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É
A Duna Hangja.  A diaszpórában élő magyarok a http://www.dunaworld/hu/radio.html 
Internetes címen magyar nyelvű rádióadásokat hallhatnak.  Indri Gyula, a Kossuth 
Rádió munkatársa telefoninterjút készített a „Duna Word” fogadtatásáról a sarasotai 
magyarok körében.  Kisvarsányi Éva nyilatkozatában kifejtette, hogy a szép magyar 
nyelv ápolása és megőrzése elsősorban a fiatal generáció számára fontos, hiszen százával 
élnek köztünk olyanok, akik már nem Magyarországon születtek, és törve beszélik 
nyelvünket.  Elsősorban nekik ajánljuk a ReConnect Hungary programot, ami lehetővé 
teszi számukra a magyarországi tartózkodást és nyelvtanulást.  A 2013-as nyári 
programról bővebb információ a www.ReConnectHungary.org címen található.         
 
A DuOnCelly Sarasotában.  Az elmúlt húsz év alatt a Kossuth Klub 35 sikeres 
hangversenyt rendezett Sarasotában.  A legutóbbi két koncertet márciusban Onczay 
Csaba és Onczay Zoltán cselló művészek adták.  A matematikai egyenletet sugalló név 
értelme: 2 Onczay plusz 2 cselló egyenlő DuOnCelly.  Virágvasárnap a nagyszerű 
akusztikájú belvárosi Megváltó Templomban rendeztük ott a tizenegyedik koncertet 
magyar művészekkel, Dr. Ann Stephenson Moe védnökségével.  A műsoron többek 
között Haydn, Popper, Lendvay és Paganini művei hangzottak el.  A lelkes közönség még 
a ráadást is kikövetelte Albeníz eredetileg két gitárra szerzett spanyol ritmusú Sevilla 
művéért, amit Onczay Csaba transzponált két csellóra.  A kb. 80 százalékban amerikai 
közönség nagyra értékelte a művészek világszintű előadását.   
 
A Kossuth Klub hangversenyeinek vázlatos történeti összefoglalása a mellékletben, 
illetve az 5.-ik oldalon található.    
 
Búcsú Boros Icától.  Fiai Boros Lajos (Lajcsi) és Lanciers Artúr értesítettek, hogy régi 
kedves tagtársunk Boros (sz. Török) Ilona, a mi Icukánk, a Kossuth Klub szép hangú 
énekes csalogánya, hosszú szenvedés után március 14.-én visszatért teremtőjéhez.  
Végrendelete alapján hamvait férje mellett New Brunswick (NJ) temetőjében helyezik 
örök nyugalomba.  Sarasotában nem lesz temetési istentisztelet.  Lajcsi fia a következő 
Kosztolányi Dezső verset küldte emlékére: 
 

Halottak, volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még.  Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

Hatnak tovább. 
Futók között titokzatos megállók. 

A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók. 
Képek, már megmeredtek és örökre szépek. 
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Az Első Magyar Néptánc és Zenetábor Sarasotában.  Hosszú hónapok munkája 
meghozta gyümölcsét és Varga Ottilia szervezésében sikeresen megvalósult a „tábor”.  
A 2011-ben alakult Napraforgók együttes tagjai és szüleik öt napos intenzív oktatásban 
részesültek a Sarasotától északra fekvő Wimauma település közelében lévő parkban, ahol 
szállásról és étkezésről is gondoskodtak.  Az oktatók vezetője Ertl Péter, a Magyar 
Nemzeti Táncszínház igazgatója, a Honvéd Táncegyüttes egykori táncosa volt.  
Kecskemét városából két kiváló népi táncos, Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter 
jött, Kanadából Dobi Andrea.  Ő a legjobb példa a magyar kultúra erejére és hatására: 
Torontóban született, de magyarul akcentus nélkül beszél, és úgy táncol, mint aki 
Magyarországon tanulta.   
 
Látogatásunk alkalmával érdekes volt látni több amerikait, akik részt vettek a táborban és 
ugyan olyan lelkesen tanulták a táncokat, dalokat, mint a magyar gyerekek.  A táborzáró 
Gála Esten a Glenridge Színházban telt ház tapsolt a Napraforgóknak és oktatóiknak.  
Láttuk, mennyit fejlődtek és tanultak a gyerekek, s élveztük a felnőtt táncosok ragyogó 
előadását.  A tábor sikere ígéret arra, hogy lesz majd második, harmadik, akár tizedik 
magyar néptánc és zenetábor is Sarasotában! 
 
A Kossuth Klub összesen ötezer hétszáz hetvenöt dollárt gyűjtött adományokból a 
szervezési költségekhez és ezer-hetvenöt dollár étékű jegyet adott el a Gála Estre, azaz 
összesen 6, 830 dollár értékben járultunk hozzá a sikerhez.  A magyarországi Balassi 
Intézet, Kecskemét városa, valamint Árvay György tagtársunk voltak még jelentős 
szponzorok.    
       
