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és este 8 között használhatjuk.  További műsorainkat az alábbi táblázatban ismertjük,
kérjük, jelöljék meg az időpontokat naptáraikban.

Dátum Helyszín Előadó-műsor
Szept. 29, csütörtök Selby Könyvtár Kisvarsányi Éva: Utazás Erdélyben 
Október 27, csütörtök Selby Könyvtár Bika Juli (New Orleans)—Árpádhon  
Október 30, vasárnap Megváltó templom Dr. Szonntágh Jenő orgonahangversenye
November 7, hétfő Selby Könyvtár Stephen Spinder: Népművészet—Szépművészet
November 19, szombat Michael’s on East Őszi bankett, Klauder Ágnes (Gainesville)
November 28, hétfő Van Wezel Hall „Denevér” a prágai opera előadása*
December 15, csütörtök Selby Könyvtár Karácsonyi műsor
Január 1, vasárnap Van Wezel Hall „Üdvözlet Bécsnek”—Újévi hangverseny*

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  A csillaggal megjelölt műsorokra a Van Wezel
Hallban 20 jelentkező esetén csoportos jegyeket kaphatunk kedvezményes áron.  Kérjük
mindazokat, akiket érdekelnek ezek a műsorok, hogy legkésőbb szeptember 15-ig
jelentkezzenek címünkön (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Az idén csoportos
operalátogatást nem tervezünk.

Csángó Magyarok.  Az amerikai Földrajzi Közlöny (National Geographic) júniusi
száma képekkel gazdagon illusztrált cikket közöl a csángókról.  A három csoportban élő
csángók (moldvai, gyimesi és a Brassó melletti hétfalui) közül a legnépesebb, és még
mindig szaporodó(!), 250.000-s lélekszámú a moldvai csángók csoportja.  Archaikus,
szép magyar nyelven beszélnek, és híven őrzik népi hagyományaikat, népdalaikat,
táncaikat.  A cikk hangsúlyozza, hogy bár a kommunizmus évtizedei alatt minden más
kisebbség, így pl. a lengyel, orosz, ruszin és cigány, tanulhatott anyanyelvén Moldvában,
a csángók nem részesülhettek magyarnyelvű iskolai oktatásban.  Böjte Csaba atya
kezdeményezésére most ezt a mulasztást próbálják behozni a Rekecsinben felépítendő
magyar iskolával, amelynek alapkő letétele májusban volt.  Sajnos éppen ezt a vidéket
sújtotta legkeményebben a Szeret folyó menti nyári árvíz, ami több száz házat döntött
össze és ezreket tett hajléktalanná.  

FARKAS LEONÓRA
(1964-2005)

Mély megrendüléssel tudatjuk olvasóinkkal, hogy Farkas Imre és Lily tagtársaink forrón
szeretett leánya Nóra tragikus körülmények között július 7-én Mexikó Cityben elhunyt.
Drága halottjuk lelki üdvéért október 20-án d.u. 3-kor lesz gyászmise a sarasotai
Incarnation római katolikus templomban.  A gyászoló szülők kérik, hogy kegyeleti
megajánlást a dévai árva gyerekek javára a Kossuth Klub címére küldjenek (P. O. Box
19774, Sarasota, FL 34231).  Kérjük, hogy a Kossuth Klubnak kiállított csekken
nevezzék meg: „Leonora Farkas Fund.”
  

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



MEGHÍVÓ

Szeptember 29-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

KISVARSÁNYI ÉVA:

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
Előadás vetített képekkel

Kisvarsányi Éva Budapesten született.  Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen kezdte és a Missouri Állami Egyetemen végezte geológiából
(Bachelor és Master of Science diplomák).  A Missouri Állami Földtani Intézetben 34
évig dolgozott mint kutató geológus, osztályvezető és igazgató helyettes.  Több mint 100
szakirodalmi munkája (monográfok, könyvek, térképek) jelent meg.  1993-ban költözött
Sarasotába és 1995 óta a Kossuth Klub ügyvezető igazgatója, a Hírmondó alapító
szerkesztője.  Az Amerikai Földtani Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületének tagja.  

