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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. Szeptember, Tizedik Évfolyam, 6. Szám

Adományok Erdélynek.  A 2003 novemberében rendezett hangversenyek bevételéből és
védnöki hozzájárulásokból a Kossuth Klub áprilisban $5,000.00-t küldött a kolozsvári
Sapientia Alapítványnak az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) javára, és
$2,700.00-t a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek.  Az utóbbi a Szent István
által alapított érsekség fennhatósága alatt működő csíkszeredai Segítő Mária Líceum 45
tanulójának küldött ösztöndíj.  Az EMTE javára Magyarországon is széleskörű gyűjtést
rendeztek: nyolcszáz széket ajánlottak fel �kiárusításra� úgy, hogy az előadótermekben
elhelyezett székek hátlapjára feltüntetik az adakozók nevét.   Mint ismeretes, az EMTE
2001 óta működik a magyar állam és alapítványok támogatásával ma már három
helyszínen: Kolozsvárott, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen.  A nagyváradi Partium
Keresztény Egyetemmel együtt 2003-ban már 25 szakon 1,600 diák folytatta magyarul
tanulmányait Erdélyben.  Az állami költségvetés drasztikus csökkentése  (362 millió
forinttal kevesebb a tervezett 1,894 milliónál) �térdre kényszeríti az egyetemet��
fogalmaztott Kató Béla illyefalvi református lelkész, a Sapientia Alapítvány kuratóriumi
elnöke.  Továbbra is szükség van a nyugati magyarság támogatására.

�Európa Utólsó Vasfüggönye.�  Ezzel a címmel hívta fel a figyelmet márciusban a
Kossuth Rádió a szlovák-ukrán határon lévő Szelmencre, az 1944-ben országhatárral
kettévágott magyar falu sorsára.  Amint arról Sisa István Magyarságtükör c. könyvében
(2001) Kisvarsányi Éva személyes látogatása alapján beszámol (p. 374-376), a falu
közepén szöges drótkerítés és határsorompó választja el egymástól a szlovák oldalon
fekvő Nagyszelmenc és az ukrán oldalon fekvő Kisszelmenc magyar családjait.
Májusban Szlovákia az Európai Unió tagja lett, de Ukrajna nem, ezáltal egy új, képletes
vasfüggöny zárja el egymástól a falu lakosait.  A washingtoni Magyar-amerikai
Kongresszusi Kapcsolatok Központja (Center for Hungarian-American Congressional
Relations, röviden CHACR) az amerikai Kongresszus tagjai elé terjesztette a szelmenciek
emberi jogait sértő helyzetet.  Lobbizásuk egyik nem csekély eredménye, hogy a
tekintélyes amerikai napilap, a Wall Street Journal július 2-i száma vezércikkben
tárgyalja a szelmenci helyzetet és az Európai Unió létesítése nyomán kialakult új
problémákat, amik végsősoron Trianonra vezetnek vissza, hiszen Szelmencet eredetileg
1920-ban csatolták el Magyarországtól.  A témával kapcsolatban felhívjuk olvasóink
figyelmét a Magyar-Amerikai Koalíció körlevelének júniusi számára, amelyben Duray
Miklós felvidéki magyar politikus higgadt, értelmes és a magyarság jövőjét az Európai
Unióban pozitívan értékelő cikke olvasható: „Cutting the Chains of Trianon—Will an
Expanded European Union Enable a Reunification of the Hungarian Nation?”  A
cikk Duray március 21-én Pécsett elhangzott beszédének angolnyelvű változata.  A
körlevél tiszteletpéldányait legközelebbi összejövetelünkön vehetik át tagjaink.  Kérjük
adják majd tovább amerikai barátaiknak a magyarság Trianonra visszavezethető
problémáinak szélesebbkörű megismertetése érdekében.
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Sarasotai Magyar Filmfesztivál.  A nyári �uborkaszezonban� megrendeztük az első
jótékonycélú sarasotai Magyar Filmfesztivált a Selby Könyvtárban.  Három klasszikus
magyar film bemutatásából $675 gyült össze.  Az adományokból $500-t küldtünk a
szabadkai Bolyai iskola tanulóinak, hogy résztvehessenek a XIII. Nemzetközi Magyar
Matematika Versenyen a kárpátaljai Nagydobronyban.  A minden évben máshol tartott
versenyek módot adnak arra, hogy a Kárpát-medencében élő magyar gyerekek
megismerjék őseik földjét és történelmét is.  A szabadkai gyerekek a sikeres verseny után
kirándultak a vereckei hágóra, a munkácsi és huszti várakba, Ungvárra és Beregszászra.
Szabó Magda igazgatónő fényképes beszámolóban köszönte meg a Kossuth Klub évek
óta tartó rendszeres segítségét.

Kedvezményes Operajegyek.  A Sarasota Opera 2005-ben műsorra tűzte Mascagni
„Parasztbecsület” és Leoncavallo „Bajazzók” című operáit.  A két közkedvelt opera
március 18. péntek este 8 órakor kezdődő előadására a Kossuth Klub csoportjának
kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani.  A zsöllye 15-16 sorba $56, a középerkélyre
$34-os áron kaphatók jegyek.  Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb szeptember 30-ig
rendeljék meg a jegyeket a Kossuth Klubtól (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276)  és a
csekken jelezzék �Opera tickets.�  A jegyeket decemberben vesszük át.

