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GALA FOGADA's ES HANGVERSENY AZ OPERAHAZBAN. A Kossuth Klub 
1998 március 29-én hangversenyt rendez a sarasotai Operaházban 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola javára. Az 
1875-ben alapított Zeneakadémia, amely számos világhírű művészt 
adott az emberiség kultúrájának, súlyos anyagi gondokkal küzd, 
mert a zeneoktatásra előirányzott állami támogatás rendkivúl 
lecsökkent. A hangversenyen fiatal ̂ agyar művészek lépnek fel, 
akikből talán a jövŐ század Marton Évái ás vásáry Tamásai 
lesznek. Folyamatban van a Liszt Ferenc Zeneműve'szeti Faiskola 
Baráti Körének a megszervezése, amelybe szeretnénk bevonni 
nemcsak a szerte a nagyvilágban élő’ volt akadémistákat, hanem 
a magyar zenekultúra minden barátját ás támogatóját, akik képesek 
és hajlandóak az Akadémia jövőjéért küzdeni. 1998-ban, amikor 
a világ magyarsága az 1 848-as szabadságharc 150-ik évfordulójára 
emlékezik, számítunk a floridai magyarok egységes megmozdulására 
a magyar kultúra fennmaradása mellett.

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

P^RK^NYTOL IOWAIG--milyen hosszú az út? Bizony, egy felvidéki 
magyar diáknak a földrajzi távolságon túl hosszú és kanyargós 
utat kell megtennie amig megvalósíthatja álmát és elfogadhatja 
az Iowa állambeli Wartburg Főiskolán elnyert Ösztöndijat, ami 
tandijának és megélhetésének csak 65%-át fedezi. Romada Kornál 
az amerikai magyarsághoz fordult ösztöndíj kiegészítésért, mivel 
mint magyar szülők gyermeke és magyar diák, "semmi esélyem sincs 
eredményesen megpályázni és kapni szlovák támogatást" (idézet 
július 14-i leveléből). A washingtoni Magyar Amerikai Koalició 
rendkívüli gyorssegély akciót kezdeményezett, hogy a szükséges 
összeget a tanév kezdetére Összegyűjtse. A Kossuth Klub $250 
támogatást küldött e célra. A sikeres akció eredményeként Romada 
Kornál augusztus végén megérkezett Iowába, ahol nemzetközi üzleti 
szakon folytatja tanulmányait. Sok sikert kivánunk neki, s 
reméljük, hogy valóra váltja azt az elképzelését, amit levelében 
igy fejezett ki: "Tanulmányaim befejezése után szeretnék haza 
jönni, hogy a kint megszerzett tudásomat, tapasztalataimat az 
itteni magyarság hasznára kamatoztassam, hiszen szükségünk van 
tapasztalt, iskolázott szakemberekre." Ámen.

EMLÉKEZÜNK. A nyár folyamán két régi tagtársunktól kellett 
Örökre elbúcsúznunk. Ijjas József életében is mindég önzetlenül 
és lelkesen támogatta a Kossuth Klub munkáját. Ha nem is tudott 
eljönni minden rendezvényünkre St. Petersburgból, de levélben, 
telefonon, és anyagi segítségével ismételten kifejezte a magyar 
ügy iránti szolidaritását. Emlékére Özvegye Adrienne $100-os 
adománnyal járult hozzá a Klub Tanulmányi Alapjához. Köszönjük 
és nem felejtjük.



Dr. Toth Sándor szeptember 2-án hosszú betegség után távozott 
közülünk. A Győr melletti Koroncó szülötte képzőművészeti 
alkotásaiban él tovább, amelyeket áprilisi kiállításán mi is 
megismerhettünk. A Klub nevében Őszinte részvétünkét fejezzük 
ki Özvegyének Annának, és köszönjük azt a nemes gesztust, hogy 
a részvétmegnyilvánulásra szánt adományokat a Kossuth Klub 
Tanulmányi Alapjára kérte küldeni.
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SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK. Október 11-én Dr. Csizinszky Saüidor 
vetitett képes előadást tart indiai útjáröl; november 8-án Ormay 
Gabriella kolozsvári tapasztalatairól számol be, ahol idén 
tavasszal három hónapot töltött. Az előadások pontos idejét 
és helyét következő számunkban közöljük.