Az előadó 2005 májusában 12 napos csoportos autóbusz túrán vett részt Erdélyben.  Az
útvonal először a Maros, majd az Olt mentén haladt Arad, Déva, Nagyszeben és Brassó
ismertetésével.  A Székelyföldön többek között Kézdivásárhely, Tusnádfürdő, a Szent
Anna tó, a torjai büdös barlang, a Gyilkos tó, a Békás szoros, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós és Marosvásárhely voltak a főbb megállók.  A túra egyik amerikai
résztvevője szerint a napi 26 órás(!) program rendkívülien érdekes és tanulságos volt.
Találkoztunk a hétfalui és gyimesi csángókkal, meghallgattuk Nyisztor Ilona csángó
népénekes gyönyörű műsorát, közel egy millió zarándokkal együtt résztvettünk a
csíksomlyói búcsún és megmásztuk a Madaras Hargitát.  Természetesen Kolozsvár,
Nagyvárad és Gyulafehérvár sem maradt ki a jól szervezett útból.  A kitűnő helyi
idegenvezetők Lukács József és Kovács Csaba voltak.  A rövid túra futó betekintést
nyújtott az erdélyi magyarok és csángók életébe és körülményeibe.  A látogatókra mély
benyomást tettek az 1000 éves magyar történelem lépten-nyomon megnyilvánuló
nyomai.  A Kárpát-medencében, a határokon kívül élő magyarok jövőjét illetően bíztató
jel az egyre intenzívebb és közvetlenebb kapcsolatok kiépülése az „otthoni” és erdélyi
magyarok között, ami különösen a fiatalabb generációnál nyilvánul meg.  A 2006-ra
tervezett erdélyi útról az elizbognar2004@yahoo.ca címen lehet érdeklődni.

Önkéntes adományaikat a Böjte Csaba kezdeményezésére Rekecsinben épülő csángó
magyar iskola javára kérjük.

P. O
http://hungari
Sarasotai Magyar Hírmondó
. Box 19774, Sarasota, FL 34276

anfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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1956-2006—Half a Century.  Preparations to observe the 50th anniversary of the 1956
Hungarian revolution started in April under the direction of the 1956 Steering
Committee: Éva Kisvarsányi (president), Ágnes and Alex Csizinszky, Lily and Emery
Farkas, Éva and Pál Fekete, Géza Kisvarsányi and Nóra Szonntágh.  In future issues we
will report on the progress of the preparations in this column.

Donations.  As of January 1, 2005 the Club has made the following charitable donations: 

Orphanage in Déva, Transylvania $3,000.00
78 students in Csíkszereda, Transylvania $3,900.00
Hungarian school in Szabadka $500.00
Hungarian Scouts in Dunaszerdahely $500.00
Kossuth scholarships in Florida $600.00
„Torn from the Flag” documentary film about the 1956 revolution $1,600.00

Total: $10,100.00

Program Plans for the Fall of 2005.  We are happy to report that the two-hour parking
restriction at the Selby Library has been lifted.  Our plans are listed below.  We reserve
the right to change the programs.

Date Location Speaker/Program
Thursday, Sept. 29 Selby Library Eva Kisvarsányi: Tour in Transylvania 
Thursday, October 27 Selby Library Julia Bika (New Orleans)—Árpádhon  
Sunday, October 30 Redeemer Church Dr. Eugene Szonntágh: Organ recital 
Monday, November 7 Selby Library Stephen Spinder: Hungarians through my lens
Saturday, November 19 Michael’s on East Fall luncheon, Agnes Klauder recital
Monday, November 28 Van Wezel Hall „Die Fledermaus” Opera Prague*
Thursday, Dec. 15 Selby Library Christmas program
Sunday, January 1 Van Wezel Hall „Salute to Vienna”—New Year’s Concert*

If anyone is interested to get discounted tickets to the programs in the Van Wezel Hall,
please let us know by September 15th.  
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