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A Kárpát-medencei Ösztöndíj Alap.  Ezt az akciót öt évvel ezelőtt létesítette egy 

anonim jótevő.  Évente közel tízezer dollár céladományából öt keresztyén magyar iskola 

hátrányos helyzetben élő diákjai kapnak havonta ösztöndíjat.  Az iskolák a Trianonban 

elszakított országrészekben, a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, a Délvidéken, 

valamint Magyarországon vannak.  Az ösztöndíjasok leveleiből értesülhetünk 

körülményeikről.  Példaképpen három kárpátaljai diáklány leveléből idézünk, akik 

Szolyváról járnak a Nagydobronyi Református Líceumba: „támogatásuk nélkül nem 

valósulhatott volna meg, hogy itt tanulhassunk...kiváló oktatásban részesülünk, amely 

felkészít arra, hogy tanulmányainkat felsőfokú tanintézményben folytassuk...e mellett 

keresztyén nevelésben és lelki gondozásban részesülünk.  A kollégiumban baráti légkör 

vesz körül...a magyar nyelv tökéletesítésében segítenek.”         

 

Napraforgók Magyar Néptánc és Zene Tábor.  A március 9. és 14. közötti tavaszi 

szünet alatt, a Napraforgók táncegyüttes alapítója Varga Ottilia Magyar Néptánc és 

Zene Tábort szervez, amit a Kossuth Klub is szponzorál.  A tábort Magyarországról, az 

Egyesült Államokból és Kanadából érkező neves tanárok és művészek vezetik.  Céljuk a 

magyar kultúra és örökség megőrzése és átadása a fiatalabb generációknak.  Záró 

műsorként március 14.-én este 7 órakor Gála Koncert lesz a Glenridge Színházban, 

ahol megemlékezünk nemzeti ünnepünkről, 1848. március 15.-ről.  Jegyek 25 dolláros 

áron kaphatók a Kossuth Klubtól, vagy a Napraforgók http://www.sarasotafolkdancecamp.org 

honlapján.  A szervezés költségeire adóalapból levonható adományokat a Kossuth Klub 

címére lehet küldeni (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) Napraforgók tábor 

megjelöléssel.                 

 

DuOnCelly Cselló Duó.  Márciusban két alkalommal hallhatjuk ezt a különleges nevű 

cselló duót.  Az ügyesen ötvözött név Onczay Csaba világhírű magyar gordonkaművészt 

és fiát, Onczay Zoltán csellistát jelenti duettben.  New Yorki koncertjük után jönnek 

bemutatkozni Sarasota és a Kossuth Klub zeneértő és zeneszerető közönségének.  Az első 

hangverseny március 21.-én, csütörtök délután fél 5-kor lesz a Selby Könyvtár 

nagytermében a Kossuth Klub márciusi összejövetele keretében.  A második koncertet 

Ann Stephenson Moe rendezi a belvárosi Megváltó templomban Virágvasárnap 

március 24.-én délután 4 órakor.  Jegyeket a helyszínen 15 dolláros áron (diákoknak 10 

dollár) lehet kapni.  Megjegyezzük, hogy az Onczay duó nem tart igényt fellépti díjra, 

csak a New York-Sarasota repülőjegy megtérítését kérik a Kossuth Klubtól.  A műsorok 

különböznek, ezért ajánljuk, hogy a klasszikus cselló repertoár kedvelői mindkét 

eseményt iktassák be terveikbe.  Észak Amerikai turnéjukat a magyarországi Balassi 

Intézet szponzorálja.      

 

 
 

http://www.sarasotafolkdancecamp.org/
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Egyházi Hírek—Keresztelők.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 

ökumenikus istentisztelete március 3.-án délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota).  Az istentisztelet után lesz a gyülekezet közgyűlése és 

tisztújító választása.  Nt. Bodor Péter Pál református lelkész-esperes hirdeti 

gyermekeknek és felnőtteknek a megkeresztelkedés lehetőségét.  Megható volt a néhány 

hónapos Szalánczy Dominik keresztelője a februári istentiszteleten.  Kérjük, hogy az 

érdeklődők hívják az esperes urat a 954-614-4524 telefonszámon.   

