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Magyar Csárdaest.  A világhírű Rajkó Zenekar nagy sikerű csárdaestet tartott 

Sarasotában a Pongrátz Entertainment és Talfi Productions szervezésében.  Vegliante 

Fenyves Kati (rendező), Olajos Erzsébet (operatőr) és Kisvarsányi Éva (riporter) a 

connecticuti NHTV részére felvételt készített a műsorról.  A virtuóz Kúti Sándor 

cimbalom művész elmondta, hogy csodás hangszere Magyarországon mahagóni-, dió- és 

ébenfa vázzal készült több mint száz évvel ezelőtt.  A Sarasota Mandolin Zenekar tagjai 

is élvezettel hallgatták az egzotikus, ritkán hallott magyar cigányzenét.  Varga Ottilia 

népi táncokat mutatott be és a lelkes közönség egy részét is táncra perdítette.           

 

Körösi Csoma Sándor Program.  A magyar kormány nemzetpolitikájának egyik célja a 

diaszpórában élő magyarok közösségeinek felmérése.  Ösztöndíj pályázatot hirdetett 

magyar fiatalok részére, hogy tanulmányozzák a külföldön működő egyesületek, 

egyházak és egyéb közösségek működését és arról részletes beszámolót készítsenek.  A 

nyolc hónapos ösztöndíjak lehetővé teszik a helyszíni terepszemlét és, szükség esetén, az 

ösztöndíjas segítségét a szervezetek munkájában.  A kezdeményezés Floridát is célpontul 

tűzte ki, Sarasota, illetve Miami központtal.  Az első ösztöndíjast április elején várhatjuk.  

Hej, megváltozott a világ!  A hajdani disszidensek diaszpórává avanzsáltak, a magyar 

kormányt érdekli a világ minden tájára szétszóródott magyarok sorsa.                  

 

Washingtoni Magyar Kápolna.  A floridai magyarok támogatását Kiss G. Barnabás, 

OFM, észak amerikai delegátus köszönte meg.  Örömét fejezte ki, hogy a „gyűjtésre 

egyhangúan reagált a Kossuth Klub tagsága és a Sarasota környékén élő magyarság.”   
Példamutatónak tartja, hogy a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház és lelkipásztora, 

Bodor Péter Pál, nagyvonalúan támogatta az akciót.     

 

Magyar Néptánc és Zene Tábor.  Sarasotában 2013. március 9. és 14. között, a tavaszi 

iskolai szünet alatt, a Napraforgók táncegyüttes alapítója Varga Ottilia Magyar Néptánc 

és Zene Tábort szervez, amit a Kossuth Klub is szponzorál.  A tábort Magyarországról, 

az Egyesült Államokból és Kanadából érkező neves tanárok és művészek vezetik.  Céljuk 

a magyar kultúra és örökség megőrzése és átadása a fiatalabb generációknak.  Március 

14.-én este ünnepi műsor lesz a Glenridge Színházban, ahol megemlékezünk az 1848-as 

magyar forradalomról.  Jegyrendelés és bővebb információ a 610-888-8022 

telefonszámon, illetve a http://www.sarasotafolkdancecamp.org honlapon található.  Kérjük, 

hogy a szervezés költségeire, adóalapból levonható adományokat a Kossuth Klub címére 

küldjenek (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) Napraforgók tábor megjelöléssel.               

 

DuOnCelly.  Márciusban két alkalommal halljuk majd ezt a különleges nevű cselló duót.  

Az ügyesen ötvözött név Onczay Csaba világhírű magyar gordonkaművészt és fiát, 

Onczay Zoltán csellistát jelenti duettben.  New Yorki koncertjük után jönnek 

 
 

http://www.sarasotafolkdancecamp.org/
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bemutatkozni Sarasota és a Kossuth Klub zeneértő és zeneszerető közönségének.  Az első 

hangverseny március 21.-én, csütörtök délután fél 5-kor lesz a Selby Könyvtár 

nagytermében a Kossuth Klub összejövetele keretében.  A második koncertet Ann 

Stephenson Moe rendezi a belvárosi Megváltó templomban Virágvasárnap március 24.-

én délután 4 órakor.  Jegyeket a helyszínen 15 dolláros áron lehet kapni.  Megjegyezzük, 

hogy az Onczay duó nem tart igényt fellépti díjra, csak a New York-Sarasota repülőjegy 

megtérítését kérik a Kossuth Klubtól.  A műsorok különböznek, ezért ajánljuk, hogy a 

klasszikus cselló repertoár kedvelői mindkét eseményt iktassák be terveikbe.       

