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3. szám
Búcsúzunk. Ismét búcsút kell mondanunk
kedves
tagtársaknak. Deák István és Czakó
, 19.hagytak
Évf. 1. Szám
Piri május elején, néhány napon belül
el örökre minket. Deák Pista régi tagja
volt a Kossuth Klubnak. Özvegye Zsuzsa kérte, hogy virágadományokat a Kossuth
. Szám
Klubon keresztül Csaba testvér árvái részére
küldjünk. Czakó Tiborné, sz. Töttösy Piri
Michigan államban élt férjével. Csak a téli hónapokban voltak Sarasotában, de
mindketten eljöttek rendezvényeinkre és támogatták a klubot. A jó Isten adjon nekik
örök nyugodalmat.
Választás. Április végén, Bognár Dazsi a magyar filmről tartott nívós előadása után
megválasztottuk a Kossuth Klub 2015-16-os vezetőségét. Sajnos, Korbuly Judit férje
betegsége miatt lemondott. A jelenlegi vezetőség tagjai: Dr. Krajcsik György elnök,
Nádasdy Orsolya alelnök, Kendeffy Péter pénztáros. Az igazgatóság többi tagja Dr.
Domonkos László, Kisvarsányi Éva, Dr. Szirmai László, Thiringer Erika és Dr.
Vadász Alexandra. Jó munkát kívánunk nekik a következő évre!
HATOG Fogadás. A május 15.-i fogadáson több mint 100 vendég jelent meg.
Örömmel köszöntöttük Dr. Szemerkényi Réka nagykövetet, aki támogatja a testvérváros
akciót, úgy is, mint Eger szülötte, s mint Magyarország nagykövete. Sarasota
polgármestere Willie Charles Shaw sajnos váratlan haláleset miatt nem tudott részt
venni a fogadáson. Andrea Lauer Rice (HATOG) és Teleki Maximilián (Magyar
Amerikai Koalíció) képviselték a szervezőket. A Kossuth Klub vezetősége testületileg
megjelent. A terem díszítéséről Szilágyi Noémi és a Petőfi Klub tagjai gondoskodtak, a
finom ételeket és italokat Klátyik Erika közreműködésével a Columbia Étterem
szolgáltatta. Köszönjük mindenkinek a segítséget!
A Mikes Kelemen Program. A Magyar Miniszterelnökség nevében Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Dr. Tüske László, az Országos Széchényi
Könyvtár főigazgatója díszoklevélben köszönte meg Dr. Pádár Csaba tagtársunknak egy
19. századból származó, u. n. „Petőfi kézirat” adományát. „A kézirat egy nagyon fontos
tanújele a 19. századi reformkor irodalmi és társadalmi életének, s így méltán kerül be
Magyarország nemzeti kulturális kincsei közé.” Az oklevél kiemeli a Kossuth Klub
szerepét: „Szeretnénk megköszönni a sarasotai Kossuth Klubnak az adományozás
megvalósításában nyújtott segítségét.” A Mikes Kelemen program folytatódik. Kérjük,
adományaikról értesítsék a Kossuth Klubot (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).
Egyházi Hírek. A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház úrvacsorával egybekötött
pünkösdi istentisztelete június 7.-én délután 2-kor lesz a Beneva templomban (4835
Beneva Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál. Az istentisztelet után évzáró
Te Deum koncertet rendezünk Krasznai Tünde zongoraművész felléptével.
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Van remény rá, hogy a második vasárnapi magyar nyelvű szentmisék folytatódnak. Rev.
Phillip Schweda JCL, „Fülöp Atya” Amerikában született, de teológiai tanulmányait
Debrecenben végezte és magyarul jól beszél. Örömmel folytatná a második vasárnapi
magyar szentmiséket Sarasotában.
Te Deum Koncert. Magyarországon régi szokás volt az iskolaévet a Veni Sancte, azaz a
„Szentlélek Úristen” nevében megkezdeni. Az év végén pedig Te Deum-al adtunk hálát,
hogy szerencsésen túléltük az évet. A Te Deum volt az évzáró. Nt. Bodor Péter Pál
évzáró koncertnek szánta a Kossuth Klubbal közösen rendezett június 7.-i hangversenyt,
mert a nyári hónapokban az egyház és a klub rendezvényei szünetelnek.
Krasznai Tünde Ilona Kolozsvárott született.
Felsőfokú zenei tanulmányait
Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. A nemzetközi sajtó 2012
óta tartja számon, mint a „legjobb új zongoraművész felfedezést”. 2013 óta Fulbright
ösztöndíjas az Egyesült Államokban.
Volt tanárai a legnagyobb elismeréssel
nyilatkoznak róla.
Ispán Franciska szerint „nem fog szégyent hozni sem a
Zeneakadémiára, sem a Kossuth Klubra”. Önkéntes adományokat köszönettel veszünk.
Adományok 2014-ben.
2014-ben a Kossuth Klub összesen 74,410.00, azaz
hetvennégyezer négyszáztíz dollárt osztott szét. A bankbetéten elhelyezett Legányi
Alapítvány felszámolásával több, mint 28 ezer dollárt küldtünk Pannonhalmára a bencés
apátságnak, u. i. a kamatok hozama nagyon alacsony volt. A Hungary Initiatives
Foundation (HIF) 20,000.00, azaz húszezer dolláros adományából a Napraforgók Magyar
Hagyományőrző Tábor rendezvényeit támogattuk. A Kárpát-medencei Ösztöndíj
Alapból összesen 9,810.00, azaz kilencezer nyolcszáztíz dollárral támogattuk öt iskola
magyar diákjait: Debrecenben, Rimaszombaton (Felvidék), Nagydobronyban
(Kárpátalja), Székelyudvarhelyen (Erdély) és Szabadkán (Délvidék). A diákokat az
iskolák igazgatói választják ki az arra legjobban rászoruló és érdemes tanulók közül, akik
levélben köszönik meg az adományt. Csíkszeredán, a gyulafehérvári érsekség alatt
működő Segítő Mária Líceum diákjait háromezer dollárral, Beregszászon a II. Rákóczi
Ferenc Pedagógiai Főiskola diákjait kétezer dollárral, Pusztinán, a Magyar Házért
Alapítvány csángó gyermekek részére rendezett szavalóversenyét ezer dollárral
támogattuk. Az adományokat tagjaink és támogatóink önzetlen ajándékai teszik
lehetővé. Azokat nem kizárólag magyar célokra fordítjuk. Amerikában szerény
segítséget nyújtunk a Sarasotában működő kulturális szervezeteknek, mint pl. az
Operaház, a Ballet Társulat és a Szimfonikusok, de adományaink eltörpülnek az amerikai
adófizetők támogatása mellett. Évek óta támogatjuk a Magyar Fesztivált, s tavaly óta a
Jámbor Lajos magyar cserkészcsapatot. Érdemes megjegyezni, hogy 1994 óta csak
könyvtári rendezvényeinken több mint 40 ezer dollár adományt gyűjtöttünk, bizonyítva a
jó magyar közmondást, hogy „sok kicsi sokra megy”. Mindezekről most azért
számoltunk be, hogy lássák tagjaink: adóból levonható adományaik nem vesznek kárba, a
vezetőség jó célokra használja azokat.

