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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. Április-Május, Tizedik Évfolyam, 4-5. Szám

Rendkívüli Meghívó Egy Kiállításra.  A Lakehouse West nyugdíjas otthon
fennállásának 20. évfordulója alkalmából áprilisban tárlatot rendez, amelyen tagtársunk
Dr. Varga István festőművész legújabb alkotásait is bemutatják.  A kiállítást szerdán,
április 7-én délután 3 és 5 óra között ünnepélyes fogadás nyitja meg, amire a Kossuth
Klub tagjait is meghívják.  A sarasotai magyarság jól ismeri Varga István hazai tájakat és
a jellegzetes budapesti városképet tükröző olajfestményeit.  Értesülésünk szerint a
művész most kiállításra kerülő képei új otthonában festett akvarellek.  A kiállítás április
28-ig tekinthető meg a Lakehouse West társalgójában (3435 Fox Run Road, Sarasota,
telefon: 941-923-7525).

A Volt Nagykövet Üzenete.  Magyarország volt washingtoni nagykövete (1998-2002)
Jeszenszky Géza villámpóstán válaszolt levelünkre, amiben megköszöntük az általa
aláírt elismerő okleveleket (Certificates of Appreciation).  Idézünk a levélből: �Csak
gratulálni tudok remek munkájukhoz.  Merem állítani, hogy Amerikában ez a
legsokoldalúbb és leggyakorlatiasabb magyar szervezet.  Sok-sok magyar szívű ember
számára teszik könnyebbé a hazától távoli életet�miközben sok kárpát-medencei
magyar látja törődésük hasznát.  Kérem, továbbítsák Edit feleségem és a magam
legjobb kívánságait a Klub minden tagjának.�   A Klub vezetősége nevében mi is
köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt tíz év alatt segítették és lehetővé tették
eredményes működésünket.

Hírek a Szabadkai Bolyai Iskoláról.  A Délvidék egyetlen magyar tehetséggondozó
iskolájának igazgató tanára Szabó Magda értesített, hogy diákjai március 15. és 20.
között Nagydobronyban (Kárpátalja) résztvesznek a XIII. Nemzetközi Magyar
Középiskolások matematika versenyén, amelyen 16 tanuló és három tanár képviseli a
Délvidéket.  Májusban és júniusban Budapesten a Békéssy, Sopronban a Vermes és
Győrben az Öveges fizikaversenyekre készülnek.  Ezek a �nemzetközi magyar�
tanulmányi versenyek azon kívül, hogy a tanulókat matematikából és fizikából jól
felkészítik, alkalmat adnak a Kárpát-medence magyar fiatalságának arra, hogy
megismerjék egymást és felfedezzék közös gyökereiket.  A Kossuth Klub már hetedik
éve rendszeresen támogatja a szabadkai magyar iskolát és ezt a segítséget szeretnénk a
jövőben is folytatni.  A Bolyai iskola diákjainak a versenyeken elért erdeményeiről
Szabó Ágnes számol be májusi előadása keretében.

Magyar Hegedű Virtuóz a Carnegie Hallban.  1998-ban a Kossuth Klub első
Operaházi hangversenyén hallottuk először az akkor 19 éves Kelemen Barnabás
hegedűművészt.  �Barney� azóta sikert sikerre halmozott és április 2-án a new yorki
Carnegie Hallban ad  önálló hegedűestet.  Műsorán Beethoven, Bartók és Brahms művei
szerepelnek.  Zongorán kíséri Bogányi Gergely.
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Áprilisi és Májusi Műsoraink

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Hírmondó ezen összevont, április-májusi
számában két szabadegyetemi előadást ismertetünk.  Kérjük jegyezzék be naptárukba
mind a kettőt!  Mindenkit szeretettel várunk.

1. Április 29-én, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár
Nagytermében

GRAFF VILMOS
Építészet és Környezetünk: Egy Ízelítő

vetített képekkel illusztrált előadás

Graff Vilmos építészmérnök egyetemi tanulmányait a Műegyetemen végezte Budapesten.
Magyarországot 1949-ben hagyta el, ahonnan Bécs, Róma, Toronto, majd Boston voltak
karrierjének főbb állomásai.  1964-től Washingtonban élt és dolgozott 1995-ig, amikor
mint nyugdíjas Sarasotában telepedett le.  Változatos építészi karrierjének fontosabb
mérföldkövei voltak a Walter Gropiussal töltött öt év, amikor a Baghdad Egyetem terveit
készítette (1959-64) és Watergate tervezése az olasz Immobiliare cég alkalmazottjaként.
1967-ben önállósította magát és öröklakásokat, irodaépületeket és hoteleket tervezett.
1981-82-ben  várostervet készített Szaud-Arábiában, majd öt évet töltött Budapesten az
Amerikai Követségen (1983-88): lakásokat, az Amerikai Nemzetközi Iskolát, majd
Moszkvában egy nemzetközi iskolát tervezett.

