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Nemzeti Ünnep és Emlékmű Avatás.  A Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán ünnepélyesen felavatták és megkoszorúzták az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére a Kossuth Klub adományából állított emlékművet.
A volt Testnevelési Főiskola Alkotás-utcai parkjában a március 15-i műsor keretében
Mityán úr, Budapest XII. kerületének polgármestere, az Egyetem részéről Dr. Nyerges
Mihály, dékán, Dr. Reigl Mariann és Bognár Gábor tanárok megkoszorúzták az
emlékművet, amelyen réztábla örökíti meg a �Sarasotai Kossuth Klub� nevét.  Ezután a
MOM Művelődési Otthon színháztermében az egyetem megbízásából előadták Páskándi
Géza és a Kormorán Együttes Petőfi Sándor életéről szóló �A Költő Visszatér� című
rock operáját, amit a tanárok, a diákok és családtagjaik együtt néztek meg.

Fiatal Művészek.  Időnként hírt adunk azokról a művészekről, akik az elmúlt években
mint Zeneakadémiai hallgatók szerepeltek a Kossuth Klub hangversenyein Sarasotában.
Karosi Bálint 17 éves volt, amikor 1996-ban először hallottuk a Millecentennáriumi
hangversenyen, majd 2000-ben a Millenniumi hangversenyeken lépett fel.  Azóta számos
nemzetközi orgona és klarinét versenyen nyert díjakat.  Tavaly nyáron a Dublini
(Írország) Nemzetközi Orgonaversenyen saját kompozíciójával első díjat nyert és akkora
sikere volt, hogy a három év múlva rendezendő versenyre tőle rendelték meg a kötelező
darabot, amit minden versenyzőnek meg kell tanulnia.  James David Christy, a világhírű
orgonaművész és az Oberlin College (Ohio) tanszékvezető professzora meghívta a fiatal
művészt, hogy irányítása alatt mint amerikai ösztöndíjas folytassa tanulmányait.
Előreláthatólag Bálint két évig lesz az Egyesült Államokban és reméljük, hogy ez alatt
Sarasotában is meghallgathatjuk a Church of the Redeemer új orgonáján.  A templom
karnagya Dr. Ann Stephenson Moe jelezte, hogy örömmel szponzorálná a hangversenyt.

Cserna Ildikó (2000 és 2001) és Fekete Attila (1998 és 2000) szépen induló karrierjét is
örömmel követjük.  Mindketten vezető szerepkörben énekelnek az Állami Operaházban.
Ildikó februárban Mozart �Títusz Kegyelme� című operájában nagy sikerrel mutatkozott
be Vitellia szerepében, és két Verdi opera, az �Aida� címszerepére és az �Otello�
Desdemona szerepére készül.  Attila a március 15-i Operaházi Díszelőadáson Erkel
�Dózsa György� című operájából Dózsa eskűjét énekelte, amit Sarasotában is előadott.

A Montreali Magyar Cserkészek Jubileuma.  A montreáli 37-es Szent Margit és 23-as
Szent László cserkészcsapatok áprilisban ünneplik fennállásuk 50. évfordulóját.
Tagtársunk Pattantyus Magda hívta fel figyelmünket erre a nevezetes jubileumra és
kérte a Kossuth Klub támogatását.  Magda megboldogult férjével együtt 1952-ben egy
leány és egy fiú csapatot alapított, melyeket 1953-ban avattak.  Magda tizenegy évig volt
a leánycsapat parancsnoka, a fiúk csapatának első parancsnoka pedig a Sarasotában is
ismert dr. Maday György volt.  A csapatok jelenlegi parancsnokai, Pelikán Anikó és
Sándor anyagi nehézségekkel küzdve próbálják méltóan megrendezni az ünnepséget.  Az
igazgatóság az ünnepi előkészületek megszervezéséhez 200 dollárral járult hozzá, amit a
parancsnokok köszönettel nyugtáztak és meghívót küldtek az ünnepségre.



Magyarok a Kárpát-Medencében�2003.  Egy budapesti demográfiai jelentés szerint
Trianon után a szlovákok és a szerbek létszáma megháromszorozódott, és a románoké
több mint kétszeresére nőtt.  A történelmi Magyarország területén jelenleg 33 millió
ember él, akiknek mindössze egyharmada magyar nemzetiségű (Magyar Szó, Újvidék).�
A legújabb népszámlálási adatok szerint 2001-ben Kárpátalján 151,5 ezren mondták
magukat magyar nemzetiségűnek.  Kárpátalján megemlékeztek a sztálini terror alatt
lágerekbe hurcolt és elpusztult áldozatokról.  Szolyván, a kárpátaljai Gulágon, a
történelmi egyházak és társadalmi szervezetek képviselőinek résztvételével
gyászünnepélyt tartottak.  A Szolyvai Emlékparkbizottság kopjafát állított fel azon a
helyen, ahol a közeli benzinkút építésekor előkerült embermaradványokat elhantolták.
1944-ben a mintegy 200,000 főnyi magyar lakosságból 40,000 16-55 éves férfit hurcoltak
el �málenkij robotra,� akik közül kevesen tértek vissza (Nyugati Magyarság).�A
Délvidéken Szabadka 148,400 lakosa közül 57,092-es létszámmal még mindig a
magyarok alkotják a legnagyobb nemzetiségi csoportot (Szabadkai Rádió Hírei).

