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l Évszázad.  Az 1956-os magyar forradalom 49. évford
g a Magyar Amerikai Koalíció és Lauer Learning sze

ter56.com Internetes címen a Szóbeli Történelem (Oral H
 forradalomban résztvevők, a szemtanúk és a kortár
eit olvashatjuk angolul és magyarul.  Az egyén
ő történelemként elevenedik meg a magyar nép példátl
ának teljes képe.  Üdvözöljük ezt a nagyszerű kezdemén
ztül emberközelbe hozza és a világhálón át terjeszti a 12 n
vetkező megtorlás eseményeit, és az utánunk következő
történteket.  Szükség van erre az „élő történelemre” é
 még köztünk vannak a résztvevők, a szemtanúk és a kortá

Levél Helyett.  2006-ban rendkívüli évfordulót ünne
téltük a magyar történelem legsötétebb napjait, a szovjet m
t Magyarországon, akik börtönökből szabadultunk, kitelep
dő alanyai voltunk a totális terrornak, büszkén emlék

ikor a magyar nép egy emberként lázadt fel az idege
lom ellen.  Az „Októberi Ifjak” az 1848-as „Március

0 éves évforduló a mi évfordulónk és nekünk ilyen több

ben legyen mindenki Kossuth Klub Védnök, Fővédnök,
berében méltó keretek között emlékezhessünk meg 1956-r
jegyzés (nem soraink közül!), hogy „túlságosan sokan k
al kapcsolatban.”  Tény és való.  Hónapok óta, a világ 
ket, sokszor valóban érdemes és nemes célokra, hogy a
ssuth Klub, járuljunk hozzá az 50. évforduló méltó me
ban, hányan közülünk jutnak el 2006 októberében akár
nba, akár Los Angelesbe.  Tagjaink 90 százaléka Saras
 megemlékezni nemzeti ünnepünkről.  Fontosnak tartj
tartalékainkat a helyi ünnepi műsor megrendezésére fo
9. között Ünnepi Hét keretében két hangversenyt rendezü

Zeneművészeti Egyetem fiatal művészeinek felléptév
ek és egyéb, a következő hónapok során kialakuló műsoro
 költségeihez ezúton kérjük megértő hozzájárulásukat az
ztagok, Fővédnökök, Védnökök és Tiszteletbeli Védn
rfüzetben honoráljuk és külön adománykérő levelet már 
bnak kiállított csekket „1956” megjelöléssel kérjük a P. 
276 címre küldeni.  Az adományok a jövedelmi adóból lev
ulóján, október
rkesztésében a
istory Project).
sak személyes
i elbeszélések
anul nemes és
yezést, ami az
apos szabadság
 generációkkal
s addig kellett
rsak.  

pelünk.  Azok
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ezhetünk 1956
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 nem lesz!

 vagy Dísztag,
ól.  Elhangzott
oldulnak az 50
minden tájáról
kár egyénileg,

günnepléséhez.
 New Yorkba,
ota környékén

uk tehát, hogy
rdítsuk.  2006
nk a budapesti
el, meghívott
kat rendezünk.

 alábbi táblázat
ökök nevét a
nem küldünk!
O. Box 19774,
onhatók!  

http://www.freedomfighter56.com/
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1956-os Védnök ***$56.00-(1956 jegyében!)-$200.00*** 
1956-os Fővédnök $200.00- $500.00

1956-os Dísztag $500.00 fölött
 Tiszteletbeli Védnök Házigazdák, természetbeni adományozók

(önkéntes munka, sütés, transzportáció szolgáltatás) 

Kívánság szerint az adakozót nem nevezzük meg (Anonymus, névtelen sponzor).

Szabadegyetemi Előadás.  November 7.-én hétfő délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby
Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) vendégünk lesz Stephen Spinder
fotóművész és bemutatja művészi kivitelezésű könyveit.  Ez a New Yorkból származó
amerikai művész 14 évvel ezelőtt Magyarországra látogatott és saját bevallása szerint
„beleszeretett” a magyar népbe és kultúrájába.  Budapestre költözött, megtanult magyarul
és fotó műtermét is áthelyezte Budapestre, a Bajza utcába.  „Budapest lencsémen át”
(Budapest Through my Lens, a Solitary Perspective) című kötetében fővárosunk ismert
épületeit és emlékműveit szokatlan szemszögből mutatja be.  A szépia tónusú képek a
fény és árny játékát tükrözik, a ködfátyolba burkolódzó Dunapart, a hósapkával díszelgő
Lánchídi oroszlán, megannyi váratlan de ismerős látványt nyújt.  A művész nem csak
Budapest szépségeit vette lencsevégre: Erdélybe is ellátogatott és másik könyvéből ítélve,
„Tíz év Erdélyben: a Magyar Népi Kultúra Tradíciói”  (Ten Years in Transylvania:
Traditions of Hungarian Folk Culture) megszerette a magyar népművészet rejtett kincseit,
és feltárja azokat a nagyvilágnak.  Az erdélyi kötet színes képekkel gazdagon illusztrálva
angol és magyar nyelven kapható. 

Hálaadó Ünnepi Bankett.  November 19.-én szombat délelőtt fél 12-kor kezdődik a
Kossuth Klub Hálaadó Ünnepi bankettje a Michael’s on East étteremben (1212 East
Avenue South, Sarasota).  Választani lehet sült csirkemell és rostonsült hal (mahi mahi)
között.  Mindkettőt saláta, rizs és brokkoli körettel szolgálják fel.  Az édesség diós
csokoládétorta.  Az ebéd ára személyenként $27, ami kávét és teát igen, de alkoholos italt
nem foglal magába, viszont bár szervíz lesz.  Az ebéd uráni zenés műsoron Klauder
Ágnes énekművész Debussy, Verdi, Delibes, Bellini és Lehár dalokat és áriákat énekel,
zongorán kíséri Carolyn Troupin.  Kérjük, hogy legkésőbb november 14.-ig küldjék el
a Kossuth Klub részére kiállított csekket címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL
34276), és feltétlenül jelezzék, hogy a csirkét vagy a halat kérik ebédre! 