KARÁCSONYI BAZAAR. Ez év novemberében ismét rendezünk Karácsonyi 
Bazárt és sÜtemányvásárt, amelynek teljes jövedelmét a Tanulmányi 
Alapra forditjuk. Kérjük olvasóinkat, aki teheti, adományozzon 
a Klubnak új vagy jó állapotban lévő használt tárgyakat, 
népművészeti cikkeket (himzés, kézimunka, szőttes, dísztárgyak, 
kerámia, karácsonyi diszek), angol- és magyarnyelvű könyveket, 
lemezeket, vagy süteményt, hogy a Bazárban értékesíteni tudjuk 
azokat. önkéntes segítséget kérünk és előre is köszönettel 
fogadunk! Az adományokat és segítséget kérjük Csizinszky 
Ágnesnek vagy Kisvarsányi Évanak bejelenteni. GŐ'nczóÜL János 
"Anyanyelv" cimu 137 oldalas könyvéből mutatványszámot kaptunk, 
áprilisban előadott versei mellett a kötet sok más költeményét 
és Írását tartalmazza, s a Bazáron kapható lesz.
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SAJTC) VISSZHANG A KOSSUTH KLUBRÓL. Az utóbbi hónapokban elég 
gyakran kaptunk említést a helyi sajtóban. A Sarasota Herald 
Tribune március 7-i számában helye^ ad^tt az első floridai 
Kossuth Ösztöndíj átadásáréi készült kepnek, június 8-án pedig 
februári divatbemutatónknál közölt képet. Marjorie North 
augusztus 19-i rovatában utalt az 1998 márciusában rendezésre 
kerülő Gala Fogadásra és Hangversenyre, amelynek tiszteletbeli 
fővédnöke az Operaház igazgatónője, Deane Carroll Allyn lesz.

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

KLUB HÍREK. Felkérjük olvasóinkat, hogy aki tud és hajlandó7* 
segíteni rendezvényeinken, akár sütemények készítésével, akár 
a konyhában, jelezzék telefonon Csizinszky Ágnes számán 
(792-4292) este 6 óra után, legalább egy héttel a meghirdetett 
műsor elŐtt. Ezúton mondunk kö'sztínetet Lengyel Évának, Bazán 
Máriának, Reithauser Gabinak, és Dr. Balog Katinak, akik az 
augusztusi fogadás sikeréhez hozzájárultak. Szeretettel 
köszŐntjük új tagjaink kozott Kuli Ilonát és a Foster házaspárt, 
Veronikát és Wilbertet.
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"Never consider an immigrant fo become a loyal American 
citizen, unless he retains his love for his motherland.''

Abraham Lincoln
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GALA RECEPTION AND CONCERT PLANNED. On March 29th, 1998, we 
will have a Benefit concert at the Sarasota Opera for the Ferenc 
Liszt Academy of Music. The Academy was founded in 1875 and 
has the same significance in Hungary as the Juilliard School 
of Music has in the United States: singers and musicians of 
the future are educated there. The decline of state support 
in recent years created financial constraints for the Academy.
The purpose of the Gala is to raise money for musical instruments 
and related teaching aids. The program will be presented by 
young virtuosi from the Academy. Deane Carroll Allyn, director 
of the Sarasota Opera Association, has accepted honorary 
patronage of the event, and has donated Felding Hall and the 
adjoining courtyard for the reception preceding the concert.
SCHOLARSHIP FOR HUNGARIAN STUDENT FROM PÁRKÁNY. We contributed 
$250 to a special fund for Kornél Romada, a Hungarian student 
from Párkány (Slovakia), to supplement a scholarship he received 
from Wartburg College, Iowa. He is working on a degree in 
international business administration, and plans to return to 
his home after graduation.
IN MEMÓRIÁM. We thank Mrs. Adrienne Ijjas, widow of long-time 
Kossuth Club member József Ijjas, for contributing $100 to the 
Kossuth Scholarship Fund in his memory. It is our sad duty 
to announce the recent death of Dr. Alexander Toth, who died 
on September 2nd after a long illness. His widow Anna requested 
any memorial donations to be made to the Kossuth Club Scholarship 
Fund. We thank her for this noble gesture and express our 
deepest sympathy.
HUNGARIAN CHRISTMAS BAZAAR. We are asking our readers for 
donations of new or used items (folk art, Christmas ornaments, 
books, records, knick-knacks, etc.) to be sold at our Christmas 
Bazaar in November. Proceeds from the Bazaar will go to the 
Kossuth Scholarship Fund. We are also asking for volunteers 
to help at the Bazaar. Let Agnes Csizinszky or Eva Kisvarsanyi 
know if you can help or donate items for the Bazaar.
FALL LECTURE SERIES TO START. The first of the fall lectures 
will be given by Dr. Alexander Csizinszky on October 11th; he 
will speak about his trip to India. On November 8th, Gabriella 
Ormay presents an illustrated lecture about the status of the 
Hungarian minority in Transylvania. The exact time and place 
of these lectures will be announced in our next Newsletter.
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