Graff Vilmos előadásában ízelítőt ad a saját és néhány kortárás építész műveiből, majd
felteszi a kérdést, hogy a modern építészet hogyan tudna fokozottabb összhangot
teremteni a természettel és környezetünkkel.  Evvel a témával kapcsolatban bemutat
néhány példát (pl. Hundertwasser) és a közönség kérdéseire szívesen válaszol.

2. Május 27-én, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár
Nagytermében

SZABÓ ÁGNES
Megálmodott Szabadka

vetített képekkel illusztrált előadás

Szabó Ágnes tájépítész 1977-ben Szabadkán született.  Egyetemi tanulmányait a
budapesti Szent István Egyetemen és a Kós Károly Szabadfőiskolán végezte.  Diploma-
munkájában Szabadka zöldövezetének fejlesztési terveit dolgozta ki.  A diploma
megszerzése után 2001 augusztusában tanulmányi ösztöndíjjal jött az Egyesült
Államokba.  Először Washington államban szerzett gyakorlatot, majd 2002 óta
Sarasotában az RMPK Csoport tervező irodájának munkatársa.
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Az előadó másfél évvel ezelőtt végigvezetett bennünket Szabadka épületei között, most
más szempontból egy újabb városi felfedező körútra invitál.  Hogy látja a várost egy
tájépítész?  Szabadka példáján közelképet kapunk arról, hogyan alakultak ki a Nagy
Magyar Alföld települései, milyen egyedi jellegzetességekkel rendelkeznek.  Az előadás
rávilágít a várostervezők, tájépítészek és kertészek szerepére a városkép kialakításában.

A délután teljes bevételét a szabadkai Bolyai magyar iskola javára fordítjuk, hogy idén is
részt tudjanak venni nemzetközi tanulmányi versenyeken, amelyeken eddig mindig
kitűnően szerepeltek.  Erre a célra kérjük adóból levonható adományaikat.

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

kellemes húsvéti ünnepeket kivánunk Minden kedves
olvasónknak!

A Hírmondó következő száma szeptemberben jelenik meg.

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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A Special Invitation for Art Lovers.  Dr. István Varga and all the resident artists of
Lakehouse West request the pleasure of your company at an exhibition of their original
works of art for Lakehouse West�s 20th Anniversary celebration.  The show will open
Wednesday, April 7, 2004 with a wine and cheese reception from 3:00 PM to 5:00 PM.
The exhibit will run through Wednesday April 28, 2004.  István Varga is a member of the
Kossuth Club and is a resident artist of Lakehouse West (3435 Fox Run Road, Sarasota,
and phone: 941-923-7525).  Members of the Kossuth Club are cordially invited.

The April Program.  On Thursday April 29 at 4:30 PM in the Selby Public Library
(1331 First Street, Sarasota) architect William Graff presents an illustrated lecture about
Architecture and the Environment.  Mr. Graff graduated from the Technical University
of Budapest and his career took him around the world.  Vienna, Rome, Toronto, Boston
and Washington, D. C. were important milestones.  He is now retired and lives in
Sarasota.  This lecture will be in Hungarian.

The May Program.  On Thursday May 27 at 4:30 PM in the Selby Public Library (1331
First Street, Sarasota) landscape architect Ágnes Szabó presents an illustrated lecture
about her hometown of Szabadka, a historic Hungarian town in Voivodina.  Ms. Szabó
earned her diploma in 2001 at St. Stephen University in Budapest and is currently an
associate of RMPK Group, a landscape design firm in Sarasota.  Please consider giving a
tax-deductible donation for the benefit of the Hungarian Bolyai School in Szabadka, a
preparatory school where pupils are coached in mathematics and physics for international
competitions.  It is one of several Hungarian minority schools in the Carpathian Basin
that the Kossuth Club supports with scholarships and grants.  Donations may be given in
person, or sent by mail.  Please make out your check to the Kossuth Club, identify on the
memo the �Bolyai School� and mail it to our address at P. O. Box 19774, Sarasota, FL
34276.  We thank you for your generosity!

Easter and Summer Vacations.  With this issue The Messenger will be on hiatus until
September.  On behalf of the Board of Directors we wish our members and readers a
Happy Easter and a pleasant summer vacation.


