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1. Szám hogy a Kossuth Klub következő
Az Áprilisi Választás. Emlékeztetjük
tagjainkat,
gyűlése húsvéthétfőn, április 21-én délután fél 5-kor lesz szokott helyünkön, a
Szám First Street, Sarasota). Ezen a gyűlésen
belvárosi Selby Könyvtár nagytermében .(1331
választjuk meg a klub új, 2014-15-ös vezetőségét. Bika Julianna lemondása után hat
igazgató maradt a vezetőségben: Dr. Domonkos László, Kendeffy Péter, Korbuly
Judit, Dr. Krajcsik György, Nádasdy Orsi és Thiringer Erika. Kendeffy Péter
sikeresen átvette a pénztárosi munkakört, Korbuly Judit jelentkezett a tagsági tennivalók
ellátására, Nádasdy Orsi a szövetségi és állami szervekkel kapcsolatos összekötő szerepét
vállalta. Cserkészvezetői tapasztalatai alapján Thiringer Erika kézenfekvő kandidátus az
ifjúsággal kialakuló kapcsolatok ápolására. Egyetemi tanáraink, Dr. Domonkos és Dr.
Krajcsik az ösztöndíj bizottságban tölthetnek be meghatározó szerepet. A programok
szervezésében minden tagtársunkra számítunk.
Alapszabályaink szerint a Kossuth Klub vezetőségében minimum 7, illetve maximum 13
igazgató lehet. Farkas Imre, a jelölőbizottság elnöke jelenti, hogy következő tagjaink
jelentkeztek az igazgatóságba: Dr. Szirmai László, Szirmai Éva, Gráff Kajci és Posch
Ernő. Szirmaiék mintegy öt éve költöztek Sarasotába Buffalóból, azóta a Kossuth Klub
tagjai. Dr. Szirmai nyugdíjas orvos, felesége Éva pedig volt alelnökünk, a klub címerét
tervező néhai vitéz Baranchi Tamáska Endre sógornője. Gráff Kajci és Posch Ernő
már régi tagok, bemutatásukra alig van szükség.
Az új igazgatóság felkészült, csak arra vár, hogy megválasszuk őket. Nagyon kérünk
mindenkit, jöjjenek el személyesen húsvéthétfőn, április 21.-én a szavazásra, illetve
küldjék el címünkre a márciusi Hírmondóval postázott szavazási meghatalmazást (P. O.
Box 19774, Sarasota, FL 34276). Alapszabályaink értelmében u. i. a tagság 51
százalékának szavazata szükséges érvényes választáshoz! A jelenlegi taglétszám alapján
71 választójoggal rendelkező szavazat kell együttesen, személyesen és meghatalmazással.
Emlékeztetjük tagjainkat, hogy családi tagdíj befizetése mindkét félt felruházza szavazati
joggal, így házaspárok két szavazattal rendelkeznek.
Húsvéthétfőn emlékezzünk meg a régi jó magyar népszokásról, a locsolkodásról! Még
ötven évvel ezelőtt is vödörnyi vízzel locsolták a lányokat vidéken. Mára kifinomultabb
szokás illatos kölnivízzel meglocsolni piros tojásért a lányokat, asszonyokat.
Köszönet. A leköszönő igazgatók, Borsos Júlia, Csizinszky Sándor, Kisvarsányi Géza,
Vegliante-Fenyves Kati, Vegliante Joe és Kisvarsányi Éva köszönik, hogy 85-en eljöttek
február 20.-i búcsúztatásukra. Külön köszönet illeti Domonkos Lászlót, amiért
összefoglalta és kiértékelte az elmúlt húsz évben végzett munkánk eredményeit.
Köszönjük Nádasdy Orsinak, hogy megszervezte a nem várt, de annál nagyobb örömmel
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fogadott ajándékok összegyűjtését.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a
Kisvarsányi Alaphoz! Nagyra értékeljük azt a nyilvánvaló szeretetet, ami kisugárzott a
jelenlevők arcáról. Borsos Júlia kivételével, aki elköltözik Sarasotából, továbbra is itt
leszünk. Figyelemmel kísérjük az utánunk következő igazgatók munkáját, és ameddig
tudjuk, segítjük azt—aláírás: Kisvarsányi Éva, ügyvezető igazgató (1994-2014).
Egyházi Hírek. A Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus
istentisztelete április 6.-án délután 2 órakor lesz a Beneva Templomban (4835 Beneva
Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész. Az istentisztelet után
megtartják az évi közgyűlést, majd szeretetvendégség lesz. A megkeresztelkedés
lehetőségéről érdeklődni lehet a 954-614-4524 telefonszámon.
A Második Napraforgók Néptánc és Zene Tábor Sarasotában. A hagyományőrző
kezdeményezés célja az Amerikában született magyar gyermekeknek átadni nemzeti
hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket. Varga Ottilia vezetésével újra
megrendezik, de a tervezettnél későbbi időpontban, mert a szervezés költségeire sajnos
nem gyűlt össze elegendő anyagi fedezet.
Még Egyszer a Kossuth Klub Címeréről. Volt alelnökünk, néhai Vitéz Baranchi
Tamáska Endre tervezte a Kossuth címert, amit több mint húsz éve feltüntetünk
brosúránkon, fejlécünkön és hivatalos iratainkon. A címer kitűnően tükrözi a klub
rendeltetését és profilját: a pajzs első negyedében látható bagoly a tudomány jelképe,
kifejezve tudományos előadásaink tárgyát. A második negyed terve a művészet, a
képzőművészet jelképe. A harmadiknegyedben látható lant a zene, koncertjeink
képviselője. A nyitott könyv magától értetődően az irodalom jelképe. A pajzs közepén a
magyar címer látható, kifejezve a Kossuth Klub egyik fő célját, a magyar kultúra
hirdetését. A címerrel búcsúzunk olvasóinktól, lobogjon tovább a magyar fáklya!

