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MAGYAR MILLENNIUMI NAPOK—ÜNNEPI SZÁM

Örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke, kérésünkre elfogadta a sarasotai Magyar Millenniumi Napok
fővédnökségét.  Az április 8 és 12 közötti ünnepség sorozatot a magyar állam alapítása és
Szent István király megkoronázásának 1000-ik évfordulója emlékére rendezzük.  A
Hírmondó most összevont, március-áprilisi számmal jelentkezik, hogy mégegyszer
emlékeztessük olvasóinkat az események sorrendjére.  Magyar és amerikai barátainkat
szeretettel várjuk minden rendezvényre!

1. MILLENNIUMI BANKETT a Magyar Házban, 165 Jackson Road, Venice, április
8, este 6 óra.  Díszvendégünk Dr. Jeszenszky Géza, Magyarország amerikai
nagykövete és felesége.  A jegyek ára $20, rendelni lehet Proszenyák Józsefnél (3725
Key Place, Sarasota, FL 34239, telefon: 941-922-9295).  A csekket kérjük a Petőfi
Cultural Association névre kiállítani.

2. �ÖRÖKLÉT�: SARASOTAI MAGYAR MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA, Sarasota
Visual Arts Center, 707 N. Tamiami Trail.  Ünnepélyes megnyitó és fogadás a
nagykövet résztvételével, április 9, d.u. 3 óra.  A kiállítás április végéig
megtekinthető.

3. ORGONA HANGVERSENY, április 9, d.u. 5 óra, The Church of the Redeemer,
222 South Palm Avenue, Sarasota.  Fellépnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
művészei.  Mindenkit szeretettel várunk a hangverseny utáni FOGADÁSRA a
templom aulájában.  Jegyek $15-os áron kaphatók a templom irodájában, vagy a Tom
Mathis Music üzletben (3821 S. Tuttle Ave.).  Április 1-ig a Kossuth Klubtól is lehet
jegyet venni, kérjük a csekket a Kossuth Klubnak kiállítani és címünkre elküldeni.  A
jegyeket póstafordultával küldjük el.  Az április 1. után érkezett rendelésekért nem
vállalunk felelősséget.  Parkolás a templom körül és az öböl oldalán lévő parkolóban.

4. �Overcoming misfortune and misjudgement: the first Millennium of the
Hungarian State,�  DR. JESZENSZKY GÉZA nagykövet egyetemi előadása angol
nyelven, április 10, d.u. 2-kor, Sudakoff Center, East Campus, The University of
South Florida, 5700 N. Tamiami Trail.  Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várunk.

5. MILLENNIUMI HANGVERSENY: MUSIC FROM HUNGARY, április 11, este
8, Díszelőadás az Opera Házban, 61 N. Pineapple Avenue.  Fellépnek a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola művészei.  Műsorukon magyar operák (Bánk Bán, Hunyadi
László), operettek (Csárdáskirálynő, A Víg Özvegy), és magyar zeneszerzők művei
szerepelnek.  Jegyeket az Opera jegypénztáránál $35, $25 és $15-os áron
személyesen, vagy telefonon (941-366-8450) lehet rendelni.  A telefon rendeléseket
az Opera póstázza.  Valet parkolás is lesz.



Pataki Kormányzó Millenniumi Kiáltványa.  New York állam kormányzója, a
magyarszármazású George E. Pataki, a 2000-es évet a Magyar Millennium évének
kiáltotta ki.  A Magyar Nemzet február 21-i számában megjelent magyar fordításból
idézünk részleteket.  ��ez évben államuk alapításának 1000. évfordulóját ünneplik
világszerte a magyarok, akik ma hagyományban és kultúrában gazdagok���
��minthogy a magyarok ősei mai honukba, a Kárpát-medencébe a Kr. u. IX. század
végén vándoroltak mint nomád lovas nép és a kézművesség mesterei�Géza fejedelem
felismerte annak szükségét, hogy (a nyugati) szokásokhoz idomuljanak�fia István
fejezte be a pogány magyarok kereszténységre térítését�s ezzel a lelki megújulással
egyetemben megnyíltak a Nyugat Európában található kultúrához és erőforrásokhoz
vezető utak�����István II. Szilveszter pápától kért koronát, hogy országa mint
független királyság nyerjen elismerést�ez azt is biztosította, hogy Magyarországot ne
kebelezhesse be a Német-római birodalom�����itt, Amerikában, Magyarországon,
és a magyar szétszóródottság minden területén a Kr. u. 1000-et a magyar újjászületés
sarkalatos évének tekinthetik����a világközösség továbbra is a magyar nép
történelmének lelkesítő hatása alatt áll, mely évszázadokon át érvényesült és virágzott,
és ma egy legyőzhetetlen szellem által egyesítetten áll�úgy helyes, hogy minden New
York-i csatlakozzon a magyar-amerikai közösség azon éves rendezvénysorozattal
fémjelzett örömteljes ünnepléséhez, amely a magyar állam 1000. évfordulóját
jelzi�����ezért tehát én, George E. Pataki, a 2000-es évet ezennel kikiáltom a
MAGYAR MILLENNIUM különleges elismerésére és felhívok mindenkit ennek
megünneplésére, mely arra emlékeztet minket, hogy Magyarország történelme és népe
valóban egyedülálló és kiváltságos, és értékes tanulságok hagyatékát tartalmazza
minden nép számára.�

Népszámlálás az Egyesült Államokban.  Tíz év után ismét sor kerül a népszámlálásra,
amelynek során arra a kérdésre is választ várunk, hogy tulajdonképpen hányan vagyunk
Amerikában magyarok?  Az 1980-as népszámlálási adatok szerint 1 776 902, 1990-ben
pedig már csak 1 582 302 ember vallotta magát magyar származásúnak.  Arra a kérdésre,
hogy az angolon kívül milyen más nyelvet beszélnek otthon, 1980-ban 180,000 ember,
azaz a magyar származásúak 10%-a, 1990-ben pedig 147,902 ember (a magyar
származásúak 9.35%-a) válaszolt úgy, hogy magyarul is beszél.  A 2000-es népszámlálás
kérdései között a 10. és 11. számú utal az etnikai identitásra.  Fontos, hogy aki magyar
származásúnak tartja magát és otthon magyarul is beszél, mindkét kérdésre írja be
válaszként, hogy HUNGARIAN.

Miért fontos ez?  Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke szerint �a magyarság
igen sokat köszönhet az amerikai magyaroknak.�  Görömbei Tamás, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem tanára szerint a mi munkánk révén �Magyarországról igazabb képet
alkot a világ.�  Dobos László pozsonyi író pedig így írt: �a nyugati magyarok
munkássága révén világnyelveken kapott szót a magyarság.�  Vállaljuk tehát bátran és
büszkén magyarságunkat, hiszen még annyi tennivaló vár ránk.  Legyen nyilvánvaló,
hogy a magyar nemzet amerikai törzse még mindég jelentős tényező.

Képes Pál Emlékverseny Budapesten.  Február 20-án rendezték Budapesten a Kadett
Női Tőr Országos Bajnokság, Képes Pál emlékversenyt.  Az első díjat, Pattantyús



Magdolna tagtársunk $100-os adományát, Földi Júlia, az MTK versenyzője nyerte el.
A nemes adományt Kovács Tamás, a Magyar Vívó Szövetség igazgatója (a legendáshírű
Kovács Pál fia, maga is többszörös világ- és olimpiai bajnok) levélben köszönte meg.
Amint azt 1999 szeptemberi számunkban jeleztük, Képes Pál katonai sporttanár (SPOTI)
és vívómester (Magdi bátyja) fiatal vívókkal foglalkozott és fizikai felkészítésük mellett
emberré nevelésük is szívügye volt.  Pattantyús Magdolna adománya nem csak a múlt
egy elismert sportpedagógusának állít emléket, hanem a fiatal magyar sportolókat is
bátorítja és ösztönzi a jobb teljesítményre, a sportszerű viselkedésre.  S éppen azt is látják
belőle, hogy az amerikai magyarok egyénileg és szervezetileg is törődnek az otthoni
fiatalokkal.

Kereskedelmi Kamara Tagságunk.  A Kossuth Klub mint adómentes szervezet a
sarasotai Kereskedelmi Kamara (Greater Sarasota Chamber of Commerce) tagja lett.  A
Klub és a Kamara közötti összekötő szerepét Dr. Hardy Éva igazgatótársunk tölti be.
Tagságunk célja, hogy a Kamarán keresztül jobb és szélesebbkörű kapcsolatokat
alakítsunk ki az amerikai üzleti szférában magyar-amerikai kultúrális és egyéb
kezdeményezéseknek.  Máris érzékelhető eredmény, hogy a Magyar Millenniumi Napok
hirdetését a Kamara 2,500 példányban póstázta tagságának.

CSÁRDÁS! Sarasotában.  Február 4-én ritka élményben részesültünk a Van Wezel
ideiglenes sátorszínház nézőterén: a világhírű Budapest Együttes tehetséges fiatal
táncosai �CSÁRDÁS! The Tango of the East� címmel 2 órás népi tánc műsorral
szórakoztatták a mintegy 1,300 főnyi közönséget, akik lelkes tapssal jutalmazták a
műsort.  A new yorki amerikai sajtó hangsúlyozta, hogy a csárdás a magyar nemzeti tánc,
s hogy hatása az ország határain túl is érezhető a Kárpát-medencében.  Ez arra utal, hogy
határainkon túl is élnek magyarok, mint pl. Erdélyben, s hogy a magyar kultúra nem
országhatárok közé szorított, hanem történelmi tradiciói vannak a Kárpát-medencében.
Az egyik kritikus még azt is hozzáfűzte hogy a csárdás a magyar lélek megtestesülése.  A
női táncosok szerepe passzívabb, a férfiaké virtuóz, erőteljes.  A táncokat a Táncház
mozgalom keretében a 70-es és 80-as években gyűjtötték össze Bartók és Kodály népdal
kutatásai mintájára.

ADJON ÉRTELMET A „NYUGATI MAGYARSÁG” FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
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