagyra értékeljük azt a
tényt, hogy jobban mint bármelyik elődje, Jeszenszky Géza személyes és szellemi
kapcsolatot tartott fenn az amerikai magyarsággal.  Nagy érdeklődéssel olvastuk jól
átgondolt közleményeit és az amerikai politika magyarországi vonatkozásainak
analízisét.  Személyes látogatásaival egy kis �hazai� levegőt hozott a szétszórt magyar
közösségek életébe és színvonalassá tette rendezvényeinket.  Köszönjük az elmúlt négy
évben végzett áldozatos és eredményes munkáját és minden jót kívánunk a jövőre.

Nemzetközi Dohnányi Fesztivál Tallahassee-ban.  A Florida Állami Egyetem január
31. és február 2. között Nemzetközi Dohnányi Fesztivált rendezett a nagy magyar
zeneszerző, zongoraművész, karmester és pedagógus születésének 125. évfordulója
alklamából.  Mint ismeretes, Dohnányi Ernő 1949-től 1960-ban bekövetkezett haláláig
az egyetem tanára volt.  A három napos fesztivált Florida Állam (Department of State), a
floridai Művész Tanács, a Nemzeti Művész Alapítvány (National Endowment for the
Arts) és a Magyar Köztársaság Kulturális Örökség Minisztériuma támogatták.  Neves
művészek Dohnányi műveket adtak elő és zenetörténészek hányatott életű honfitársunk
érdemeit méltatták.  Tallahassee polgármestere 2002. február 2-át Ernst von Dohnányi
Napnak kiáltotta ki Florida fővárosában.  Nevét az egyetemen hangversenyterem örökíti
meg.

Tagsági Hírek.  A Magyar Tudományos Akadémia köztestülete Dr. Kisvarsányiné
Bognár Évát, mint �a külhoni magyar tudományosság jeles képviselőjét� tagjává
fogadta.  A tagsági oklevelet Glatz Ferenc az MTA elnöke írta alá 2001 decemberében.
Mielőtt a Kossuth Klub ügyvezetője és a Hírmondó szerkesztője lett, Éva a Missouri
Állami Földtani Intézet kutató geológusa majd osztályvezetője volt és szakirodalmi
munkája (az oklevél szerint) gyarapította a �magyar, s így az egyetemes tudomány
eredményeit, tovább öregbítve ezáltal hazánk jó hírét szerte a világon.�

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



MEGHÍVÓ

2002. szeptember 25-én, szerda d.u. 4-kor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

A SARASOTA OPERA KULISSZATITKAI
Avagy

BEHIND THE SCENES AT SARASOTA OPERA
Előadó:

LEE CHAVERIN
Lee Chaverin úgy ismert, mint a Sarasota Opera �nem éneklő hangja.�  Az Operát
népszerűsítő Előadói Fórum alapítója és szervezője, több mint száz sikeres műsor
előadója.  Lee az Illinois Állami Egyetem Beszéd és Színház szakán végzett, majd az
amerikai Hadsereg Különleges Szolgálatában (Army Special Services) dolgozott.  Ez a
csinos és elegáns amerikai hölgy hivatásos manöken is volt és jelenleg a Clinique
kozmetikai cég szaktanácsadója.  A Sarasota Opera Céh választmányi tagja és a Sarasota
Opera Szövetség választmányának volt igazgatója.  Szórakoztató jellegű angolnyelvű
előadása révén belátást nyerhetünk a színfalak mögé, részleteket hallhatunk közkedvelt
operákból, és áttekinthetjük a következő évadban bemutatásra kerülő operákat.

Az előadás díjtalan.

  Önkéntes adományokat a Tanulmányi Alapra köszönettel veszünk.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
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Aid to Hungarian Students in Transylvania.  Thirty-two students received cash prizes
for scholastic excellence at the Csíkszereda Roman Catholic High School at the end of
the 2001-2002 academic year from a donation of 1,400 dollars sent by the Kossuth Club.
The school was abolished by the communists but was revived in 1991.  It is under the
jurisdiction of the Archdiocese of Gyulafehérvár now, partly supported by donations.

�The Fledermaus� and Reception at the Sarasota Opera. As reported in the May
Messenger, the Sarasota Opera will present this classic by Johann Strauss in the 2003
season.  Forty-five club members signed up to attend the matinee starting at 1:30 p.m.
Sunday, March 23.  Because of the level of interest there will be a catered Kossuth Club
reception (wine and cheese party) after the performance in the Courtyard where we can
meet the performers and management of the Sarasota Opera.  A limited number of seats
in section 2 (orchestra) at the discounted price of $50 per person are still available.  The
reception is optional at an additional cost of $10 per person.  Please send us your paid
orders no later than October 1.  Make your check payable to the Kossuth Club, mark it
�Die Fledermaus,� and mail to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  Tickets will be
mailed in November.

The September Program.  You are cordially invited to a program entitled �Behind the
Scenes at Sarasota Opera� on Wednesday, September 25 at 4:00 p. m. in the Selby
Public Library (1331 First Street, Sarasota) Jack J. Geldbart Auditorium.  Our speaker,
Lee Chaverin is known as the �non-singing voice� of Sarasota Opera.  She is the founder
and producer of the Sarasota Opera Speakers Bureau with over 100 successful
presentations to date.  A Speech-Theater graduate of the University of Illinois, she was
Post Entertainment Director with Army Special Services, then professional model and
modeling instructor, and is a promotional consultant for Clinique Cosmetics.  She serves
on the Sarasota Opera Guild Board and is an Emeritus Director of the Sarasota Opera
Association Board of Directors.  The program is an amusing and informative look at the
Sarasota Opera scene.  It features backstage vignettes, snippets of beloved opera arias on
tape, an insider�s look at Sarasota Opera and a brief overview of the upcoming opera
season.

The program is free and open to the public.  Voluntary donations to the Kossuth
Scholarship Fund are gratefully accepted.  We welcome members and visitors alike.


