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ELISMERÉS, KÖSZÖNET A KOSSUTH KLUBNAK. Falvai Sándor, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora megköszönte a hangverseny 
szervezőinek és a közreműködők vendéglátóinak "áldozatos 
munkáját." Időzünk leveléből.

"Igen meghatódtunk a sarasotai magyarság összefogásán ás szeretetteljes 
segiteni akarásán, valamint a Kossuth Klub rendkivül hatékony és eredményes 
szervező munkáján...Külön köszönettel tartozunk a Klubnak, hogy a koncert 
szervezésén tál vállalták az adományok pénzügyi kezelését is...Reméljük, 
hogy a kialakult kapcsolatot tovább ápolják és nem hagyják kialudni a 
sarasotai magyarságban feléledt tenniakarás tüzét."

Paszthy Júlia levelében elsősorban a hangverseny "márciusi 
ifjainkra" tett erkölcsi hatását méltatja:

"Szinte el sem hiszem, hogy egy álcm, amit első találkozásunk alkalmával 
megálmodtunk nem hogy megvalósult, hanem fergeteges siker, es a gyerekek 
számára egy életre példa lesz az Önzetlen szeretetről.. .a másakért tevés 
maradandó élménye kisémi fogja Őket nagyon sokáig! Borzasztó hálás vagyok 
nektek, hogy ezt igy megcsináltátok, mert itt a pénznél sokkal többet adtatok 
nekünk. Olyan példát, és kicsit leckét is kaptak az otthon prédikáló és 
parancsoló, kultárával csak pénzért foglakozó szervek, hogy tudomáson szerint 
a végén már szégyelték magukat...Itthon a Zeneakadémia úgy fogadott minket 
mint a 'csoda-gyárosokat' és bizony valahogy ágy is érezték a gyerekek, hogy 
tényleg csodát műveltek...Ha találkozón velük a folyosón, a szájuk fülig 
er, és azt kérdik ugy-e, lesz folytatás?"

Tar Sándor, Magyarország tiszteletbeli fökonzula Miamiból Írja:
"Szeretném ezt az alkalmat felhasználni, hogy gratuláljak a Kossuth Klub 
vezetőségének értékes munkájukért; áldozatos, magasnivójú egyuttmüködefeuk 
például szolgálhat a külföldön élő magyarok számára."

Helyszűke miatt sajnos nem tudjuk közzétenni a sok gratulációt / 
és elismeri) levelet, amit a hangverseny után kaptunk. így EMLEK 
ALBUM-ban gyűjtjük ó'ssze a hangversennyel kapcsolatos leveleket, 
újságcikkeket, fényképeket, és az elismerés kifejezéseit, hogy 
tagjaink is megtekinthessék azokat.

Itt jegyezzük meg, hogy a hangversenyről igen jé minőségű^ 
hangfelvételt készített az Operaház. Ezt magnószalagon tudjuk 
az érdeklődők rendelkezésére bocsátani $12-os áron. A jövedelem 
a Kossuth Klub Tanulmányi Alapjáé lesz.

*********************
KOCZOR PETER: ELSŐ DÍJ. Gratulálunk Koczor Péternek, a 
Zeneakadémia V. éves hallgatójának és a sarasotai hangverseny 
egyik főszereplőjének, aki az 1998 április 19 és május 6 között



megrendezett Maria Canals Nemzetközi Zongoraversenyen első dijat 
nyert Barcelonában. A mezőnyben 108 versenyző indult. Peter 
az első dijon kivú'l a zsűri külondiját is elnyerte.

************************
i / / / II i / t iSZÁMÍTÓGÉP AKCIÓ. Az elszakadt területek hátrányos helyzetű 

magyar iskoláiban kevés vagy nem létező a korszer// oktatáshoz 
szükséges számitógép. A helyzet orvoslására kedvező lehetőségünk 
nyilt Fekete Pál tagtársunk közvetítése révén. Egy nagyvállalat 
komputer parkjának felüjitása során oktatásra kitűnően alkalmas, 
Magyarországon szervírozható Intel-Pentium 70-90-es gépéit 
előnyös áron átadja. A Magyar Amerikai Koalicio felmórte a 
magyar iskolák szükségletét, amelynek alapján a Kossuth Klub 
összesen 32 db. számitógáppel bÖviti az iskolák leltárát. A 
Klub igazgatósága $1050-t szavazott meg a célra; további $1150 
tagjaink ás támogatóink egyéni adományából gyűlt össze. A 
számitógépeket az Egyesült Államok LÓgierÖi szállítják Taszárra, 
ahol a Szent Lázár rend képviselői veszik át azokat ás 
személyesen juttatják el a kiválasztott iskoláknak.

