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Ami a márciusi Hírmondóból kimaradt.  Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkár 

helyettese, Dr. Szilágyi Péter váratlan villámlátogatást tett Sarasotába.  Hétfőn, március 

6.-án találkozott a Kossuth Klub tagjaival a Gulf Gate Könyvtár „A” termében (Gulf 

Gate Public Library, 7112 Curtiss Avenue).  A szokatlan hely és időpont ellenére 
mintegy ötvenen hallgatták meg értékes beszámolóját az államtitkárság munkájáról. 

Többek között ismertette a Kőrösi Csoma és Mikes Kelemen programok sikeres 

működését, valamint azt a célt, hogy a Kárpát medencében és a diaszpórában élő 

magyarokat segítsék, és szorosabban bevonják a nemzetpolitikába.   

 

A hír azért maradt ki a Hírmondóból, mert rövid előrejelzést kaptunk a látogatásról és 

szinte az utolsó percben tudtunk csak helyet és időpontot biztosítani összejövetelünknek.  

Így csak az Interneten tudtuk közölni a hírt.  Nagyon sajnáljuk, hogy többen nem tudtak 

eljönni, bár az érdeklődés a beszámoló utáni kérdésekből és feleletekből ítélve, igen nagy 

volt.  Ismételten köszönjük, hogy a magyar kormány és az államtitkárság a magyar 

diaszpórával foglalkozik.  A már évtizedek óta Amerikában élő magyar emigránsok 

számára különösen jó érzés, hogy miután „disszidensnek” bélyegeztek meg, ma már 

diaszpórává avanzsáltunk.  Mint amerikai állampolgárok, mindig büszkék voltunk 

magyar származásunkra és igyekeztünk példamutatóan képviselni Magyarországot.  

Állítjuk, hogy mi voltunk (és vagyunk!) Magyarország valódi „nagykövetei”.   

   

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 

Beneva Road, Sarasota) vasárnap, Április 2.-án délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. 

Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Az istentisztelet után várnak a szokásos 

uzsonnára.—Virágvasárnap, Április 9.-én délután 1 órakor magyar nyelvű római 

katolikus szentmise lesz a Megtestesülés templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) 

Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL).  
 

Napraforgók Gála.  Lassan 6 éve alakult meg a Napraforgókról elnevezett magyar népi 

együttes Varga Ottilia vezetésével.  A gyerekek eredetileg magyar néptáncokat tanultak, 

de az évek multával egyre jobban kiszélesedett a repertoárjuk.  Manapság már magyar 

népdalokat és verseket is előadnak, és egyre jobban megismerik a magyar népszokásokat.  

A Kossuth Klub támogatásával, 2016-ban ünnepelték 5 éves jubileumukat a Glenridge 

Színházban, magyarországi vendégművészek közreműködésével.  A 6 éves jubileumi 

Gála műsort vasárnap, május 14.-én fogjuk megrendezni, ugyan ott.  Kérjük, támogassák 

őket adományaikkal, hiszen a magyarság jövőjét képviselik.      

 

Kossuth Ösztöndíjak.  A 2017-18-as tanévre nem volt jelentkező a március 15.-ig 

kitűzött határidőig.  Az ösztöndíjat tehát az idén nem osztjuk ki.  
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Magyar Balett Sarasotában.  A Sarasota Balett Társulat 25 éve működik.  Az elmúlt 10 

évben művészeti vezetője Mr. Iain Webb, a Londoni Royal Balett volt táncművésze, 

felesége Margaret Barbieri prímabalerina volt.  Mindketten Sir Frederick Ashton 

koreográfus vezetése alatt táncoltak.  Mr. Webb vezetése alatt a sarasotai együttes az 

Egyesült Államok egyik legrangosabb balett társulata lett.  Az ismert 3 felvonásos 

szovjet-stílusú balettek helyett többnyire három egy felvonásos darabot mutat be, 

változatos koreográfusok (és zeneszerzők!) műveit.  Örömmel közöljük, hogy Mr. Webb 

érdeklődik Bartók Fából Faragott Királyfi című egy felvonásosának bemutatása iránt, 

Seregi László koreográfiájával.  A Magyar Állami Operaház és ifj. Seregi László, a 

koreográfus fia és jogutódja segítségével sikerült megkapni egy az 1990-es években 

készült videó felvételt az előadásról, amit átadtunk Mr. Webbnek.  Reméljük, hogy a 

koreográfia elnyeri tetszését és nem sokára sor kerül magyar zeneszerző és koreográfus 

balettjének bemutatójára Sarasotában,        

 

Megemlékezés Március 15.-ről.  Budapesten, a Testnevelési Egyetem hallgatói és 

tanárai ünnepélyesen megemlékeztek a Kossuth Klub adományából emelt „Kopjafák” 

előtt.  Tizenhét év óta minden évben kétszer, október 6.-án és március 15.-én tartanak 

megemlékezést az aradi vértanúk és a márciusi ifjak emlékére az egyetem parkjában. 

