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Meglehetősen sűrű es élménydús programokkal volt telítve március hónap a Sarasota-Venice és
környékén élő magyaroknak.
Március 15.-ről a Baráti Körrel együtt közösen emlékeztünk meg. Krajcsik György az 1848-as
forradalom nagyszerű történelmi összefoglalójával kezdődött, majd a 80 huszár című filmdráma
bemutatására került sor. A forradalom kitörésének híre ha nehezen is de eljutott az idegen
országokban állomásozó Magyar Huszárokhoz is. A Lengyelországban állomásozó hazájukba
bármi áron vissza igyekvő huszárok szenvedéseit és hazaszeretetét mutatta be a film. Ezúton is
szeretnénk meg köszönni Dr. Mátrai Mártának és fiának Dr. Mátrai Tamásnak, hogy hozzá
segítettek bennünket a film megszerzéséhez.
Március 16-án a Petőfi Klub márc.15.-i ünneplésén is sokan vettünk részt a Kossuth Klubból.
Sasvári Sándor és a Baráti Kör nagyon tehetséges női színjátszó csoportjának nagyszerű
emlékelőadását láthattuk.
Március 20.-án Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Baráti Kör által megtartott szerdai
ebéden vett részt. Bemutatkozása után a jelenlevők kérdéseire válaszolva megismerhették Őt is és
a küldetését is a résztvevők. Mindannyian nagyon jó néven vesszük, hogy a jelenlegi állam
vezetése odafigyel a külföldön élő Magyarokra is.
Ezt követte Bence Kata előadása a Hulladék csökkentés fontosságáról. A használt plasztik
szatyrokat a Publixba vagy a Walmartba érdemes visszavinni, az arra kijelölt szelektív gyűjtőbe.
Igy valóban újrahasznosítják a szatyrokat. Műanyag padok készülnek belőle a parkok részére.
Március 21.-én a Kossuth Klub néhány vezetőségi tagja a Ringling Múzeumba vitte el Szili
Katalint és kíséretét. Ilyen szép és összetett múzeumot nemigen lehet találni sehol máshol az
országban. A Ca’d’Zan-ban több szoba mennyezetét a szegedi születésű Pagony Vilmos hírneves
illusztrátor festette. A számunkra legértékesebb a táncterem mennyezete, ahol egy Magyar népi
ruhában lévő táncos pár van megfestve. A múzeumi docent tudta, hogy Magyarok vagyunk, igy
megkérdezte, hogy a Pagony nevet hogyan kell helyesen mondani. Többszöri próbálkozása
ellenére sem tudta a mi „ny” betűnket kimondani. A Pagony név továbbra is “Pagoni” marad
számára.
Március 23.-án a Petőfi Klub házában Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát medencében és
a nagyvilágban címmel volt megemlékezés az íróról. A könyv főszerkesztője, Dr. Tanka László
részvételével. Kiadó a Panoráma Világklub, melynek helyi képviselői Kóródi Mária és Kopocs
Károly szervezték a délutánt.
Március 24.-én szintén a Petőfi Klub házában Rendkívüli Ökomenikus Istentisztelet volt tartva
a Sarasotai Magyar Keresztény Egyház és a Venice-i Petőfi Ház közös szervezésében.
Ft.dr.Karasznai Csaba püspök, a Kálvin Egyházkerület magyar püspöke látogatott el közénk.
A püspökkel együtt szolgált: Nt. Kulcsár Attila baptista lelkész, Nt. Posta József, Nt. dr. Kádár
Éva, Nt. Asztalos Emese és Nt. Bodor Péter Pál református lelkészek.
Március 27.-én Connie Hampton Connaly amerikai írónő The Song we Hide című könyvét
mutatta be a Kossuth Klub tagjainak és vendégeinek. Krajcsik György beszélt a Rákosi korszak
kommunizmusba való brutális átmenetéről. Feketelistázás, vagyonelkobzás, erőszakos téeszesítés,
letartóztatások bebörtönzések és kitelepítések. Az emberek folyamatosan fenyegetettségben éltek.
A regény e korszakban, 1951-1953 között, játszódik le.

