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Április hónapban egyre többen útra kelnek északi állandó lakóhelyükre. Kevesen maradunk az 

egyre melegebb és párásabb Floridában. Egy biztos, hogy akik részt vettek a Kossuth Klub április 

16-án megtartott előadásán, azok sokan kaptak  honvágyat az Óhaza felé.  Elnökünk, Dr Krajcsik 

György a 2018. november közepén  Budapesten megtartott Magyar Diaszpóra Tanács üléséről 

tartott beszámolót, melyen Ő is részt vett. Előadását egy Magyarországról szóló kisfilm 

bemutatásával kezdte. Ez a film a Kínai Bank megbízásából lett készítve. “Hungarian National 

Image Film for Bank of China Hungary” melyet a You Tube-on lehet látni. Érdemes megnézni. 

Büszkébbek leszünk kis hazánkra. 

A film megtekintése  után Dr. Krajcsik György  elmondta, hogy milyen 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. A pozitív érzelmekkel telitett beszámolóját a diszpóra 

találkozón készített nagyon sok fényképpel tette élethűbbé.   

 

Május 5.-én vasárnap a Beneva templomban közvetlenül az Istentisztelet után  Jakkel Julia 

hegedűművésznő fogja köszönteni az Édesanyákat Anyák Napja alkalmából. Ezzel a szép 

műsorral zárja a Kossuth Klub és a Református Egyház a tavaszi szezont. Kérjük jöjjenek el minél 

többen, mivel legközelebb ősszel  találkozunk ismét. 

 

Egyházi Hírek.  A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, május 5.-én délután 2 órakor lesz. Igét hirdet Nt. Bodor 

Péter Pál református esperes Miamiból. Majd Jakkel Julia hegedűművésznő köszönti az 

Édesanyákat hegedű előadásával. Mindenkit szeretettel várunk az Istentisztelet utáni 

szeretetvendégségre.—A következő magyar nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával 

(Dr. Philippe Schweda, JCL) vasárnap, május 12.-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation 

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

2019. elején megnyilt Magyarország Alkonzulátusa Miamiban.Jó tudni a nyári utazások előtt.   

Cím: 2121 Ponce de Leon Blvd, Suite 732, Coral Gables, FL 33134 

E-mail: consulate.mia@mfa.gov.hu 

Vészhelyzeti telefon bajba jutott magyar állampolgárok részére: +1 (917) 535-3517 

Konzul: Schmitt Petra Katalin 

Külgazdasági attasé: Kubatov Anikó 

Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 9.00-13.00 (csak előzetes időpontfoglalással!) 

Időpontfoglalás: consulate.mia@mfa.gov.hu 

Ügytípusok: útlevél, anyakönyvezés, hitelesítés, állampolgársági ügyek, eSZIG, 

lakcímnyilvántartás, névváltoztatás, erkölcsi bizonyítvány. Vízumügyintézést nem végeznek! 

Formanyomtatványok: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok 
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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.   

 

A Húsvétot mint minden évben, az idén is, sokan a Petőfi Klub házában töltöttük.  Az ebéd után 

Bence Kata szervezésében gyermekprogram volt több mint 30 gyermek részvételével. Kata 

megismertette a gyerekeket a tojás festés és a húsvéti szokások rejtelmeivel. Nagyon szerencsések 

vagyunk, hogy a 2018-19. évben Bence Kata került hozzánk a magyar kormány KCSP programján 

keresztül. Cserkészprogramok, gyerekprogramok és felnőtt programok szervezésében és 

megvalósításában nagyon sok érdem jár Neki. Rendszeresen Ő vezette a cserkészprogramokat is. 

Az új nézőpont, új ötlet és új megoldások sokat segítettek a klub életében. Elhivatottsága a 

gyerekek irányában tiszteletreméltó és követendő példa. Kívánunk Neki a jövőben sok sikert az 

életben.   

Emlékezetes marad sokunk számára a márciusban megtartott nagyszerű előadása a hulladék 

csökkentés fontosságáról is. 

Ne felejtsük el, hogy Ő az egyik interjú készítéssel megbízott személye a Memory Projectnek 

melyről a januári számban írtam részletesen. Bence Kata elérhetőségei a következők: 

bencekata32@gmail.com e-mail címen vagy 941-321-7263 telefonszámon. Kata május végén 

utazik haza, igy aki úgy érzi, hogy vannak emlékei melyeket jó lenne megörökíteni az utókor 

számára, kérjük lépjen kapcsolatba Katával. 

Május 4.-én szombaton 9 órai kezdettel Bence Kata szervezett egy egész napos programot. Lesz 

futóverseny, színielőadás, íjászverseny, kézművesség, pogácsasütés, logikai játék és még sok sok 

program gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.  A jótékony célra szánt bevétellel a venice-i házon 

kívül egy amerikai magyar ösztöndijalapot szeretnének támogatni. Kifejezetten az idősebb 

korosztálynak is szóló programok (Hun vagyok kvíz, néma aukció, táncház) délután lesznek. 