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA
A KOSSUTH KLUBOT!
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MEGHÍVÓ
Vasárnap, június 7.-én délután 3 órakor (közvetlenül a rövidített pünkösdi
úrvacsorás istentisztelet után) a Beneva Templomban (4835 Beneva Road,
Sarasota)

TE DEUM ZONGORA KONCERT
KRASZNAI TÜNDE ILONA
Zongoraművész
A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház és a Kossuth Klub rendezvénye.
Műsorán Beethoven, Schubert, Liszt, Bartók és Kodály művei szerepelnek.
Önkéntes helyszíni adakozást köszönettel fogadunk!

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!

Ingatlan közvetítés, adás-vétel ügyben hívja Gyöngyit. Genie Barlan, Realtor 941-2965055. Ingyenes MLS házkeresés a www.GenieBarlanRealtor.com honlapon.
Buying or selling Real Estate? Call Gyöngyi Barlan, Realtor. Experience in Sarasota
since 2000. Direct Phone: 941-296-5055. MLS data at www.GenieBarlanRealtor.com.

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 olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen
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HATOG Reception. More than 100 people attended the HATOG reception hosted by
the Kossuth Club on May 15th. We welcomed the new Hungarian ambassador to the
United States, Dr. Réka Szemerkényi, a native of Eger and a supporter of the Sister
Cities concept. HATOG IX. convened in Florida for the first time because of the rapidly
changing demography in the region. Maximilian Teleki and Andrea Lauer Rice
represented the Hungarian American Coalition. Noémi Szilágyi and members of the
Petőfi Club provided the decorations in the reception room. Erika Klátyik and the
Columbia Restaurant provided food and refreshments
Sister Cities International. The national association has an active chapter in Sarasota
(SCAS). Its members are citizen diplomats who strive for peace and to bring together
people from different nations. Sarasota has nine sister cities around the world. The
Kossuth Club proposed the town of Eger in northern Hungary as a sister city to Sarasota.
We made the initiative but “as it takes two to tango” the town leaders in both cities have
to follow up to accomplish the goal.
Church news. Pentecostal services will be given on June 7th at 2:00 p. m. in the Beneva
Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) by the reverend Péter Pál Bodor. As
the final event of the 2014-15 season a Te Deum Concert by pianist Tünde Ilona
Krasznai will follow immediately after the service. The young Hungarian artist has been
hailed “the best new pianist discovery” by the National Critics Choice Awards in 2012.
She is currently a Fulbright Scholar in California. Free will offerings are gratefully
accepted on site.
Reverend Phillip Schweda, JCL recently joined the staff of the Diocese in Venice. He
speaks Hungarian and may resume Hungarian masses on the second Sunday of each
month, a long-standing tradition discontinued about 2 years ago because of the lack of
Hungarian speaking Roman Catholic priests.
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