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BEETHOVEN ISTVÁN KIRÁLY NYITÁNYA. A ̂ halhatatlan Ludwig van 
Beethoven 1811 nyarát a karlsbadi gyógyfürdőknél töltötte és 
ott komponálta "István Király" cimu nyitányát (Opus 117). A 
mu mint "Szent István Nyitány" is ismeretes. Beethovent annyira 
megihlette August von Kotzebue "István Király, avagy Magyarország 
Első jótevője" cimü színmüvének hőse, hogy operát ke'szült irni 
róla és a nyitányon kivül még kilenc számot komponált, a készülő 
opera áriáit. A müvet az első pesti kÓszinház ünnepélyes 
felavatására tervezte, de a megnyitó előadáson csak a nyitány 
hangzott el, s ismeretlen oknál fogva Beethoven Szent Istvánról 
szóló operáját sohasem fejezte be. Csak a nyitány maradt fenn 
az utókorra, ez viszont a mai napig szerepel a hangversenytermek 
műsorán.

i a iAugusztus 20-i Szent István műsorunkon a Clevelandi Szimfonikusok 
előadásában, Széli György vezényletével hallhatjuk Beethoven 
Szent István nyitányát. A hét es fél perces mÜben a jellegzetes 
"beethoveni" hangszerelés mellett ismerős magyar szineket 
fedezhetünk fel, s bizony megdobbanhat a szivünk hogy vájjon 
mi lett volna ha...?
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NONAGENÁRIUSOK. A Webster angol értelmező szótár szerint nonage- 
nárius az, aki már betöltötte 90-ik életévét. A szó a latin 
9-es számból ("nona," "novem") vezethető le. Tagtarsaink kozott 
egyre növekszik a nonagenáriusok száma, aminek szivből örülhetünk 
hiszen korosztályuk két világháborút, forradalmakat, menekülést, 
hontalanságot, élt túl sikerrel és élő tanúja a XX. század 
viharos történelmének. A kinaiak ismertek arról, hogy különleges 
tisztelettel adóznak magas korú embertársaiknak, ezzel ismerve 
el hogy azok többet láttak es tapasztaltak mint a fiatalabb 
generáció, s hosszú életük során talán némi bölcsességre is 
tettek szert. Örömmel koszöntjük a sarasotai nonagenáriusok 
körében legújabb tagjukat, özvegy Pádár Ferencnét, aki augusztus 
16-án ünnepeli 90-ik születésnapját.
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/ i i 1OKTÓBER 23-i EMLEKMUSOR. Az 1 956-os forradalom 39-ik 

évfordulójáról 1 995 október 20-án, pénteken emlékezünk meg.
Mivel ez egy étteremben megrendezett, díszvacsorával összekötött 
esti program lesz, azon tagtársainknak akik este már nem vezetnek 
az Igazgatóság megszervezi a fuvart ha erre igényüket bejelentik



a következő telefonszámokon: Bradentonban 792-4292, Sarasotában 
955-4079, Port Charlotte-on 629-0411.
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/ > >  i  iKARÁCSONYI BAZAR. ügy gondolnánk, hogy augusztusban meg korai 

karácsonyi műsorral foglalkozni, de idén nagy fába vágjuk a 
fejszénket es a siker érdekében hivjuk fel jo ̂ elóre tagtársaink 
és barátaink figyelmet erre a rendkívüli esemenyre.
Mint minden adómentes polgári egyesület, a Kossuth Klub is keres 
jövedelmi forrásokat hogy biztosítsa azt az anyagi alapot amely 
lehetővé teszi ösztöndijak és segélyek adományozását a Klub 
nevében. Az évi tagdijak és belepő dijak nagyjából működési 
költségűnket fedezik, ezért karácsony előtt az idén nagyszabású 
bazárt rendezünk és annak teljes hasznát a tanulmányi alapra 
fordítjuk. Az eseményt majd a környékbeli újságokban is 
meghirdetjük mint "Hungárián Christmas Fair," remélve hogy igy 
szélesebb körben fel tudjuk kelteni az érdeklődést iránta.
Ezúton kérjük tagtársainkat hogy adományozzák a Klubnak a 
bazárban értékesítésre használható tárgyaikat, mint pl. 
kézimunka, himzés, szőttes, dísztárgyak, karácsonyi diszek, 
könyvek, lemezek, stb. Ój vagy használt, de még jé állapotban 
lévé' adományokat is köszönettel fogadunk. A felajánlott 
tárgyakat (a 792-4292 telefonszámon kérjük bejelenteni, azok 
átvételéről az Igazgatóság gondoskodik.
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HIDY MARTA HANGVERSENYE. Örömmel jelentjük, hogy a sarasotai 
magyarság körében ismert és közkedvelt kanadai hegedümuvésznó/, 
Hidy Marta, kérésünkre elvállalta hogy december 17-i műsorunkon 
vendégszerepei. Klasszikus es karácsonyi számokból összeállított 
egy órás ̂ hangversenyének várakozással nézünk elébe. A művésznő7 
pályafutásáról legközelebbi számunkban adunk részletesebb 
ismertetést.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Kérjük tagtársainkat, ha tudnak olyan 
magyar származású újonnan érkezett floridai lakosokul akiket 
érdekel a Kossuth ̂ ,Klub programja, hivják fel figyelmüket 
műsorainkra, hozzak el okét szeptemberi előadásunkra mint 
vendéget. Leendő tagok nevét kérjük a kóVetkező cimre kú’ldeni
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