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Segítség az Árvízkárosultaknak.  A 2013-as dunai árvíz nagy károkat okozott 

Magyarországon.  Példamutató összefogással a magyar nép sikeresen megakadályozta a 

legnagyobb katasztrófát, a gátak átszakadását és a halálos áldozatot.  Önkéntesek ezrei 

védték a folyó menti településeket, több mint hárommillió homokzsákkal erősítették meg 

a gátakat.  A károk helyrehozásához adományokat devizában a Nemzeti Összefogás 

bankszámlájára lehet átutalni Magyarországra a következő OTPVHUHB SWIFT kódos 

számlára: IBAN HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000.  Az Egyesült Államokban az 

Amerikai Magyar Szövetség gyűjt adományokat a következő címen: American 

Hungarian Federation, 1805 Snow Meadow Lane no. 103, Baltimore, MD 21209.  A 

csekken tűntessék fel: 2013 Flood Relief.       

 

Smithsonian Népfesztivál Washingtonban.  1967 óta minden évben megrendezik a két 

hetes nemzetközi fesztivált, ami különböző népek kultúráját, tradícióit, és szokásait 

hirdeti.  A fesztivál mindig nagy érdeklődést vált ki, hiszen az amerikai fővárosban a 

nyári vakáció alatt rengeteg turista fordul meg: amerikai és kanadai családok iskolás 

gyermekekkel, valamint európai és ázsiai utazók. A 2013-as fesztivál középpontja 

„Hungarian Heritage: Roots to Revival” címmel, Magyarország volt, alkalmat adva 

arra, hogy a legszélesebb körben hirdessük Magyarország történelmét, kultúráját és 

népszokásait.  Figyelemre méltó, hogy a szervezők figyelme kiterjedt a jelenlegi 

határokon kívül élő magyarokra és a magyar kultúrát a Kárpát-medence területén élő 

magyar művészek, népművészek és kézművesek is képviselték.  Felhívták a figyelmet 

Európa egyik legnagyobb számú kisebbségére, akiket a Trianoni kényszerbéke szakított 

el 1920-ban az anyaországtól.  Így Sárköz és Kalocsa mellett külön kiállítási területe 

volt Szék és Kalotaszeg régiójának Erdélyből.  Az ország történelmi hátterét részletesen 

ismertették Szent István államalapításáig visszamenően.  A fesztivál magyarországi 

szponzora a Balassi Intézet volt.    

 

A magyar néptáncot az 1970-es években elkezdődött táncház mozgalom népszerűsítette 

szerte a nagyvilágon.  Érdekes jelenség volt, hiszen az ősi magyar népi elemekhez nyúlt 

vissza zenében és táncban egyaránt, s nem lehetett elkerülni a magyar etnikum határokon 

átnyúló összetartozását.  Esténként hivatásos néptánccsoportok szórakoztatták a 

közönséget, a jelentések szerint „fergeteges” sikerrel.  Varga Ottilia mint néptánc tanár 

képviselte hivatalosan Sarasotát Csíki István Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas 

magyarországi néptáncossal együtt.  Ottilia a Napraforgók gyermek tánccsoport alapítója 

és lelkes tanára Washingtonban is azon munkálkodott, hogy a Sarasotai Magyar Néptánc 

és Zenetábor 2014-ben újra megvalósuljon.         

 

Kossuth Ösztöndíjak Csíkszeredán.  Évek óta támogatjuk a csíkszeredai Segítő Mária 

gimnázium diákjait.  Mint ismeretes, az iskola a Szent István király által alapított 
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gyulafehérvári érsekség kötelékéhez tartozik.  2013-as ösztöndíjaink átadásáról Tamás 

Levente igazgató számolt be és megköszönte a Kossuth Klub támogatását.  Kiemelte, 

hogy az általunk felajánlott ösztöndíjalap az egyetlen, ami lehetővé teszi, hogy a 

tanulmányaikban és a valláserkölcsi közösségi élet szervezésében mutatott kimagasló 

teljesítményt nyújtó diákokat megjutalmazzák.  Minden osztályban három díjat és egy 

dicséretet osztottak ki, és az ösztöndíjak elosztását táblázatban mutatta ki.  A jutalomban 

részesült diákok aláírásukkal igazolták annak átvételét, amiről másolatot kaptunk.               

 

Magyar Fesztivál.  2013. október 19.-20.-án rendezi a magyar Globális Barátság 

Egyesület a hetedik Magyar Fesztivált Sarasotában.  Helyszíne a Sarasota County 

Fairgrounds (3000 Ringling Boulevard).  Belépődíj naponta tíz dollár, 12 éven aluli 

gyermekeknek díjtalan.  A Kossuth Klub évek óta támogatja a nagyszerű 

kezdeményezést, amely nagy érdeklődést vált ki az amerikai közönség körében is és 

hirdeti a magyar kultúrát, gasztronómiát, népzenét és népszokásokat.  Támogatásunk 

ellenében saját sátrat kapunk, ahol műsorainkat hirdetjük és tagjaink adományait 

(könyvek, hímzések, dísztárgyak stb.) áruljuk a klub ösztöndíjalapja javára.  A sátorban 

2-2 órás szolgálatra jelentkezőket kérjük, hívják Borsos Júlia igazgatót (941-896-6097).         

 

Utánpótlást Keresünk.  Az igazgatóságban 2014-re várható öt üresedésre a Kossuth 

Klub vezetősége önkéntes, ellenszolgáltatásra igényt nem tartó kandidátusokat keres.  Az 

elmúlt húsz évben Kisvarsányi Éva látta el az ügyvezető igazgató komplex munkakörét.  

