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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. Október, Tizedik Évfolyam, 7. Szám

Magyar Iskola Sarasotában.  Áldozatkész anyukák és apukák munkájának
eredményeként három évvel ezelőtt megvalósult az első hétvégi magyar iskola
Sarasotában.  A Wass Albertről elnevezett iskolában mintegy 15-20, hat és tizenhat év
közötti gyerek tanul magyarul Szilágyi Gertúd, Tóth Ágnes és önkéntes tanárok
vezetésével.  A magyar nyelven kívül történelmet és földrajzot tanulnak, magyar
népdalokkal és szokásokkal ismerkednek meg a zömével már az Egyesült Államokban
született fiatalok.  A tanítás helyszíne a venice-i Magyar Ház és a Church of the Cross, az
utóbbi a Magyar Keresztyén Egyház istentiszteleteivel karöltve.  A szülői segítségen
kívül az iskola semmi anyagi támogatásban nem részesül.  Az október 28-i Kossuth Klub
gyűlésen meghívásunkra a Wass Albert Iskola tanulói lépnek fel nemzeti ünnepünkről,
1956 október 23-ról megemlékező műsorral (l. a 3. oldal).  A helyszínen összegyűlt
adományokat az iskola javára ajánljuk fel, hogy hozzájáruljunk könyvek és iskolaszerek
beszerzéséhez, és így továbbra is folytatni tudják a magyar nyelv és kultúra ápolását a
másod-generációs amerikai magyar fiatalok körében.

Jótékonycélú Naptárvásár.  Karácsonyi és újévi ajándéknak gyerekeink, unokáink és
amerikai barátaink részére szép kiállítású, többnyelvű (magyar, angol, német és spanyol)
2005-ös naptárat ajánlunk megvételre a Kossuth Klub tanulmányi alapja javára.  A 30 cm
széles és 46 cm hosszú falinaptár minden oldalát Lénárt Mihály fotóművész szines képei
díszítik.  Fedőlapján a budapesti új Nemzeti Színház épülete látható.  A képek magyar
városrészleteket, épületeket és jellegzetes magyar tájakat ábrázolnak angol és magyar
magyarázattal.  A naptár mind az amerikai, mind a magyar nemzeti ünnepeket feltünteti
és ami magyarok számára talán a legvonzóbb, a gregorián naptárból az év minden napjára
felsorolja a névnapokat.  A naptár $15-os áron a Kossuth Klub gyűlésein kapható, amiből
$6.50 jövedelmi adóalapból levonható adomány.  Ha a naptárt póstán óhajtják
megrendelni, kérjük póstaköltségre csatoljanak $3.95-öt.  A naptárvásár kettős célt
szolgál: anyagi forrásgyüjtés mellett Magyarország szépségeit ismertetjük és
népszerűsítjük amerikai környezetünkben.  Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez
mérten támogassák akciónkat, több naptárt is vegyenek ajándékba, mert a bevételből
ösztöndíjak lesznek magyar fiatalok számára a Kárpát-medencében!      

Zenés Őszi Bankett.  November 13-án szombat délelőtt fél 12-es kezdettel ismét
megrendezzük a Kossuth Klub immár hagyományos őszi bankettjét a sarasotai Michael�s
on East étteremben (1212 East Avenue South).  Az ebédmenü ezúttal választást kínál
párolt csirkemell vagy rostonsült hal (tilapia) között.  Mindkettőt vegyes tavaszi saláta,
sült burgonya és fiatal spárga körettel szolgálják fel.  Az ebéd utáni édesség vanília
fagylalttal töltött indiáner.  Az ebéd ára személyenként $25, ami kávét és teát igen, de
alkoholos italt nem foglal magába, viszont bár szervíz lesz.  A zenés műsort Simon Ibi
énekművész és kísérete szolgáltatja.  Kérjük, hogy résztvételi szándékukat legkésőbb
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november 5-ig jelezzék a Kossuth Klub részére kiállított csekkel és azt küldjék el
címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  A jelentkezésen feltétlenül tűntessék
föl, hogy a csirkét vagy a halat kérik ebédre!  A bankettműsort novemberi számunkban
ismertetjük.

Vér a Vízben.  Október 12-én Naples város könyvtártermében Evva András tagtársunk
megemlékezik az 1956-os magyar forradalomról.  Angolnyelvű előadása keretében
videófelvételt mutat be az 1956-os melbournei Olympiász vizipóló döntőjéről, amikor a
magyar és a szovjet csapat küzdött az aranyéremért röviddel azután, hogy szovjet
csapatok vérbefojtották a magyar forradalmat, és a korabeli riporterek jelentése szerint
�vér folyt a vízben is.�  A történelmi érdekességű vizipóló mérközésről a Kossuth Klub
október 28-i műsorán is láthatunk néhány részletet.