Április 16.-án du.3-kor a Gulf Gate könyvtárban (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231) Dr.
Krajcsik György a Kossuth Klub Elnöke tart beszámolót a 2018. november közepén Budapesten
megtartott Magyar Diaszpóra Tanács üléséről. Majd megtartjuk a vezetőségválasztást.
Vezetőségválasztás. Alapszabályaink értelmében a Klub vezetőségét az igazgatósági tanács
alkotja. Évente egyszer választjuk meg őket, számuk 5 és 13 között mozoghat. A jelenlegi tanács
8 tagból áll: Krajcsik György, Pataky Gábor, Pataky Magdi, Borsos Erika, Domonkos László,
Soltay Piroska, Szirmai László és Varga Ottilia. Kérjük, jöjjenek el minél többen a választásra,
mert a taglétszám 50 százaléka plusz 1, szükséges, hogy a szavazás „legális” legyen. Az ellenőrök
a proxykat és a jelenlevő tagokat számlálják meg. Akik a Hírmondót még mindig postán kapják
meg, mellékeljük a szavazási meghatalmazást (proxy) azzal a kéréssel, hogy azokat legkésőbb
április 10.-ig küldjék vissza címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276). A proxykat az
Interneten is mellékeljük, kérve, hogy a kinyomtatott és kitöltött meghatalmazásokat április 10.-ig
küldjék vissza.
A jelenlegi vezetőség vállalta, hogy megválasztása esetén tovább szolgál. A proxy kitöltésénél
bármelyik tag megnevezhető, aki szavazhat nevünkben. Ha van érdeklődő, aki szeretne az
igazgatóság munkájában részt venni, kérjük, írásban jelentse be szándékát címünkön.
Egyházi Hírek. A következő Magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban
(4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, május 5.-én délután 2 órakor lesz. Áprilisban nem lesz
istentisztelet. Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból. Mindenkit szeretettel
várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre.—A következő Magyar nyelvű római katolikus
szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) vasárnap, április 14.-én délután 1 óra
30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).
Tagdíjak. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2018-es tagdíjak december 31.-ig voltak
érvényesek. A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 2019.
december 31.-ig érvényesítik tagságukat. Felülfizetéseket mindig köszönettel fogadunk. Címünk
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.
Petőfi Klub programok: Ápr.13. Retro Buli. Ápr.21. Húsvét Vasárnap 11a.m. ökomenikus
mise melyet ebéd követ. Részletek www.petoficlubfl.com
Baráti Kör minden szerdán tart összejövetelt. Ápr.3.-án 2pm ebéddel egybekötött program lesz.
Részletekért keressék Grell Pannit panni2000@yahoo.com vagy hívják a 941-921-1483
telefonszámon..

HIRDETÉS
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!

MEGHIVÓ
Április 16.-án kedden délután 3-kor
A Gulf Gate Könyvtár nagytermében (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231)

Dr. KRAJCSIK G YÖRGY
A Kossuth Klub Elnöke

Beszámolót tart a Diaszpóra Tanács gyűléséről.
Ismét részt vett Elnökünk a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén Budapesten a múlt év
novemberében. Felemelő érzés volt látnia a Magyar nemzethez való tartozásunkat amit a világ
minden részéről érkezett Magyarok tanúsítottak. Ezt az is bizonyítja, hogy már több mint egymillió
külföldön élő Magyar vált a Magyar nemzet részévé.
Tanúja volt a kormányfő ünnepi beszédének, a világ különböző tájairól jött Magyarok életéről
adott vallomásoknak, és élvezte, mint minden alkalommal amikor ott jár, Budapest szépségét,
varázsát és az ott élő emberek kedvességét.
Szeretne mind erről részletesen beszámolni a legközelebbi Kossuth Klub találkozón.
A beszámoló után megtartjuk a 2019-2020 évi vezetőségválasztást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Nagyon Boldog Húsvéti Ünnepet Kívánunk Mindenkinek
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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The month of March was a very busy and program filled month for the Sarasota / Venice and
surrounding Hungarian community. We had memorials for the 1848 -1849 uprising which we
celebrated together with the Hungarian Circle of friends, including a moving film called the 80
Hussars. We also had a visit from Katalin Szili, representing the Hungarian government for
Diaspora affairs. She answered questions about the Hungarian government’s outreach to
Hungarians living outside of Hungary’s borders. In addition, we had a special ecumenical mass at
the Petofi Club Hungarian house in Venice presided over by Bishop Csaba Krasznai of the
Calvinist Hungarian church in Ohio. The bishop was assisted by four other Hungarian reformed
ministers from Florida.
To round off the month we had a very interesting and insightful presentation at the Gulf Gate
Library from the author of THE SONGS WE HIDE, Connie Hampton Connely. The book covers
one of the darkest periods of Hungarian History, that of the Rakosi Era from 1951 – 1953. Many
people are not aware or clear about the attrocities and brutality that were perpetrated on the
Hungarian population during that time and the resulting everyday fear that people lived under.
This novel brings it to life through the eyes of a man and a woman who are both musicians and
find some freedom and escape through the songs they write. The book is written in English.
Important Dates to Remember!
Tuesday, April 16, 3 p.m. Gulf Gate Library(7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231) president
Dr. György Krajcsik will be presenting a recap of the topics covered at the meeting of the
Diaspora Council in November in Budapest. This will be followed by the annual meeting including
election of officers for another year. Proxies have been mailed out to active members.
News from our Churches, The next Hungarian ecumenical service in the Beneva Christian
Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor will be on Sunday, May
5th at 2:00 pm. No service in April.–-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 Sunday, April 14. at 1:30 p.m..
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