Egyházi Hír. A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő istentisztelete november
6.-án vasárnap d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. Tuttle
Avenue).  Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Tagdíjak.  A Kossuth Klub hét éve nem emelte fel az évente megújítandó tagsági díjat.
Annak ellenére, hogy ez alatt a hét év alatt háromszor felemelték a posta költséget és az
általános inflációval minden megdrágult, 2006-ban az egyéni tagdíj $20, a családi tagdíj
továbbra is $30 marad.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!



MEGHÍVÓK NOVEMBERI MŰSORAINKRA

November 7-én, Hétfő Délután fél 5-kor (4:30 PM)
Jegyezzük meg a szokatlan időpontot!

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

STEPHEN SPINDER
Fotóművész

Szabadegyetemi Előadása és Könyvbemutatója

Budapest és Erdély Képekben
A Magyarországra települt amerikai fotóművész ismerteti a magyar fővárost és az erdélyi

magyar népművészet szépségeit ábrázoló művészi kivitelezésű könyveit.  A kötetlen
műsoron az előadó kérdésekre is válaszol és elmondja, miért gyakorolt rá oly nagy

vonzerőt a magyar kultúra.  A könyv időszerű karácsonyi ajándék gyermekeink,
unokáink és amerikai barátaink számára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

November 19-én, Szombaton Délelőtt fél 12-kor (11:30 AM)
A Michael’s on East Étteremben (1212 East Avenue South, Sarasota)

HÁLAADÓ ÜNNEPI BANKETT
Az ebéd utáni zenés műsoron közreműködik

KLAUDER ÁGNES
Énekművész (szoprán), zongorán kíséri Carolyn Troupin

Klauder Ágnes Hatvanban született.  Egyetemi tanulmányait a Florida Egyetemen
végezte Gainesville-ben, ahol 1992-ben művészdiplomázott (Bachelor of Arts), majd
1995-ben ének- és előadóművészi diplomát szerzett (Master of Music in Voice and
Performance).  Rendszeresen énekel az Egyesült Államokban (pl. Jersey Lyric Opera,
Central Florida Lyric Opera) és a tengerentúlon (pl. Tokió, Bécs, Budapest).  Széleskörű
repertoárja a korai zenétől az oratóriumon és dalokon át az operáig terjed. Műsorán
Debussy, Verdi, Delibes, Bellini, és Lehár dalok és áriák szerepelnek.  Családjával
Gainesville-ben él, ahol a helyi klasszikus zenei rádióállomás bemondója. 

Az ebéd ára személyenként $27.00.  Kérjük, hogy legkésőbb november 14.-ig küldjék el
a Kossuth Klub részére kiállított csekket címünkre, és feltétlenül jelezzék, hogy csirkét
vagy halat kérnek ebédre!

P. O
http://hungari
Sarasotai Magyar Hírmondó
. Box 19774, Sarasota, FL 34276

anfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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1956-2006—Half a Century.  In preparation for the commemoration of the 50th

anniversary of the 1956 Hungarian revolution, the Hungarian American Coalition and
Lauer Learning launched www.freedomfighter56.com, an oral history web site.  Participants
and/or eyewitnesses to the revolution tell their personal stories and recollections, in
English and Hungarian, in order to make the revolution come alive for future generations.  

Hungarian Culture through a Photographer’s Eyes.  On Monday November 7 at 4:30
PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) our guest lecturer will be Stephen
Spinder, an American photographer who lives in Budapest and has published two books,
“Budapest through my Lens” and “Ten Years in Transylvania.”  They would make
ideal Christmas gifts for our children, grandchildren and American friends.

Thanksgiving Luncheon.  You are cordially invited to our Thanksgiving Luncheon
Saturday November 19, 11:30 AM, at Michael’s’ On East (1212 East Ave. South,
Sarasota).  Lunch will be served at 12:00 noon and there is a choice of glazed chicken or
sautéed mahi mahi, both served with salad, rice, broccoli, coffee and tea, and chocolate
torte.  There will be a cash bar.  The price of $27.00 per person includes a classical music
recital by soprano Agnes Klauder with pianist Carolyn Troupin.  Ms. Klauder is a
graduate of the University of Florida in Gainesville and has performed with regional
opera companies in the United States and abroad.  She will sing songs and arias by
Debussy, Delibes, Verdi, Bellini and Lehár.  Please send your checks made out to the
Kossuth Club by November 14 and indicate whether you would like chicken or fish.

Memberships and Sponsorships.  In spite of rising postal rates and other price increase,
our membership fee has not been raised in seven years.  It will continue to remain $20.00
for single and $30.00 for family membership in 2006.  However, we ask you to kindly
consider sponsoring our celebration of the 50th anniversary of the 1956 Hungarian
revolution by making a donation to help us defray the cost of organization.  Our sponsors
will be recognized by name, or may remain anonymous in the 50th anniversary program
book.  You can become a sponsor with a minimum donation of $56.00 (in the Spirit of
1956), or higher (see Table on p. 2.).  Donations are tax deductible and should be sent to
The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  Please mark “1956” on the
memo.  We will be gratefully accepting sponsorships throughout the year and will send a
written thank you note for each gift.

http://www.freedomfighter56.com/
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