        
Közérdekű Közlemény.  Az elmúlt 23 év alatt több mint egy millió dollárt küldtünk 

jótékony, kulturális és tanulmányi célokra, elsősorban a Magyarországon és a Kárpát-

medencében élő magyarok támogatására.  Kendeffy Péter pénztáros lelkiismeretesen 

számon tartja kiadásainkat és az elküldött adományokat, Gárdi László hites 

könyvvizsgáló fontos feladatot teljesít.  A pénztári jelentések nyilvánosak, kérésre 

minden tag számára elérhetők.  A Kossuth Klub következő vezetőségválasztása április 

27.-én lesz.  Kérjük, aki segíteni szeretne munkánkban, jelentkezzen címünkön (P. O. 

Box 19774, Sarasota, FL 34276).  

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2016-ra befizetett tagdíjak december 31.-

ig voltak érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 

2017-re tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár.  Felülfizetéseket 

köszönettel fogadunk.  Új tagokat szeretettel várunk.  A Hírmondót csak azok a tagok 

kapják postai úton, akik nem rendelkeznek Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276.    

 

 

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

Csütörtökön, Április 27.-én délután fél 5-kor (4:30 p. m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

György Márton 
Kőrösi Csoma Ösztöndíjas (2016-17) 

Bemutatja a 

 

„MINDENKI” 
 

című magyar filmet, ami a rövid filmek kategóriájában a 2017-es Oscar díjat nyerte el, 

Hollywoodban.  A rangos díjat a rendező, Deák Kristóf és a producer Udvardy Anna 

személyesen vették át.  Gratulálunk az újabb magyar sikerhez!   

 

A film után megtartjuk a 2017-18-as vezetőségválasztást.  Kérjük, hogy azok, akik nem 

tudnak személyesen eljönni, küldjék vissza címünkre a mellékelt szavazási 

meghatalmazást. 

          

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 
 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen 
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News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical service will be on Sunday, 

April 2nd at 2:00 p.m. in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led 

by Reverend Péter Pál Bodor.  There will be a reception afterward.—On Palm Sunday 

April 9th at 1:00 p. m. Roman Catholic mass in Hungarian will be celebrated by Father 

Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 

Bee Ridge Road, Sarasota).  

 

On Thursday, April 27th at 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) 

the Oscar-winning Hungarian short film  (live action) “SING” will be presented by our 

Kőrösi Csoma scholar Márton György  (Marci).  After the movie the annual meeting 

and election of the Board of Directors will be held.  Please return the enclosed proxy if 

you are unable to attend. 

 

The Wooden Prince.  It is a delightful fairy tale ballet with music by world-renowned 

Hungarian composer Béla Bartók (choreography by the late László Seregi).  We 

presented a video of the ballet to the director of the Sarasota Ballet, Mr. Iain Webb for 

consideration to include it in a future season.  During his 10-year tenure Mr. Webb raised 

the reputation of our regional company to national and international level.  He includes a 

variety of composers and choreographers in the repertoire.  Thousands of Americans of 

Hungarian descent look forward to see an authentic Hungarian work of art in Sarasota. 

 

Sunflowers Gala.  Kossuth Club member and director Ottilia Varga founded the 

Sunflowers/Napraforgók Hungarian children’s group nearly 6 years ago.  We have 

watched them from their beginnings and saw them grow and develop into a fine, 

accomplished troupe.  On Sunday, May 14th we will be celebrating their 6th Anniversary 

Gala Jubilee in the Glenridge Performing Arts Center (7333 Scotland Way, Sarasota). 

Save the date!  Ticket information will be published in the next issue of the newsletter.    

 

Memberships.  We remind our readers that memberships for 2016 expired on December 

31st.  Please renew your memberships by sending your checks made out to the Kossuth 

Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) and mark “2017 dues” on the memo.  Single 

membership for one year is $20; family membership is $30.  

 

We wish you a Happy Easter! 
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