Egyházi Hír.  Október 10-én vasárnap délután fél kettőkor (1:30 PM) magyarnyelvű
római katolikus szentmise lesz a Szent Mihály templomban (5394 Midnight Pass Road,
Siesta Key).  Misét mond Ft. Antal András clevelandi plébános.  Mindenkit szeretettel
várnak.

Októberi Gondolatok.  Október amolyan vörös és fekete hónap...  1956 októberében
magyar vér festette vörösre a pesti utcát, hogy évtizedekkel később helyén a szabadság
rózsája bonthasson virágot.  Október fekete gyászára az aradi vértanúk napja emlékeztet.
Sajnos, a magyar történelemben sok ilyen vörös és fekete folt van, de nekünk 1956 él
legforróbban az emlékezetünkben.

Közel fél évszázad telt el azóta a verőfényes októberi nap óta, amikor 1956-ban egy
lélekkel és egy akarattal Magyarország népe megálljt! mondott a szovjet hadsereg által
ránk kényszerített kommunista diktatúrának.  Bennünket, akik résztvettünk az
egyetemista ifjúság budapesti tüntetésén, nem kell emlékeztetni október 23-ra, mert ez a
nap egy percre sem halványodott el, gyémánt fényességgel ragyog az 48 év távolságából
is.  De emlékeztetni kell a fiatal nemzedékeket és az oly gyorsan feledő nagyvilágot.
1956-ban az egész világ a kis magyar népet ünnepelte és tisztelte bátorságát, hogy puszta
kézzel szembe mert szállni a monolitikus szovjet világhatalommal.  Ma már mindez
lassan a feledés homályába merül és kevesen emlékeznek a hősidőkre.

Két készülő fimet érdemes itt megemlíteni, amik az utókor tudatába véshetik az 56-os
eseményeket.  Mészáros Márta magyar rendező „A Temetetlen Halott” címmel filmet
készít Nagy Imréről, a forradalom mártírhalált halt miniszterelnökéről.  A filmet a 2004-
ben, az európai csatlakozás évében tervezik bemutatni Magyarországon.  Kovács
Klaudia hollywoodi színész-producer angolnyelvű dokumentumfilm készítését tűzte ki
célul maga elé, amit 2006-ban, a forradalom ötven éves évfordulója alkalmából tervez
bemutatni.  A Kossuth Klubnak és a Sarasota környékén élő magyaroknak is fel kell
készülniük az ötven éves évforduló méltó megünneplésére.

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

Október 28-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Megemlékezés az 1956-os Magyar Forradalomról

Műsor

Magyar Himnusz

Ünnepi Beszéd�Kisvarsányi Éva

A Sarasotai Wass Albert Iskola Tanulóinak Ünnepi Műsora�Rendező:
Szilágyi Gertúd

„Vér a Vízben”�Videón Bemutatja Evva András

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  Önkéntes adományokat a Sarasotai Wass Albert
Magyar Iskola részére köszönettel fogadunk!

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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October 23, 1956.  This year marks the 48th anniversary of the Hungarian Revolution.
We�ll observe it with a memorial program on Thursday, the 28th of October starting
at 4:30 PM in the Selby Library.  Under the direction of Gertrúd Szilágyi students of the
Albert Wass Hungarian School in Sarasota will present a program.  András Evva will
show segments from the gold medal game between Hungary and the Soviet Union at the
Melbourne Olympic Games in 1956, when �there was blood in the water,� on video.
Donations will be gratefully accepted to benefit the Albert Wass School.

2005 Calendar Sale.  As a fund-raising project for the benefit of the Kossuth Scholarship
Fund we are offering for sale a beautiful, multilingual (Hungarian, English, German and
Spanish) wall calendar for $15 each.  The 12 by 18-inch-size calendar features color
photographs by Mihály Lénárt of Hungarian cities and the countryside on each of its 12
pages.  The new National Theater building in Budapest can be seen on the cover.  The
figure caption on each page is in English and Hungarian.  National holidays observed
both in the United States and in Hungary are identified, as well as traditional namedays
from the Gregorian calendar, an especially welcome feature for Hungarians who
celebrate namedays perhaps more enthusiastically than birthdays!  The calendars will be
available for purchase on site at our next several meetings until the New Year, or, they
can be ordered from the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276), in which
case we ask that an additional $3.95 is added for postage.  Of the purchase price $6.50 is
tax-deductible and benefits our Scholarship Fund.  The calendars make a nice �stocking
stuffer� Christmas present for family and friends.

Fall Banquet.  On Saturday, November 13 at 11:30 AM we�ll have our annual fall
banquet at Michael�s on East in Sarasota (1212 East Avenue South).  The price of $25
each includes a salad, choice of  sauteed breast of chicken or grilled tilapia, potatoes,
fresh asparagus, bread, vanilla ice cream-filled cream puff, coffee and tea.  There will be
a cash bar.  The musical program is provided by Ibi Simon and her accompanists.  Please
mail your registration for this event to the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL
34276) no later than November 5 and indicate whether you would like the chicken or the
fish as your entree.  We regret that we cannot accept on-site reservations for the banquet.