Az akció során a kővetkező iskolák részesülnek adományunkban: 
ERDÉLY: Gyulafehérvár (3), Csíkszereda (3), Kézdivásárhely (3), Zilah (3); 
KÁRPÁTALJA: Tiszaújlak (4), Ungvár (3);
FELVIDÉK: Punaszerdahely (4), Kollárom (3), Kassa (4);
MAGYARORSZÁG: Szombathely (2).

*********************

A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN. A Kossuth Klub májusi igazgatósági 
ülésén a kővetkező segélyeket szavazta meg 1998-99-re:
ERDÉLY: Lorántffy Zsuzsanna gimnázium ($1800); Szt. László gimnázium ($500);

Wesselényi gimnázium ($500); Gyulafehérvári gimnázium ($800). 
KARPATALJA: Beregszászi gimnázium ($500); Beregszászi tanitökápzö ($1000). 
FELVIDÉK? Magyar Cserkész Szövetség ($600).
DÉLVIDÉK? Kosztolányi Dezső Diáksegályző Egyesület ($500).
MAGYARORSZÁG: Duna Televízió ($1000).
A fenti segélyek összege $7200. Ilyen nagyságrendű segélyeket 
csak tagjaink és barátaink Önzetlen támogatásával vagyunk képesek 
adni. Nap mint nap tanúi vagyunk sarasota-környáki honfitársaink 
nagyszerű, nem egyszer hősies anyagi áldozatainak a magyarság 
szolgálatában. Könnyekig meghatott annak az idős hölgynek az 
adománya, aki havi $35-os költőpénzéből a szó szoros értelmében 
dolláronként spórolt össze es adott $50-t, mert ő is hozzá akart 
járulni segélyakciónkhoz. S az a házaspár, aki havonta hűségesen 
küld $10 hozzájárulást, csodálatos példát mutat mindannyiunknak.

Minden elismerés megilleti Nagy Kálmánt és feleségét Júliát,
akik egymillió forintos alaptőkével "Magyar Keresztény Egyesület 
Alapítványt" létesítettek, hogy^a pápai Református Kollégium 
gimnáziumának hátrányos helyzetű diákjait segitsék; a házaspár 
évi $5000-al fogja a jövőben is támogatni a pápai iskolát!

MINDEN OLVASÓNKNAK KELLEMES NYÁRI SZÜNIDŐT KIVONUNK!
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Hungarian - American Cultural Association Inc

Kossuth Club
‘'Never consider *n immigrant to become a loyal American 

citizen, unless he retains his love for his motherland,"

Abraham Lincoln

M E G H Í V Ó
1998 Junius 13-án Szombaton Délután 3 Órai Kezdettel 

A Gulf Gate KÓ'nyvtár Különtermében 
7112 Curtiss Avenue, Sarasota

R E N D K Í V Ü L I  E L Ó' A D A S ! ! I

CRIME AWARENESS, CRIME PREVENTION
ii •“ azaz „HOGYAN ELŐZZÜK MEG, HOGY BŰNTÉNY ÁLDOZATAI LEGYÜNK?

Angol nyelvű előadás

"Metro Crime Prevention" volt rendőrségi nyomozókból és
rendőrtisztekből alakult Önkéntes csoport. Statisztikai adataik 
szerint Floridában minden 22 másodpercben történik valamilyen 
bűntény. Céljuk a lakosság felvilágositása, hogy védekezni 
tudjunk a személyünket, otthonunkat, gépjárműinket veszélyeztető 
merényletek ellen, s hogy elsősorban MEGELŐZZÜK a bűntetteket.

Mindenkit szeretettel várunk erre a közérdekű előadásra.
Hozzájárulás személyenként $2.00

Saturday, June 13, 3:00 p.m.
Gulf Gate Library, 7112 Curtiss, Sarasota

METRO CRIME PREVENTION is a community service organization 
developed by former law enforcement officers. Their mission 
is to achieve a heightened awareness by the public of the current 
criminal threat facing everyone in today's society and show 

effective measures to counter that threat.
We welcome all interested guests. Contribution: $2.00.

P. O. Box 19774 •  Sarasota, FL 34276