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÉS JÓ NYÁRI PIHENÉST KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA
A KOSSUTH KLUBOT!
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MEGHÍVÓ
Április 21.-én, Hétfő Délután fél 5-kor (4:30 pm)
A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota)

HÚSVÉTHÉTFŐ!—VÁLASZTÁS!
Mindenkit szeretettel várunk a választásra, amit bár szokatlan időben, de alapszabályaink
szerint meg kell tartanunk. Ismételten kérjük tagjainkat, ha nem tudnak személyesen
részt venni, küldjék vissza a márciusi Hírmondóval mellékelt meghatalmazást címünkre!
Május 6.-án, Kedd Délután fél 4-kor (3:30 pm)
A Fruitville Könyvtárban (100 Coburn Road, Sarasota)

DR. AMEDEO DI FRANCESCO
MÁRAI SÁNDOR NÁPOLYBAN ÉS NÁPOLYRÓL
Dr. Amedeo Di Francesco a L’Orientale Nápolyi Tudományegyetem professzora, magyar
nyelvet és irodalmat tanít. 1971-ben a Római Tudományegyetemen szerzett diplomát
magyar szakon. A Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem díszdoktora. A Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét 2002-ben nyerte el a magyar-olasz kapcsolatok
ápolásáért és fejlesztéséért. 2006-ban Lotz János emlékérmet kapott a hungarológia terén
kifejtett munkájáért. Több mint 200 publikációja van olasz, magyar, angol, francia,
német és horvát nyelven. Előadása magyar nyelvű. A műsort Bika Julianna igazgató
szervezte.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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!
Bármilyen ingatlan ügyben kérjük, hívják a Kossuth Klub tagját, Boguszewski Enikőt (Nikki) a
Coldwell Banker ingatlan cég St. Armands Key irodájában (941-302-4676). Magyarul is beszél!
E-mail: finikki@prodigy.net.
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, 2014. Vol. 20, No. 4.-5.
Election Day 2014. Easter Monday, April 21st will be the day for the election of the new
Board of the Kossuth Club. We urge all members to attend this important meeting in the
Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota) and vote. Those who cannot attend in
person, please return the proxies that were mailed with the March issue of the newsletter.
According to our by-laws we need to have 71 votes. New candidates for the Board
include Dr. Leslie and Mrs. Szirmai, Kajci Graff and Ernst Posch.
Hungarian Folk Custom. Easter was always an important religious holiday in Hungary.
Painting Easter eggs and the tradition of sprinkling girls on Easter Monday survive to
this day. Young men used to douse girls with buckets of cold water in the country but the
custom is considerably more refined today. Nowadays men spray perfume or cologne on
both young and older women and receive a kiss and a painted egg as a reward. It is quite
by coincidence that our Election Day falls on this holiday and we mention it only to
encourage everybody to attend!
Program in May. On Tuesday, May 6 at 3:30 p.m. in the Fruitville Public Library (100
Coburn Road, Sarasota) Dr. Amedeo Di Francesco, professor of Hungarian literature at
Naples University, Italy, presents a lecture in Hungarian about Hungarian writer Sándor
Márai. Dr. Francesco received numerous awards for his research and cultural activities.
Since 1995 he is the editor in chief of the Annals of Finno-Ugric studies and is the cofounder of the Hungarica et Slavica book series. He is the author of more than 200
publications in several languages. Julianna Bika organized the lecture before her
resignation from the Board.
The Second Hungarian Folk Dance and Music Camp in Sarasota. The time of the
camp has been postponed to a later date. Detailed announcements will be forthcoming.

WE WISH YOU ALL A VERY HAPPY EASTER AND GOOD CHEER
AND RELAXATION FOR THE SUMMER!
For all your real estate needs, please call Kossuth Club member Enikő (Nikki)
Boguszewski (941-302-4676), or E-mail finikki@prodigy.net. She would gladly help you
buying or selling property on Florida’s “Culture Coast.”
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