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete május 5.-én délután 2 órakor lesz a Beneva templomban (4835 Beneva 
Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Dr. Lányi Gábor, amerikai magyar missziós lelkész 
Kanadából.  Mivel Magyarországon május első vasárnapja Anyák Napja, a nagytiszteletű 
úr ünnepélyes keretek között megemlékezik az édesanyákról.     
 
Tagsági Hírek.  Április 25.-i gyűlésünkön lesz a Kossuth Klub vezetőségének 
megválasztása.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy csak a 2013-ra érvényes tagsággal 
rendelkező tagjaink szavazhatnak.  Még nem késő a tagdíjak befizetése!  Aki nem tud 
személyesen részt venni a szavazáson, kérjük, töltse ki és küldje vissza a mellékelt 
meghatalmazást címünkre: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  A Hírmondó 
Internetes címlistájára a meghatalmazást csatoljuk, és kitöltve, kinyomtatva kérjük vissza. 

 
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
 

Kellemes nyári vakációt kívánunk minden kedves olvasónknak! 
A viszontlátásra szeptemberben 

MEGHÍVÓ 
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Április 25.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár Nagytermében 
(1331 First Street, Sarasota) 

 

TAVASZI ZSONGÁS 
 

BARTA ALFONZ 
„TALFI” 

 
Bemutatkozó zongoraestje 

Műsorán népszerű operettek és slágerek szerepelnek 
 
Barta Alfonz zenész és zeneszerző Miskolcon született, ahol klasszikus zenei 
tanulmányokat folytatott.  Több hangszer mestere, de legnagyobb gyakorlata a billentyűs 
hangszereken van.  Az Edda Művek néven ismert rock zenekar tagjaként több mint 2500 
koncerten szerepelt Európa számos országában és az Egyesült Államokban.  Fontos 
szerepe volt az első három Edda album dalainak hangszerelésében.  Az együttes 
hangfelvételei többszörös gyémánt-, platina- és arany-díjat nyertek.  Mi után elhagyta 
Magyarországot, évtizedeken át Svájcban élt, majd családjával Sarasotába költözött, ahol 
feleségével megalapította a Talfi Music Production vállalatot.  Felesége és menedzsere 
Barta Sophie vendéglátó ipari diplomával rendelkezik.  A cég zenei szolgáltatást, 
hangszerelést, zeneszerzést és fénytechnikai megoldásokat vállal.  Elegáns rendezvényeik 
között emlékezetes volt a tavalyi Katalin bál, a Szilveszteri mulatság, valamint a Rajkó 
Zenekar szereplésével összekötött Magyar Csárda Est.   
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A műsor után megtartjuk a Kossuth Klub vezetőségének választását. 

            
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/  
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

April-May 2013. Vol. 19. No. 4-5. 
 
Duna Word Radio.  Hungarians living abroad may listen to Hungarian radio broadcasts 
on the Internet at http://www.dunaworld/hu/radio.html.  Americans of Hungarian descent 
between the ages of 18 and 26 who would learn more about their Hungarian ancestry and 
heritage can apply to www.reconnecthungary.org.   The 2013 program includes a two-week 
visit to Hungary.  Please see the attachment for more details. 
 
The DuOnCelly Concerts.  The Palm Sunday concert at the Church of the Redeemer 
was special.  It was the eleventh presented at the church by the Kossuth Club in twenty 
years and Dr. Ann Stephenson Moe recognized our contribution to the cultural life of 
Sarasota by presenting world class artists from Hungary.  The father and son cello duo, 
Csaba Onczay and Zoltán Onczay delighted the American audience with brilliant play 
in the church of the excellent acoustics.  Eleventh at the Redeemer, but all together we 
presented 35 concerts in Sarasota.  A brief historical review of our Sarasota concerts is 
attached. 
 
The First Hungarian Folk Dance and Music Camp.  Five days of intensive training by 
professional dancers from Hungary, Canada and the United States brought results for the 
children of the local Napraforgók Ensemble.  They acquitted themselves very well on 
Gala Night at the Glenridge Auditorium.  Péter Ertl, director of the Hungarian National 
Dance Theatre in Budapest, a former member of the Honvéd Dance Ensemble, led the 
classes.  Dancers from Kecskemét László Lukács and Eszter Haránt-Lukács produced 
the fireworks of spirited dancing on stage.  Andrea Dobi from Canada and our own 
Ottilia Varga, whose perseverance and enthusiasm made it possible, joined them. 
 
April Program.  On Thursday, April 25 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First 
Street, Sarasota) Alfonz Barta (Talfi) gives a piano recital of light classical and popular 
music.  A native of Miskolc, Hungary, Talfi was the keyboard specialist of Edda Művek, 
a group of musicians that toured all over Europe and the United States.  He is a composer 
and singer, who lived in Switzerland before moving to Sarasota with his wife Sophie 
Barta.  They formed Talfi Music Production here and organized several elegant dinners, 
dances and popular concerts.  The annual election of the Board of Directors of the 
Kossuth Club will be held after the recital 
 

WE HOPE YOU WILL ALL HAVE A SAFE AND 
ENJOYABLE SUMMER VACATION!  SEE YOU IN 

SEPTEMBER!          
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