Eredeti Jurta is lesz felállítva a kertben. www.petoficlubfl.com 

 

Május 12. vasárnap  Istentisztelet és ebéd.  

Május 18. szezonzáró táncos est Talfival. 

Baráti Kör a múlt heti film vetítéssel fejezte be a tavaszi szezont. Ősszel kezdődik az új szezon. 

 

                                                         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! 
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MEGHIVÓ 
Május 5.-én du. közvetlenül az Istentisztelet után 

Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) 

Jakkel Julia 
 Hegedű művésznő 

Előadásával köszönti az Édesanyákat 
 

Ms. Jakkel is the Associate Orchestra Conductor and Director of Strings at the Miami Arts Charter 

School in Homestead, Florida. Born into a musical family, Hungarian violinist Julia Jakkel began 

her musical studies at the age of five. Ms. Jakkel has a background in playing piano and viola 

besides double-majoring in music theory and violin in high school. Ms. Jakkel won numerous 

prizes at national and international competitions during her teenage years. In 2011, Ms. Jakkel was 

offered a scholarship to study abroad as a Rotary Youth Exchange Student and attend Miami Arts 

Charter School for one academic year, where from Ms. Jakkel received her high school Diploma 

in 2012. 

Ms. Jakkel earned her Bachelor of Music Degree, Magna Cum Laude at the Lynn Conservatory of 

Music, as a Teacher Assistant and student of Carol Cole. A full-tuition scholarship recipient, Ms. 

Jakkel earned Dean’s List honors for eight consecutive semesters during her undergraduate studies 

and as a result of her academic achievement, she belongs to the President’s Honors Society at Lynn 

University. Ms. Jakkel received her Master of Music Degree in Violin Performance at the same 

institution, as a Teacher Assistant and student of Guillermo Figueroa. 

Ms. Jakkel has served as a violin mentor at the Lynn University Preparatory School of Music, as 

well as at the Nat King Cole Generation Hope Summer Strings Program for underprivileged 

children at Lynn University, for the past five years. In addition, she has worked part-time as a 

violin teacher for U.B. Kinsey Palmview Elementary School and the Plumosa School of the Arts. 

Ms. Jakkel played a fundraising concert for the Miami Bach Society in 2012, worked as a strolling 

violinist on a cruise ship in the summer of 2015, and has performed with local orchestras such as 

the Palm Beach Symphony and Symphony of the Americas. Ms. Jakkel’s involvement with the 

Rotary Club of Boca Raton Sunrise led her to perform charity concerts for the Ronald McDonald 

House of Fort Lauderdale in 2016 and 2017. Ms. Jakkel received her English as a Second Language 

Teaching Certification in June 2017. 

In her spare time, she enjoys volunteering at the South Florida Hungarian Kids Club as an 

instructor and music teacher, and also served as the Honorary Chairperson of the Rotaract Club of 

Lynn University. Ms. Jakkel’s goal in life is to bring joy to all people through the gift of music. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! 

                        TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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As April comes to a close, many of our members started heading back North. Those who were 

still here had the chance to attend and enjoy some memorable events. These included the Easter 

Celebrations which were held at the Petofi clubhouse in Venice. The celebrations started with 

church services followed by lunch and a children’s program led by Bence Kata, the KCSP 

representative from Hungary who has been with us since last year.  

On April 16, The Kossuth Club had a truly outstanding presentation from our president Dr. 

Krajcsik Gyorgy about last November’s Diaspora meeting in Hungary. The meeting included 

representatives of Hungarian organizations from around the world and was attended by many 

Hungarian government officials including the Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, who 

gave a welcoming speech to the delegates. The presentation included many pictures of the venue, 

the delegates and the beautiful capital of Budapest. He also showed a short movie about Hungary 

which was done in colaberation with the Bank of China, highlighting the beauty of Hungary.  

 

Important Dates to Remember! 

 

Sunday May 5 at the Beneva Church in Sarasota  (4835 Beneva Road, Sarasota), The church 

service will start at 2:00 PM and following the church services will be a violin concert given by 

Ms Julia Jakkel, Violin Virtuoso to celebrate Mother’s Day. (See the invitation and her 

biography on page 3). This will be the spring closing program for the Kossuth Club as well as the 

Reformed Church Assembly. We encourage everyone to attend. Our next meeting will be in the 

fall. 
 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva Christian 

Church led by Reverend Péter Pál Bodor will be on Sunday, May 5th at 2:00 pm. --------- 

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,  

May 12. at 1:30 p.m. 

 

 

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 

találhatóak http://epa.oszk.hu/sarasota 
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