Műsorterv�Előzetes.  Jegyezzük föl naptárainkba: szeptember 30-án szabadegyetemi
előadás, Dr. Csizinszky Sándor Moldvában tett látogatásáról beszél (l. a 3. oldalt).
Október 28-án megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról.  November 13-án
zenés őszi bankett lesz a Michael�s on East étteremben.  November 26-án Karosi Bálint
orgonahangversenye.  December 9-én „Te Csak Pipálj, Ladányi!” címmel Rózsahegyi
Marika műsorát láthatjuk.  A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  A műsorok helyét és
idejét illetően mindig a Hírmondó legfrissebb száma mérvadó.  Januárban Dr. Pádár
Csaba kamcsatkai utazásáról számol be.  Március 18-án csoportos látogatás a
Parasztbecsület/Bajazzók előadására a Sarasota Operában.

A Winkler Hagyaték.  A sarasotai Gulf Gate Könyvtár június-július folyamán magyar
babakiállítást rendezett a Sarasotában elhúnyt Winkler Lajos (1899-1983) magyar
zeneszerző hagyatékában megőrzött gyüjteményből.  A babák különböző magyar és
erdélyi népviseleteket mutatnak be.  Winkler Lajos életműve útban van Budapestre, ahol
kotta kéziratait az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában tanulmányozhatják
majd zenetudósok és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző szakos hallgatói.

Hírünk a Nagyvilágban.  A Magyar Amerikai Panoráma című folyóirat május-júniusi
számában „Zenevarázs Floridában” címmel Bitskey Ella tollából fényképekkel
illusztrált cikket közöl a Kossuth Klub 2003-as floridai hangversenyeiről.  A templomi
hangversenyen készült színes képeket ifj. Szalay Róbert készítette.

Elektronikus Pósta.  Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezzel a számunkkal kezdve a
Hírmondót elektronikus póstán (E-mail) is továbbítjuk.  Kérjük értesítsék a
Szerkesztőséget amennyiben erre a jövőben NEM tartanak igényt!



3

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

MEGHÍVÓ

Szeptember 30-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

DR. CSIZINSZKY SÁNDOR:

TANÁCSADÓ ÚTON MOLDVÁBAN
Vetített képekkel illusztrált előadás

Dr. Csizinszky Sándor, a Florida Egyetem Emeritus professzora 2004 nyarán a CNFA
(Citizens Network for Foreign Affairs) megbízásából többhetes utat tett Moldvában.  Ott

szerzett élményeiről és tapasztalatairól tart beszámolót magyarnyelvű előadásában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  Önkéntes adományokat a Kossuth Klub
Tanulmányi Alapjára köszönettel fogadunk.

Látogatóinknak nyitva lesz a Kossuth Klub díjtalan vándorkönyvtára!

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

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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Donations to Hungarian Schools in Transylvania.  The Kossuth Club donated $5,000
to the Sapientia Foundation for the Hungarian University in Kolozsvár, and $2,700 to the
school operated in Csíkszereda by the Archbishopric of Gyulafehérvár for scholarships to
45 Hungarian students.  Ticket sales and contributors to last year�s benefit concerts made
these donations possible.

Hungarian Filmfestival.  In June and July we organized the first Hungarian Filmfestival
in Sarasota and presented three classic Hungarian films in the Selby Library for the
benefit of the Kossuth Scholarship Fund.  We received $675 from donations and gave
$500 of that to the Hungarian Bolyai School in Szabadka as a travel grant to enable their
students� participation in an international mathematics competition in Nagybobrony.

Discounted Opera Tickets.  Group discount is available to Kossuth Club members for
the March 18 2005 double bill, the performance of Mascagni�s Cavalleria Rusticana
and Leoncavallo�s Pagliacci in the Sarasota Opera.  Orchestra seats (rows 15-16) cost
$56 and mid-balcony seats are $34 per person.  Please order your tickets from the
Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) no later than September 30.
Reservations are accepted on a first-come, first-served basis.  Make your checks payable
to the Kossuth Club and mark �Opera Tickets� on the memo.

Coming Attractions.  Please mark your calendars for our planned fall and winter
programs:

•  September 30, Thursday at 4:30 PM in the Selby Library Dr. Alexander
Csizinszky, Emeritus Professor of the University of Florida presents an illustrated
lecture about Moldavia.

•  October 28: Remembering the 1956 Hungarian revolution.
•  November 13: Fall banquet at Michael�s on East.
•  November 26: Organ concert.
•  December 9:  Special program presented by Marika Rózsahegyi.

We reserve the right to make program changes.  Always refer to the latest issue of The
Messenger for the correct place and time of the programs.

E-mail.  Beginning with this issue we are sending you The Messenger as an E-mail
attachment (Microsoft Word).  Please let us know if you DO NOT want future issues!