Tagsági, műsorvezetői, szerkesztői, média- és kormányzati összekötő pozíciókra 

keresünk utódokat.  Kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek címünkön (P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276).  Szeretnénk, ha a klub a jövőben is olyan eredményesen 

működne, mint eddig.  Elég idő van ahhoz, hogy a jelentkezők a 2014. áprilisi választásig 

megismerkedjenek működési körülményeinkkel és a vezetőség tovább szolgáló tagjaival.  

A különböző munkakörök meghatározása (job descriptions) írásban kapható címünkön. 

 

Őszi Műsorok.  Őszi műsoraink csütörtökön, október 24.-én kezdődnek a Selby 

Könyvtárban (1331 First Street, Sarasota). Megemlékezünk az 1956-os magyar 

forradalom 57-ik évfordulójáról.  A műsort rendezi Szíki Károly ünnepi szónok, 

színművész és rendező Egerből.  Közreműködik Grauer Péter zongoraművész és 

felesége Smitz Rebecca hegedűművész, akiket 2011-ben, a Liszt emlékévben adott 

hangversenyeik során ismertünk meg.  Nt. Bodor Péter Pál lelkész-esperes jóvoltából a 

művészek a november 3.-i ökumenikus istentisztelet után a Beneva Templomban is adnak 

egy koncertet.  A Tiszteletes Úr üzeni, hogy az október első vasárnapján kezdődő havi 

ökumenikus istentiszteletek alatt lehetőség lesz megkeresztelkedni.  Érdeklődni lehet a 

954-614-4524 telefonszámon.  

 

A Magyar Kodály Társaság.  A Társaság Magyarországon 1978-ban létesült közhasznú 

alapítvány.  Célja Kodály Zoltán szellemi hagyatékának ápolása és népszerűsítése.  

Koncerteket, tudományos konferenciákat, pályázatokat és kiállításokat szervez és 

támogat.  Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.  Fenntartási 

költségeire nem kap állami támogatást, s a tagdíjak e költségeket nem fedezik.  Tagjai 

iskolai fizetésből élő zenetanárok.  A Társaság a magyar zenei nevelés egyetlen 

meghatározó eleme, s ha nem történik változás az iskolai zenei nevelés terén, 
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tönkremehet az a kultúránkat meghatározó eredmény, amit az elmúlt évek alatt elértek az 

egymás után felnövő generációk szakmai nevelésében.  A fentiekre Puskásné Ispán 

Franciska, a Társaság számvizsgáló bizottságának tagja hívta fel figyelmünket.  Azzal a 

kéréssel fordult hozzánk, hogy adománnyal segítsük a 2013-as fenntartási költségek 

előteremtését.  Céladományaikat kérjük „Kodály Társaság” megjelöléssel a Kossuth Klub 

címére küldjék.              

 

Szerkesztői Üzenet.  Május végén a Kossuth Klub E-mail címlistája Internetes bűntény 

áldozata lett: ismeretlen tettesek betörtek a Klub postafiókjába és ellopták az E-mail 

címeket.  Sajnos, a címeknek kevesebb, mint a felét tudtuk „megmenteni”, ezért ezt a 

számunkat nem mindenki fogja megkapni.  Kérjük mindazokat, akik továbbra is 

szeretnék a Hírmondót az Interneten olvasni, jelezzék címünkön.  Sajnálatraméltó, hogy a 

„modern” kor, modern bűntények elkövetésére inspirálja az emberiséget! 

       

 

 

 

 

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

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 

August-September 2013. Vol. 19, Nos. 8-9. 

 

The Smithsonian Folklife Festival in Washington, DC, Since 1967 this international 

exhibition of living cultural heritage is presented annually in the capital of the United 

States.  In 2013 the Festival featured Hungarian Heritage: Roots to Revival for two 

weeks around the 4th of July weekend.  The program presented the diversity and 

authenticity of Hungarian music, dance, gastronomy, arts and crafts, as well as the 

significance of the Hungarian folk revival movement.  For instance, the dance-house (or 

táncház) movement emerged in the 1970s and helped to reinvent the custom of the 

village dance in urban areas.  As a result, Hungarian dancing is appreciated all over the 

world because of its technical and improvisational complexity.  Ottilia Varga taught 

Hungarian dances to interested visitors in this year’s Festival.  Her effort should help the 

organization of the 2014 Hungarian Folk Dance and Music Camp in Sarasota. 

 

Roots to Revival highlighted traditions of Hungarian communities outside of Hungary’s 

present borders and called attention to the Szék and Kalotaszeg regions in contemporary 

Romania where Hungarian folk arts, music and dance, forms of dress, speech and 

religious practices are maintained.  The Balassi Institute, a cultural organization 

headquartered in Budapest, co-sponsored this year’s Smithsonian Folklife Festival.           

 

Hungarian Festival in Sarasota.  The Hungarian Global Friendship Foundation plans 

to present its 7th Festival on October 19 through 20 on the Sarasota County Fairgrounds 

(3000 Ringling Boulevard).  Admission is 10 dollars daily, free for children under 12.  

 

Help Wanted.  The Kossuth Club is seeking candidates for five positions on the Board of 

Directors to fill vacancies in the 2014 election of officers.  Job descriptions are available 

for the following tasks: membership, program, public relations, government liaison and 

newsletter editor.  

 

Preview of the Fall Meetings.  The next scheduled meeting of the Kossuth Club will be 

on Thursday, October 24th at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) to 

commemorate the 57th anniversary of the 1956 Hungarian revolution.  Károly Szíki from 

Eger, Hungary will be the keynote speaker.  Pianist Péter Grauer and his wife violinist 

Rebecca Smitz from Germany will perform classical music.  

 


