SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei
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BESZÁMOLÓ A RINGLING FESZTIVÁLRÓL. Mint előző számunkban
jeleztük, április 22-én a Ringling Múzeum megrendezte 32-ik
Gyermek Fesztiválját amelyen a Kossuth Klub is részt vett. A
gyermekek és szüleik megállás nélkül látogatták a diszes magyar
sátrat ahol megcsodálták a népművészeti tárgyak, teritők, ke'pek,
mézeskalács szivek, és himes tojások kiállítását. Különösen
nagy sikert aratott a mézeskalács szivek diszitése; szinte az
utolsó morzsáig elfogyott az ezer darab sütemény amit a gyerekek
maguk diszitettek piros, fehér és zöld szinü cukormázzal. A
Múzeum jelentése szerint az idei Fesztiválnak több mint 3400
látogatója volt.
Köszönettel tartozunk mindazoknak akik önfeláldozó munkájukkal
hozzájárulták sikeres szereplésünkhöz. Deák Zsuzsa és a
Csizinszky házaspár egész nap a gyerekekkel foglalkoztak, Varga
Ilona a sátorban kézimunkázott és felvilágositást adott, Arvay
György felesegevel a tüzó' nap ellenére táncbemutatót tartott
és csárdás leckeket adott sátrunk melletti szabadtéri színpadon.
Szaday Tibor és Biró Erika is segítettek. Nagy Kálmán a kellékek
megvételéhez adott $50-al járult hozzá a sikerhez. A megnyitó
ünnepségen magyar zászlóval, népviseletben Gemesi István
feleségével Szila'gyi Trüdival és két kicsi fiúkkal, valamint
Kiss Emilia és az Arvay házaspár képviseltek bennünket. Szalay
Istvánnak köszönjük himes tojás gyűjteményének kölcsönzését.
Látogatóink kozott szép számmal voltak másod-, harmad-, sót
negyed-generációs magyarok akik nagy érdeklődéssel és Örömmel
mutatták csemetéiknek őseik hazájának népművészetét. Az egyik
fiatalasszonynak édesapja volt magyar, de már csak arra
emlékezett gyerekkorából hogy milyen finom volt a töpörtyű!
Vájjon hány ilyen magyar származék élhet erre Sarasota környékén,
és vájjon nem kellene-e ezek felé is "nyitni a kaput" a Kossuth
Klub részéről?
+++++++++
TRIANON 75-IK ÉVFORDULÓJA.
1995 június 4-én lesz a Trianoni
békeszerződés 75-ik évfordulója.
júniusi Klub gyűlésünkön erről
a gyászos történelmi dátumról fogunk megemlékezni.
+++++++++
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UJ TAGSÁGI KATEGÓRIÁK. Az Igazgatósági mTanacs
áprilisi
ülésén
új tagsági kategóriákat szavazott meg. Az új kategóriák célja

1. a Klub fejlesztése, 2. nivos műsorok biztosítása, es 3. egy
tanulmányi alap létrehozása amelyből hathatósan és folyamatosan
támogathatunk magyar diákokat mind Magyarország hatarain belül,
mind az elszakított területeken. Egyúttal módot szeretnénk
nyújtani azoknak a tagtársainknak akiknek erre van lehetőségük,
hogy az egyetemes magyar kultúra érdekében gyakorolhassák
bőkezűségüket.
(
ELŐFIZETŐ az aki évi $10-t fizet. Ezért kapja a meghívókat
es a Hírmondót, de szavazati joggal nem rendelkezik (ez volt
korábban a pártoló tag kategória).
( PARTOLO TAG olyan egyén vagy házaspár aki évente $100-ral
járul hozza a Kossuth Klub működéséhez.
DISZTAG olyan egyén vagy házaspár aki egyszeri adakozással
$500-t vagy annál többet ad.
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OROKOS DISZTAG olyan egyen vagy hazaspar aki egyszeri
adakozással $1000-t vagy annál többet ad.
A DISZTAGOK és ÖRÖKÖS DISZTAGOK oklevelet kapnak és tagságuk
életre szól, valamint meghatározhatják hogy adományuk milyen
aranyban járuljon hozzá a működési illetve tanulmányi alaphoz.
További lehetőség az adományozó vacry általa megjelölt személy
nevén külön ösztondij alap letesitese.
A RENDES TAG kategória változatlan marad (évente $15 egyén,
$20 házaspár).
+++++++++
'

»

i

NYÁRI SZÍNHÁZI PROGRAM. Augusztus 5-en, szombaton d.u. 2-kor
a Klub közös szinházi látogatást tervez! A Florida Stúdió
Szinház (1241 North Palm Avenue, Sarasota) idei nyári bemutatói
között szerepel Molnár Ferenc "A Testőr" cimü vigjátéka. Molnár
kétségen kivül a legismertebb magyar szinmüiró Amerikában, az
évek során 18 darabját játszották nagy sikerrel a Broadwayn,
és "Liliom" cimü darabja az egyik legnépszerűbb amerikai musical,
a "Carousel" alapja. A jegyek elővételi ára, 20 személyt véve
alapul, fejenként $15.30. Akit érdekel a csoportos program,
kérjük legkésőbb május 22-ig küldje el csekkét Éva B. Kisvarsanyi
cimére (2339 Cass Street, Sarasota, FL 34231).
+++++++++
KÉZIMUNKA KOR. Csizinszky A;gnes kezdeményezésére nő'i kézimunka
kort inditunk meg a Kossuth Klub keretén belül. Aki szeretne
időnként kellemes társaságban Összejönni, beszélgetni és kö'zben
kézimunkázni, hivja A'gnest a 792-4292 (Bradenton) számon.