 

Egyházi Hírek—Keresztelők.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 

ökumenikus istentisztelete február 3.-án délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota).  Nt. Bodor Péter Pál református lelkész-esperes hirdeti 

gyermekeknek és felnőtteknek a megkeresztelkedés lehetőségét.  Kérjük, hogy az 

érdeklődők hívják az esperes urat a 954-614-4524 telefonszámon.   

 

Tagsági Hírek.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  

Kérjük tagjainkat, hogy legkésőbb január 31.-ig fizessék be a 2013-as tagdíjat, 

amelynek összege évek óta nem emelkedett: 20 dollár személyenként, 30 dollár 

családonként.  Új tagokat mindig szívesen és szeretettel látunk.  Felülfizetéseket 

köszönettel nyugtázunk.  A január folyamán bekövetkezett újabb postai áremelés miatt 

februártól kezdve csak azoknak postázzuk a Hírmondót, akik befizették a tagdíjat!    

 

FEBRUÁRI MŰSOR AJÁNLATOK 
 

Előadások Operákról.  A „Close-up on Opera” előadássorozat keretében február 6.-án 

szerda délelőtt fél 11-kor Dr. John Goodman ismerteti Bizet: „Gyöngyhalászok” című 

operáját.  Február 27.-én és március 6.-án kerül sor Wagner operája, a Parsifal 

ismertetésére.  Az angol nyelvű előadások ingyenesek a Sarasota Zenei Archívum 

rendezésében.  Helyszín: Selby Könyvtár, 1331 First Street, Sarasota, FL 34236. 

 

Nemzetek Művészete és Ételkóstolója.  Február 10.-én, vasárnap délután fél 2-től fél 6-

ig (1:30-5:30 PM) a Megtestesülés (Incarnation) római katolikus templom lengyel 

származású plébánosa Bernard Evanofski nemzetközi fesztivált rendez a templom 

kultúrházában (2929 Bee Ridge Road, Sarasota, FL 34239).  Az esemény rávilágít az 

egyházközség nemzetiségeinek sokoldalúságára és bemutatja a különböző népek 

kultúráját.  A délután folyamán lengyel, olasz, német, ír, spanyol, Fülöp Szigeti, horvát és 

magyar ételeket kóstolhatnak a részt vevők mindössze 5 dollárért, és gyönyörködhetnek e 

népek zenéjében és táncaiban.  A kis magyar Napraforgók tánccsoport Varga Ottilia 

vezetésével délután 5 órakor mutatkozik be a fesztiválon.                         

 

Valentin Napi operett est.  Február 15.-én péntek este fél 7-kor (6:30 PM) a South Gate 

Központban (3145 South Gate Circle, Sarasota, FL 34239) Peller Anna operett énekes 

Budapestről népszerű operettekből ad műsort Barta Alfonz (Talfi) kíséretével.  A műsor 

után vacsorát szolgálnak fel, majd tánczene következik.  Jegyeket elővételben 40, a 

helyszínen 45 dolláros áron lehet venni.  Telefon: 941-351-7121; E-mail: 

talfimusicproduction@gmail.com.  

mailto:talfimusicproductions@gmail.com
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ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! 
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 

 

MEGHÍVÓ 

 

Február 28.-án csütörtök délután fél 4-kor (3:30 PM) a Fruitville könyvtár 

előadótermében (100 Coburn Road, Sarasota)* 

 

JOHN SUTHERLAND, P. T. 
  Angol nyelvű előadása 

 

BASIC SPINAL ANATOMY 
 

John Sutherland is a native of New Orleans and graduated from Louisiana State 

University Medical Center (LSU).  He was the manager of the outpatient department of 

the Rehabilitation Institute of New Orleans and the lead physical therapist at the Bone 

and Joint Clinic.  After hurricane Katrina hit New Orleans he moved to Sarasota where he 

worked at the Spinal Decompression Institute and opened a Center for Spinal Excellence.  

