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A Kossuth Klub 1995 január 29-én megválasztott új vezetősége 
úgy határozott hogy próbaképpen szárnyára bocsát egy időnként 
a tagságnak kiküldött rövid beszámolót munkánkról, közérdekű 
hirekröl, s a Klub szerepléséről városunk életében. Első 
számunkban most a Ringling Muzeum közelgő Gyermek Fesztiváljáról 
számolunk be.
A Múzeum Oktatási Osztálya immáron 32-ik évi Fesztiválját rendezi 
meg 1995 április 22-en, szombaton d.e. 10 órai kezdettel a Muzeum 
kertjében. Az idei Fesztivál témája "ARCOK ÉS HELYEK: A MŰVÉSZÉT 
ES KULTÚRA ÜNNEPLÉSE." Különös hangsúlyt fordítanak arra, hogy 
az amerikai iskolás gyermekek megismerjék más népek művészetét 
és népszokásait, igy a Fesztiválon való résztvételre meghívták 
a környék nemzetiségi klubjait. A Kossuth Klub örömmel tesz 
eleget a meghívásnak, hiszen alapszabályaink értelmében egyik 
célunk az hogy a magyar kultúrát es hagyományokat ismertessük 
minél szélesebb körökben. A tavalyi Fesztiválnak több mint 
2000 résztvevője volt.
A Fesztivál egyik érdekessége az, hogy nem egyszerű kiállításról 
van szó ahol a gyerekek csak mint nézők vesznek részt. Aktivan 
be kell vonni őket olyan tevékenységekbe amelyekből izelitöt 
kapnak más népek életéből. A Kossuth Klub sátrában mézeskalács 
szivek diszitése, húsvéti tojás festés és magyaros mintás 
könyvjelző készites lesz a fő tevékenység Csizinszki Ágnes és 
Deák Zsuzsa vezetésével. A magyar csárdás alapelemeire árvay 
György fogja tanitani az érdeklődőket. A magyar sátrat 
népművészeti hímzésekkel, kerámiával, képekkel és nemzetiszinü 
szalaggal fogjuk disziteni.
Kérjük tagtársainkat hogy aki tud látogassa meg a kiállítást 
és nyújtson segito kezet önkénteseinknek. Mégegyszer az időpont: 
1995 április 22, szombat, d.e. 10-től d.u. 3-ig, s a hely: a 
Ringling Muzeum mögötti park. Esős idő esetén az időpont egy 
nappal később, április 23-an vasarnap ugyanott.
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KÖZÉRDEKŰ HÍR: 1995 március 30 és április 1 kozott 3 napos
konferencia lesz a Harry Sudakoff Center-ben (New College, 
University of South Florida) Dr. Deme László vezetésével. A 
konferencia témája Közép és Kelet Európa mai helyzete neves 
magyar történészek és politikusok résztvételevel. Érdeklődni 
lehet a 359-4380 telefonszámon.
A HIRMONDO-ba közlésre szánt hireket kérjük a következő cimre 
küldjék tagtársaink:

Éva B. Kisvarsanyi, 2339 Cass Street, Sarasota, FL 34231


