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Szerdán, január 14.-én este 6-tól 9-ig  a Selby Könyvtárban (1331 First Street, 
Sarasota) „Nézzünk a Kristálygömbbe”.  A nagyszabású rendezvényt ötödik 
alkalommal szervezi a könyvtár Baráti Közössége abból a célból, hogy ifjúsági 
programjaik javára anyagi erőforrásait gyarapítsa.  A 3 órás műsoron több mint 30 helyi 
étterem és társadalmi szervezet vesz részt.  Étel, ital és szórakoztató műsorok bőven 
lesznek.  A részvételi díj elővételben 25 dollár, a helyszínen 30 dollár.  A könyvtár 
meghívta a Kossuth Klubot, hogy köszönetét fejezze ki sok éves támogatásunkért.  
Díjtalanul egy asztalt és két széket biztosítanak számunkra magyar népművészeti tárgyak 
kiállítására és jótékony célú műsoraink hirdetésére.  Dr. Krajcsik György és Kisvarsányi 
Éva vállalták a Kossuth Klub asztalánál a szolgálatot.  Nagyszerű alkalom lesz a magyar 
kultúra széleskörű ismertetésére amerikai környezetünkben.   
 
Csütörtökön, január 15.-én délután fél 5-kor a Selby Könyvtár nagytermében (1331 
First Street, Sarasota) Dr. Balogh Sándor előadása Amerika névadójáról, a magyar Szent 
Imre hercegről.  Az előadás az American Italian Heritage Association gyűlésén már 
elhangzott Albany városában.  A New York államból téli látogatóként Sarasotában 
tartózkodó professzor előadására a helyi olasz-amerikai klubok tagjait is meghívtuk, így 
az előadás angol nyelvű lesz. 
 
Vasárnap, január 25.-én délután 3-kor a Southgate Community Centerben (3145 
Southgate Circle, Sarasota) MAGYAR OPERETT GÁLA a „Hungaroperett” 
sztárjaival.  Sarasota lesz a világkörüli Hungarikum Gála Tour 2015 egyik első állomása.  
Gats Éva és Kollár Péter Erik szólistákat Danyi Lőrinc vezetésével a világhírű Rajkó 
zenekar kíséri.  Műsorukon szerepel többek között a Csárdáskirálynő is.  Kedvezményes 
jegyigénylés a Kossuth Klubtól kapható elővételben 20 dollárért.  Kérjük, a klubnak 
kiállított csekken tűntessék fel „operett gála” és küldjék címünkre (P. O. Box 19774, 
Sarasota, FL 34376).  Jegyeket a helyszínen 25 dollárért árulnak.  A novemberi János 
Vitézhez hasonlóan ezt a műsort is a Pongrátz Entertainment szervezi. 
 
Vasárnap, február 1.-én délután 2-kor a Magyar Keresztyén Egyház ökumenikus 
istentiszteletet tart a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. 
Bodor Péter Pál.   
 
Tagdíjak 2015-re.  Emlékeztetünk mindenkit, hogy a 2015-re érvényes tagdíjak továbbra 
is csak 20, illetve 30 dollárba kerülnek, de jótékony célú felülfizetéseket köszönettel 
veszünk.  A posta- és nyomtatási költségek csökkentése érdekében az Értesítőt kizárólag 
E-postán terjesztjük.  Számítunk tagjaink együttműködésére híreink terjesztésében.               
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