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Országos Könyvtár Hét.  Az Egyesült Államokban, ebben az évben április 13. és 17. 
között tartanak könyvtár hetet.  Idén a könyvhét tárgya „Jól Működő Közösségek 
Könyvtárainkban.”  A sarasotai Gulf Gate Könyvtár meghívására a Kossuth Klub április 
13.-án kedden délután 3 és 5 óra között ismeretterjesztő kiállítást rendez a könyvtárban 
(7112 Curtiss Avenue).  Önkénteseink a klub műsorai és brosúrája mellett magyarországi 
utazási lehetőségeket, magyar nyelvtanfolyamokat, és a környék egyetlen magyar 
éttermét, a Paris to Budapest éttermet fogják hirdetni.  Célunk a helyi amerikai közönség 
informálása és érdeklődésének felkeltése Magyarország, a magyar nyelv és kultúra iránt.  
Ugyanakkor lehetőséget adunk mindenkinek arra, hogy belépjen a Kossuth Klubba, és 
látogassa műsorainkat.  A helyi könyvtárak évek óta bérmentes otthont adnak magyar 
közösségünknek, amiért köszönettel tartozunk az adófizető polgároknak és a város 
vezetőségének.  A kiállításon minden érdeklődőt szeretettel várunk!                      
 
Debreceni Nyári Egyetem.  1927 óta működik a Debreceni Nyári Egyetem, a Debreceni 
Egyetem önálló intézményeként.  A magyar, mint idegen nyelv oktatásával és a magyar 
kultúra megismertetésével foglalkozik.  Évente 30-40 országból több mint ezer diákot 
tanít közel 50 nyelvtanár, az egyetem és a város középiskoláinak elismert oktatói.  A 
hagyományos nyári tanfolyamok 60, illetve 120 órásak.  E mellett az őszi és tavaszi 
félévekben lehetőség nyílik intenzív kurzusok elvégzésére.  Nyelvoktató tanagyagként a 
Hungarolingua sorozat tankönyveit használják.  A nyelvórák mellett a hallgatók a 
magyar történelem és kultúra témaköréből hallhatnak előadásokat.  Szabadidős 
rendezvényeik között komolyzenei hangversenyek, rock koncertek, néptáncestek, 
népdaltanulás és filmvetítés szerepelnek.  Hétvégi kirándulások keretében Kelet-
Magyarország nevezetességeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.  A kurzus ideje alatt 
az egyetem területén kollégiumi elhelyezés és napi háromszori étkezés biztosított. 
 
A magyar nyelvű tematikus kurzusok haladó és anyanyelvi szinten beszélő hallgatók 
figyelmébe ajánlottak, az angol nyelvűek pedig azoknak, akik még nem tudnak magyarul, 
de komolyan érdeklődnek a magyar nyelv és kultúra iránt.  Dr. Szaffkó Péter, a 
Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi docense és a Nyári Egyetem 
igazgatója biztosít róla, hogy az egyetem stábja egész évben készséggel áll az érdeklődők 
rendelkezésére.  Bővebb információt a következő címeken lehet kapni: Debreceni Nyári 
Egyetem, H-4010 Debrecen, Pf. 35, Hungary.  Telefon: 36 52 532 594, fax: 36 52 532 
595.  Honlapjuk a www.nyariegyetem.hu Internetes címen részletes információt közöl a 
kurzusokról, a beiratkozásról és a tandíjról angol és magyar nyelven.    
 
Ösztöndíjak és Adományok.  Magyar iskolák tanulói 2010-ben 6,795, azaz hatezer-
hétszáz-kilencvenöt dollárt kaptak a Kossuth Klub Kárpát-medencei Ösztöndíj Alapjából.  
Magyarországon Pannonhalma és Debrecen, a Felvidéken Rimaszombat, Kárpátalján 
Nagydobrony, Erdélyben Székelyudvarhely, a Délvidéken Szabadka diákjai kaptak 

http://www.nyariegyetem.hu/�
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tanulmányi segélyt.  A Névai Alapítvány nagyvonalú adományából márciusban 25,000 
azaz huszonötezer dollárt utaltunk át Böjte Csaba testvér árvaházai javára a Szent Ferenc 
Alapítványnak Dévára.        
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete április 4.-én Húsvét Vasárnap délután 2-kor lesz a Beneva Christian 
templomban (4835 Beneva Road).  A következő római katolikus szentmise április 11.-én 
délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  A 
Keresztyén Magyar Egyház május 2.-án és június 6.-án tartja a nyári szünet előtti utolsó 
istentiszteleteit.  Római katolikus szentmise május 9. után csak október 10.-én lesz. 
 