Emlékhangverseny.  Április 22-én hangverseny lesz Vázsonyi Bálint emlékére kortársa
és barátja Frankl Péter zongoraművész felléptével a washingtoni Magyar
Nagykövetségen.  A nemrég elhúnyt művészt és írót Alan Walker zenetudós méltatja.  A
műsort Simonyi András, Magyarország amerikai nagykövete nyitja meg. 1992-ben
Vázsonyi Bálint Steinway zongorát adományozott a nagykövetségnek.

Köszönjük!  2003-ban taglétszámunk már március végére elérte a 163-at.  Tagdíjakból
és önkéntes felülfizetésekből 3,455 dollár volt a bevétel.  Minden segítséget nagyra
értékelünk, így az önkéntes munkát is, amit Borsos Júlia pénztáros helyettes távollétében
Judik Erzsébet nyújtott februári gyűlésünkön.�A téli hónapokban Keddy Piri minden
gyűlésen ott volt és házi sütésű tésztákat, magyar ajándéktárgyakat árult.  Bevételének tíz
százalékát a klubnak adományozta.  Keddy Piri �Unique Gifts� cégétől április 20-ig a
941-751-3561 számon, vagy Pirkeddy@aol.com villámpósta címen lehet rendelni.

Tagjainknak és minden olvasónknak
Boldog húsvéti ünnepeket kivánunk!

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



!!!MEGHÍVÓ ÁPRILISI ÉS MÁJUSI MŰSORAINKRA!!!

2003. Április 17-én, Csütörtök Délután Fél Ötkor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

K. BOGNÁR DEZSŐ:

NIGÉRIAI LÁTOGATÁS
Színes Vetített Képekkel

K. Bognár Dezső író, rendező és filmszakember, egyetemi tanulmányait Budapesten és az
Egyesült Államokban (Boston és Columbia Egyetemek) végezte.  Háromszor volt
Fulbright ösztöndíjas és hat könyvet írt, köztük az International Dictionary of
Broadcasting and Film című szakkönyv második kiadása fűződik nevéhez.  Éveket
töltött (utazott, filmezett és előadott) külföldön, több mint négy évet Nyugat Afrikában,
főként Nigériában.  Személyes tapasztalataiból merítve színes vetített képekkel
illusztrálja és mutatja be a kontinens legnépesebb országát�a tradicionális és modern
ország képét, kultúráját, szokásait, a Yoruba művészetet, ruhákat, arcokat, hajviseleteket.
Mint mindenütt a világon, itt is, természetesen, több magyar vonatkozásra talált.

2003. Május 7-én, Szerda Délután Fél Ötkor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

EVVA ANDRÁS:

A PENC PROJECT: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

Evva András az Amerikai Alapítvány a Magyar Ifjúságért és Kultúráért elnöke és
alapítója.  Céljuk a magyar műemlékek, iskolák, templomok és okmányok védelme és
megőrzése, felújításuk támogatása adományokkal és a magyarországi szervezetekkel való
együttműködéssel.  Az Alapítvány céljait a Pest megyei Pencen kezdték el megvalósítani:
tavaly nyáron Harrach Péter országgyűlési képviselő, az Orbán kormány szociális és
családvédelmi miniszterének résztvételével ünnepélyt rendeztek, amelyen a penci iskolák
tanulói zenés-táncos műsorral léptek fel.  Az előadásról videó felvétel készült, amit Evva
András bemutat a Kossuth Klub tagjainak és ismerteti az Alapítvány munkájának eddigi
eredményeit.  Sor kerül majd a Harrach Péterrel nemrég készített interjú bemutatására is.

Az előadáson felajánlott adományokat  az Alapítványnak adjuk!

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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Hungarian Scouts in Canada.  Fifty years ago this year Kossuth Club member Magda
Pattantyus and her late husband organized Boy Scout and Girl Scout troupes in
Montreal.  In order to help them celebrate this memorable anniversary the club sent 200
dollars to the current Scout Masters to partially cover the cost of preparations.

Unique Gifts.  During the winter months Piri Keddy visits Hungarian clubs and
gatherings in southwest Florida to sell her collection of Hungarian souvenirs, imported
and home-made food products, flags, T-shirts, music- and video tapes and books.  She
has displayed and sold her wares at several Kossuth Club meetings recently and donated
ten percent of her sales to the club�s Education Fund.  For additional orders she can be
reached by phone at 941-751-3561 until April 18, or by E-mail: Pirkeddy@aol.com.

Meetings in April and May.  This issue of the newsletter includes announcements of
both the April and May meetings as follows:

•  Thursday, April 17 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota):
Desi K. Bognar: Visit to Nigeria�an illustrated lecture.  Mr. Bognar is an author,
lecturer and filmmaker.  He has traveled extensively all over the world and spent
several years in West Africa.  His lecture is illustrated with colorful pictures of the
art, folk custumes and distinctive look of both the traditional and modern Nigeria.

•  Wednesday, May 7 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota):
Andras Evva: The Penc (Hungary) Project: Preservation of Hungarian Cultural
Heritage.  Mr. Evva is founder and director of The American Foundation for
Hungarian Youth and Culture, Inc. (TAFHYAC).  Their motto, �Those who don�t
value the past shall also be without a future� expresses their aim which is the
preservation of historic buildings (schools, churches, museums) and artifacts in
Hungary.  The pilot project for TAFHYAC is the restoration of buildings in the town
of Penc (in County Pest, just north of Budapest).  Mr. Evva will present a video of
the official launch of the project last summer with the schoolchildren of Penc
presenting a program of song and dance.  Opening remarks by Representative Peter
Harrach (former Secretary for Social Programs) are included as well as a recent
interview with Mr. Harrach.  Proceeds from the meeting will be donated to the
Foundation.

We wish you a happy Easter!