He has an extensive background in manual therapy specializing in deep soft tissue work 

and spinal pain. 

 

The talk will cover topics such as spinal stenosis, causes of radiation of pain to the legs, 

curing back and sciatic pain without surgery and spinal injections, and taking care of our 

health at home.  Mr. Sutherland recently opened White Sands Physical Therapy and 

Aquatics in the Gulf Gate area and comes to us with the recommendation of at least two 

Kossuth Club members. 

 

*FIGYELEM! FIGYELEM!  Kérjük, jegyezzék fel az ideiglenesen megváltozott 

hely- és időpontot.  A Kossuth Klub rendes gyűlése februárban a Fruitville könyvtár 

előadótermében lesz, egy órával a szokásosnál korábban!  Kérjük a pontos 

megjelenést.     

                           

HIRDETÉSEK 
 

Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA irodájához, 

7061 S. Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail:  

Gardi.CPA@verizon.net  Angolul és magyarul beszél!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarasotai Magyar Hírmondó 

Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Archívumában a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

February 2013.  Vol. 19. No. 2. 

 

Sarasota Folk Dance Camp.  During Spring Break, from March 9
th

 through the 14
th

 

there will be an exciting new cultural event in our area.  Sponsored by the Kossuth Club, 

the Napraforgók (Sunflowers) Hungarian Folk Dance Ensemble initiates what is hoped 

to become an annual and national festival of dance and music in a structured 

environment, with qualified instructors and performers from Hungary, the United States 

and Canada.  For more information please see http://www.sarasotafolkdancecamp.org.  

  

Kossuth Club Program.  On Thursday, February 28
th

 at 3:30 PM in the Fruitville 

Library (100 Coburn Road, Sarasota) John Sutherland, P. T. presents a program (in 

English) about spinal anatomy.  Please refer to page 3. for more details about the lecture.  

   

Dues for 2013.  Please renew your membership!  Dues are $20 for single and $30 for 

family memberships.  Please mail your checks to the Kossuth Club, P. O. Box 19774, 

Sarasota, FL 34276.  We regret that we cannot mail future issues of the newsletter to 

unpaid members because of the latest postal rate increase. 

 

FEBRUARY PROGRAM RECOMMENDATIONS. 
 

Close-up on Opera: Lectures by Dr. John Goodman in the Selby Library (1331 First 

Street, Sarasota), Wednesdays at 10:30 AM.  February 6
th 

Bizet’s The Pearl Fishers, 

February 27
th

 and March 6
th

 Wagner’s Parsifal  (1 and 2).  Free and open to the public. 

 

International Festival: Sunday, February 10
th

 from 1:30 to 5:30 PM ethnic groups of 

Croatian, Filipino, German, Hispanic, Hungarian, Irish, Italian and Polish provide 

entertainment, cultural displays and food in the Parish Center of the Church of the 

Incarnation (2929 Bee Ridge Road, Sarasota).  The Hungarian Sunflower Dancers are 

scheduled to perform at 5:00 PM.  The cost for food is $5, no cost to attend. 

 

 An Evening of Hungarian Operetta: Friday, February 15
th

 at 6:30 PM in the South Gate 

Community Center (3145 South Gate Circle, Sarasota) singing star Anna Peller from 

Budapest presents selections from popular operettas, accompanied by Alfonz Barta 

(Talfi).  Tickets are $40 if ordered by February 10
th

, or $45 at the door.  Dinner will be 

served and there will be a „Sweetheart Dance” in observation of Valentine’s Day.  

                   

 

http://www.sarasotafolkdancecamp.org/

