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Néhány éve készült felmérés szerint a magyarok többsége március 15-ét tartotta a „legnemzetibb” 

nemzeti ünnepünknek a három nemzeti ünnepünk közül. Ezek nevezetesen: március 15. 

augusztus 20. és október 23.  

1848. március 15-én emlékezünk a Pesten lezajlott forradalomra, arra, hogy az áprilisi törvények 

nyomán Magyarország szabad és független polgári állam lett, valamint a nemzeti 

függetlenségért folytatott 1848–49-es szabadságharcra. A magyarság ebben a küzdelemben a jó 

oldalon, a szabadság oldalán állt, hősi erényekről tett tanúbizonyságot, amivel megbecsülést vívott 

ki szerte a világon. Ennek a korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, 

zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa 

Pozsony helyett Budapest lett, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett.  

Széchenyi elindított egy folyamatot, mely 1830–ban kezdődött, majd egy mozgalommá 

terebélyesedve új célokkal, feladatokkal egészült ki, olyan emberek csatlakozásával, akik nélkül 

nem sikerülhetett volna országunk modernizációja. Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák 

Ferenc, Batthyány Lajos mind felsorakoztak az új Magyarország programja mellett. Ez a 

többéves folyamat készítette fel az akkori fiataljainkat arra, hogy az európai forrongásoktól 

felbuzdulva, 1848 március 15-én kitört a pesti forradalom. Petőfi és társai a Pilvax kávéházból 

az egyetemre mentek. Hatalmas tömeg csatlakozott hozzájuk, mely azt mutatja, hogy az emberek 

nagy részének elege volt a Habsburgok és velük tartó magyar urak uralkodásából. A forradalom 

ugyan elbukott, de  a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus 

jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.  

Március 15. legfőbb eszméje – a szabadság! Az ünnep ideje – a tavasz, az újjászületés kezdete 

–, valamint a nap hősei – a márciusi ifjak – egymást erősítő motívumok, amelyek örök emberi 

üzenetet hordoznak. Március 15. elindítói és főszereplői a szabadságvágyó, újat akaró, radikális 

fiatal értelmiségiek. Március 15. mindig alkalmat szolgáltatott arra, hogy a mindenkori jelent 

szembesítsük 1848 eszméivel és értékeivel – ezért is maradhatott mindmáig élő ünnep. Az idén is, 

mint minden évben méltóképpen megemlékezünk erről a nagyszerű történelmi eseményről.  

Március 6. helyett Március 13-án, délután 2 órakor lesz a következő ökumenikus Istentisztelet 

ahol igét hírdet Ft. Bodor Péter Pál püspökhelyettes. Az Istentisztelet  helye: Pine Shores 

Presbyterian Church (6135 Beechwood Ave., Sarasota). A Sarasotai Magyar Keresztény 

Egyház és a Kossuth Klub szervezésében sok szeretettel várunk mindenkit március 13-án 

vasárnap délután 3-kor közvetlenül az Istentisztelet után kezdődő zongorakoncertünkre. A 

Polgár Éva zongoraművész által előadott koncert az 1848. Március 15.-i események ünnepélyes 

megemlékezésére lett szervezve. Műsorában a következő szerzők műveit hallhatják majd: Liszt 

Ferenc, Kodály Zoltán, és Claude Debussy művei.   

Akik csak a koncerten szeretne részt venni, azokat a résztvevőket megkérjük, hogy a templom 

nagy előterében gyülekezzenek. Az Istentisztelet végén kb. 2:50-kor kinyitjuk az oldalajtókat, s 

így mindenkinek lesz ideje elfoglalni az általa legjobbnak talált helyet a templom termében.  

    



Miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett kb. 3pm-kor fog megkezdődni Polgár Éva 

koncertje. A koncert végén lesz a szokásos uzsonna. 

Polgár Éva zongoraművész szóló és kamarazenei pályafutása során fellépett Amerika, Európa, és 

Ázsia neves koncerttermeiben. Bemutatkozott többek között a New York-i Carnegie Hallban és 

a Lipcsei Gewandhausban. Budapesten 2021. júliusában a Magyar Rádió Márványtermében 

adott szólóestet, zenekarral pedig Vásáry Tamás vezénylete alatt hallhatta őt a közönség a Duna 

Palotában. A művésznő a magyar zenei értékek elkötelezett képviselője, amit a Hunnia Records 

gondozásában nemrég megjelent Liszt Ferenc zongoraműveit tartalmazó albuma is fémjelez 

Harmonies patriotiques et religieuses címmel. Koncerttevékenysége mellett az Azusa Pacific 

University zongora professzoraként és a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny 

igazgatójaként segíti a fiatal zenészgeneráció útját. Polgár Éva szakmai célkitűzései 

megvalósításához 2020-ban elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia három éves alkotói 

ösztöndíját. www.evapolgar.com 

Március 13.-án elmarad a Magyar nyelvű római katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. 

