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i iHarmadik Évfolyam, 4 Szám 1997 Április
A STEVEN j:s TAFFY JACOBS ÖSZTÖNDÍJ. Örömmel jelentjük 
olvasóinknak, hogy a Kossuth Klub Tanulmányi Alapja újabb 
adományban részesült. Donald ás Dolly Kester egy $250-os 
Ösztöndijat ajánlott meg Mrs. Kester szülei, Steven e's Taffy 
Jacobs (Jakab) emlákére. Az a szándékuk, hogy az ö'sztöndijat 
minden ávben megajánlják.
Dolly Kester édesapja, Jakab István Dudaron született. A huszas 
években vándorolt ki feleségével Amerikába, ahol Cleveland 
mellett telepedtek le. Két lányukat beiratták a hétvégi magyar 
iskolába, hogy megtanuljanak magyarul. Dolly saját bevallása 
szerint Ót akkor nem nagyon érdekelte az "idegen" nyelv és 
húgával együtt inkább elbliccelte az órákat. Csak évtizedekkel 
később eszmélt rá, hogy milyen jó lett volna megérteni 91 éves 
nagybeteg édesanyját, aki már csak anyanyelvén akart beszélni.
A Jakab házaspár közvetlenül a Második Világháború után négyszer 
utazott Magyarországra, hogy az éhező és lerongyolódott magyar 
gyerekeknek személyesen adjak át a Cleveland környéki magyarság 
szeretetcsomagjait. Dolly emlékszik rá, hogy még évekkel a 
háború után is kaptak fényképeket és leveleket azoktól a 
gyerekektől, akik részesültek az adományokban. Mr. Jakab/Jacobs 
1985-ben, 85 éves korában halt meg; Özvegye Taffy hosszú betegség 
után 1997 januárjában követte férjét. Mrs. Kester a Jacobs 
ösztöndíjjal szeretne méltó emléket állitani szüleinek.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

MEGÜRESEDETT EGY IGAZGATÓI SZÉK... Hosszú szenvedés után, 1997 
március 4-én elhunyt a Kossuth Klub volt elnöke, titkára, és 
igazgatója, Szüts Pál. Több mint húsz éven keresztül aktivan 
résztvett a sarasotai magyarság életében, s haláláig szivén 
viselte a Kossuth Klub sorsát. Két héttel halála előtt még 
örömet tudtunk neki szerezni, amikor munkássága elismeréséül 
átadtuk a Klub Díszoklevelét. A tagság nevében Őszinte 
részvétünket fejezzük ki Özvegyének, Magdának. R.I.P., Palií

********************
KÖZÉP- És KELETEUROPAI KONFERENCIA SARASOTABAN. Április 3-án 
a Dél Florida Egyetem (New College) Harry Sudakoff termében 
Dr. Deme László egyetemi tanár három napos konferenciát rendez.
A változatos műsorban a 19-ik és 20-ik század sorskérdéseit 
tárgyalják meg az előadók, akik közt ismert magyar, német, cseh, 
és lengyel történészek szerepelnek. A konferencián résztvesz 
Dr. Jeszenszky Géza egyetemi tanár, az Antall kormány 
külügyminisztere, aki a Kossuth Klub Szabadegyetmi sorozatában 
április 5-én délután rendkívüli előadást tart. Felhívjuk 
olvasóink figyelmet a mellékelt meghívóban közölt időpontokra.
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THE STEVEN AND TAFFY JACOBS SCHOLARSHIP. We are pleased to 
announce that the Kossuth Education Fund received another 
donation. Donald and Dolly Kester established the Steven and 
Taffy Jacobs Memorial Scholarship in remembrance of Mrs. Kester's 
parents. They intend to offer the $250 scholarship through 
the Kossuth Club to deserving students of Hungarian origin on 
an annual basis.
Dolly Kester's father, Steven Jacobs (Jakab) was born in Dudar. 
He emigrated to the United States with his wife Taffy in the 
1920's, and settled near Cleveland. They enrolled their two 
daughters in a Hungarian Sunday School to learn Hungarian.
Dolly admits that as children, she and her sister were not much 
interested to learn that "foreign" language, and they often 
cut classes. Decades later she regretted not being able to 
communicate with her 91-year-old mother in her native language 
during her last illness.
Immediately after the Second World War, Mr. & Mrs. Jacobs 
organized large-scale clothes drives in the Cleveland area, 
and traveled to Hungary four times to deliver relief packages 
to the hungry and ragged children. Dolly remembers that for 
years after the war her parents received pictures and letters 
from the children who benefited from their generosity. Mr. 
Jacobs died in 1985 at the age of 85; his widow followed him 
in January, 1997. Mrs. Kester would like to honor her parents' 
memory with the Jacobs Scholarship.

********************

AN EMPTY SEAT ON THE EXECUTIVE COMMITTEE__ Pal Szuts, past
president, secretary, and executive committee member of the 
Kossuth Club, passed away on March 4th after a long illness.
For more than 20 years he was active in the Hungarian-American 
life of Sarasota, and cared deeply about the affairs of the 
Kossuth Club. It pleased him when two weeks before his death 
he was presented with the Club's Certificate of Merit. On behalf 
of the entire membership, we express out deepest sympathy to 
his widow, Madga. R.I.P., Pali!

**********************
CONFERENCE ON CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Harry Sudakoff Center, 
New College, April 3-5, Dr. László Deme, coordinator.