Választás.  A februári tisztújító közgyűlésen a tagság egyhangúlag újra választotta a 
Kossuth Klub évek óta sikeresen együttműködő vezetőségét.  Köszönjük Deák István és 
Graff Vilmos közreműködését a jelölőbizottságban, valamint Lovas Edit segítségét a 
gyűlés szavazóképességének megállapításában és a szavazatok megszámlálásában.  
Sajnálattal vettük tudomásul Dr. Szonntágh Jenő és felesége Nóra lemondását, amire 
sajnos egészségi okok miatt került sor.  Jenő széleskörű zenei műveltsége mindig nagy 
segítség volt hangversenyeink megszervezésében.  Szeretettel kívánunk nekik jó 
egészséget új otthonukban.  
 
Hirdetés.  Útlevél, vízum és egyéb okmányhitelesítési ügyekben Kakucs Tünde, a 
Magyar Nagykövetség által nyilvántartott közjegyző hivatalát keressük fel.  
Telefonszáma 941-773-1856.  
 
 

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK! 

 

 
 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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ÁPRILISI MŰSORUNK 
 

Április 22.-én csütörtök délután 5 órakor*  
A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

COLSON SEAN ÉS MARINA 
 

MŰVÉSZ TÚRA MAGYARORSZÁGRA 
 

A Colson házaspár Sarasotában él és dolgozik.  Marina Magyarországon született, férje 
Sean amerikai képzőművész és a Colson Utazási Iroda vezetője.  Tavaly ősszel kiállítást 
rendeztek és szemléletes bemutatót tartottak a Sarasota Múzeumban, ahol ismertették 
2010. júniusra tervezett művész túrájukat Budapest és a Balaton között a Dunántúlon.  
Sean szorgalmasan tanul magyarul és Marina segítségével biztosak lehetünk benne, hogy 
érdekes felfedezéseket tehetünk a magyar népi művészetek terén, a rézkovácsok 
világában.  Képekkel és kiállítási tárgyakkal illusztrált műsoruk angol és magyar nyelvű, 
mindenkinek ajánljuk.     
 
      *Figyelem! A műsor a szokásostól eltérően pontosan 5 órakor kezdődik! 
 

 
MÁJUSI MŰSORUNK 

 
Május 20.-án Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

CAFÉ KOSSUTH 
 

Mielőtt mindannyian szétszéledünk a nyári meleg beállta előtt, jöjjünk össze egy kis 
kötetlen beszélgetésre.  Nem lesz formális műsorunk, de aki teheti, jöjjön el, ha kedve 
van, hozzon egy kis harapnivalót és beszéljünk nyári terveinkről.  A könyvtár termet este 
7 óráig vehetjük igénybe.  Innivalóról a Kossuth Klub gondoskodik.  Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!  
 

KELLEMES NYÁRI SZÓRAKOZÁST, JÓ UTAZÁST KÍVÁNUNK 
TAGJAINKNAK! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

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

http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

April-May 2010.  Vol. 16. No. 4-5. 
 
National Library Week.  Gulf Gate Library is celebrating National Library Week from 
Tuesday April 13 to Saturday April 17.  The theme for this year is “Communities thrive 
at your Libraries”.  We were invited to set up a table in front of the new book area to 
meet and greet library customers and sign up new members.  We will be at the Gulf Gate 
Library (7112 Curtiss Avenue) from 3:00 to 5:00 PM on Tuesday April 13 to display 
our brochure and have a sign-up sheet to get contact information from interested people.  
We will provide information about tours to Hungary and Hungarian culture and cuisine.  
Sarasota County libraries have been hosts for Kossuth Club meetings for several years 
and we are grateful to the taxpayers for the opportunity to hold our meetings in pleasant 
surroundings.  Please join us on April 13 in the library!                 
 
Debrecen Summer School.  The school is an independent institution of the University of 
Debrecen.  It specializes in teaching Hungarian as a foreign language and Hungarian 
culture since its establishment in 1927.  An experienced staff of about fifty language 
professors teaches more than one thousand students from 30 to 40 countries every year.  
The traditional summer course is offered as 60 and 120 class units/hours.  Extracurricular 
activities include classical music and rock concerts, folk dance parties, folksong learning 
and film screenings.  Weekend excursions enable the students to visit sites in Eastern 
Hungary.  On-campus housing and three meals a day is provided with the registration.  
For more information about registration and fees please visit the web site 
www.summerschool.hu.           
 
April Program.  On Thursday April 22 at 5:00 PM* in the Selby Public Library (1331 
First Street, Sarasota) Sean and Marina Colson present “Exclusive Art and Leisure Tour 
to Hungary”.  The tour features art museums, the Hévíz Spa near Lake Balaton, cities 
and the countryside.  Sean is American, Marina is from Hungary and the two of them will 
present an illustrated bilingual program that is open to the general public.     
 
May Program.  Our last program of the 2009-2010 season will be on Thursday, May 20 
from 4:30 to 7:00 PM in the Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota).  Café 
Kossuth will be an informal get together of members and friends who are still in Sarasota 
before escaping to cooler climes.  Please feel free to bring some goodies, we will provide 
the drinks.   
 

WE WISH YOU ALL A HAPPY EASTER AND A PLEASANT 
SUMMER VACATION! 

http://www.summerschool.hu/�
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