Philippe Schweda, JCL)   Incarnation templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).           

Április 10-én lesz a következő Magyar nyelvű római Szentmise Fülöp Atyával. 

Március 17-én ünnepi megemlékezésünk tovább folytatódik amikor B.Nagy Péter Konzultól 

hallhatjuk a Március 15-ei ünnepi beszédét. Az ünnepségen jelen lesz Dr. Sass Viktória a Miami 

Alkonzulátus Konzulja is. Ezt követően pedig a Magyarországból Floridába látogató Szulák 

Andrea énekesnő és kísérő zenekarának ingyenes koncertje lesz. Ez az esemény a Sarasotai 

Kossuth Klub és a Venice Petőfi Klub tagoknak és Barátoknak egyaránt a Venicei Magyar 

Házban (165 N. Jackson Rd. • Venice, FL. 34292)  lesz megtartva. Lesz vacsora is, amely előzetes 

bejelentést igényel március 14-ig a 941-786-8675-os telefonszámon. 

Választás: Ne felejtsük el, hogy magyar címmel nem rendelkezőknek március 9-ig kell 

regisztrálnia. A levélszavazatok kitöltésénél alaposan olvassa el mindenki a kitöltési útmutatót. 

 

Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezők március 25-ig kérhetik át magukat a saját 

magyarországi szavazókörzetükből itteni valamelyik általuk kiválasztott külképvilseletre.  

Ha van kérdésük a választással kapcsolatban, a Vasárnapi Magyar Iskolában március 6-án du. 

2 -4-ig segítséget tudunk nyújtani. Pataky Magdi: 941-786-4747 vagy magdapataky@gmail.com. 

Tagdíjak. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2021-es tagdíjak december 31.-ig voltak érvényesek.  

A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 2022. december 

31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig köszönettel fogadunk.  Címünk P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276.  

http://www.evapolgar.com/
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March 13, following the ecumenical services at Pine Shores Presbyterian church will be a piano 

concert by Éva Polgár beginning at 3:00 pm as a tribute to the Hungarian Revolution starting 

on March 15,1848. We Hungarians consider this our most important National holiday as it 

cemented a Hungarian national identity and enshrined the Magyar language for the nation. Its 

most important tenet was Freedom for the Hungarians to excercise their basic human and 

national rights. It was also the begining of modernization for the country in laws, sciences and 

production. Eva Polgar will perform works by Franz Liszt, Zoltan Kodaly and Claude Debussy..  

As a bit of background, Critics praise Éva Polgár for her “intelligent interpretations” (Funzine 

Magazine), “emotional power” (New York Concert Review), and “vibrant technique” (American 

Hungarian Journal). She has toured three continents and has been featured at Carnegie Hall in 

New York City, the Leipzig Gewandhaus in Germany, and the Vigadó Concert Hall in Budapest, 

Hungary. Her solo album titled Liszt: Harmonies patriotiques et religieuses was released recently 

under Hunnia Records. she is a co-director of the Los Angeles International Liszt Competition 

and an elected member of the Board of Directors for the Southern California Chapter as well as 

the national organization of the American Liszt Society. www.evapolgar.com The concert is free  

March 17th. Thursday,  at the Venice Hungarian House Peter B. Nagy, consul, from The New 

York Consulate of Hungary will be the keynote speaker at the remembrance of the Revolution of 

March, 15th, 1848.  In additiion, we will also have Viktoria Sass the Consul from Miami. The 

commemoration will conclude with a performance by a well known hungarian singer Andrea 

Szulak. 

March 13th,  2pm will be the next Ecumenical services at Pine Shores Presbyterian Church 

6135 Beechwood Ave., Sarasota. Led by Rt. Rev. Péter Pál Bodor, auxiliary bishop  

The next Roman Catholic mass will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, 

JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) will be on April 

10th. at 1:30 p.m.  

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 1994-ig 

visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában olvashatók 

http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

http://www.evapolgar.com/
http://epa.oszk.hu/darasota