 

Tagsági Hírek.  Március 1.-ig 151 tagtársunk újította meg klubtagságát.  Új tagokat 

mindig szívesen és szeretettel látunk.  Felülfizetéseket köszönettel nyugtázunk.  

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az áprilisi vezetőségválasztáson csak a 2013-ra érvényes 

tagsággal rendelkező tagjaink szavazhatnak.  Még nem késő a tagdíj befizetése!  

 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
 

 

 
 

 
 

 

 

Boldog Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves 
olvasónknak! 

 

 

 

 

 



                                                                                       3 

MEGHÍVÓ 
 

Március 21.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár Nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota) 

 

DUONCELLY = 2 ONCZAY + 2 CSELLÓ 
 

Lendvay Kamilló Hét rövid darab két csellóra c. művét 1999-ben Onczay Csaba és 

Onczay Zoltán számára írta és ajánlotta.  Ezt követően az évek során, több koncerten 

játszott együtt Apa és Fia.  A közös sikereknek köszönhetően fogalmazódott meg a duó 

gondolata, és megalakították a DuOnCellyt.  Onczay Csaba világjáró művész, Zoltán 

korán kezdett koncerteket adni.  A Claudio Abbado által vezetett Mahler zenekar 

szólócsellistájaként több kontinensen játszott. 

 

A két csellóra írt zeneirodalom igen szűkös, így a DuOnCelly koncertjein helyet kapnak 

közismert és ritkán játszott művek egyaránt, melyek között eredeti, illetve átiratok is 

szerepelnek csak úgy, mint Lendvay Kamilló és más szerzőktől számukra írt művek.  

Repertoárjukon többek között Barriere, Haydn, Popper művek szerepelnek, de nem 

maradhat ki Paganini Mózes fantáziája, mely eredetileg hegedűdarab zongorakísérettel, 

valamint a gitárra íródott Albeniz művek sem, melyeket Onczay Csaba írt át két csellóra. 

A DuOnCelly átiratában, Paganini egyhúrosában a kísérő zongoraszólamot áttették 

csellóra, a két hangszer pedig egyenrangú szerepet játszik az előadásban, variációnként 

ugyanis megcserélik a szólamokat. 

 

A DuOnCelly magyarországi koncertjei mellett nagy sikerrel mutatkozott be 

Argentínában, Buenos Airesben és az Ushuaia-i fesztiválon, valamint Mannheimben és 

Rómában.  Észak amerikai turnéjukat 2013. tavaszán a magyarországi Balassi Intézet 

szponzorálja.  New Yorkból jönnek Sarasotába, hogy bemutatkozzanak a Kossuth Klub 

és Sarasota közönségének. 

            

HIRDETÉSEK 
 

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!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

March 2013. Vol. 19. No. 3. 
 

Sarasota Folk Dance Camp.  During Spring Break, from March 9
th

 through the 14
th

 

there will be an exciting new cultural event in our area.  Sponsored by the Kossuth Club, 

the Napraforgók (Sunflowers) Hungarian Folk Dance Ensemble initiates what is hoped 

to become an annual and national festival of dance and music in a structured 

environment, with qualified instructors and performers from Hungary, the United States 

and Canada.  For more information please see http://www.sarasotafolkdancecamp.org.  
  
Kossuth Club Programs.  On Thursday, March 21 at 4:30 PM in the Selby Library 

(1331 First Street, Sarasota) there will be a cello duo recital by DuOnCelly (Two 

Onczays & Two cellos).  Hungarian composer Kamilló Lendvay wrote and dedicated his 

composition, “Seven short pieces for two Cellos” to Csaba and Zoltán Onczay and 

precedence was established.  In the following years, father and son gave numerous 

concerts together.  As a result of their success, a duo cello entity, DuOnCelly was born.   

 

Csaba Onczay is a world-renowned cellist.  His son Zoltán Onczay began his own 

performing career when he was very young.   He played on numerous continents as solo 

cellist with the Mahler Orchestra, conducted by Claudio Abbado.  Due to the small 

repertoire available for two cellos, the father-son concerts include some very well known 

compositions as well as seldom heard pieces.  Their repertoire includes compositions of 

Barriere, Haydn, and Popper.  The Moses Fantasy by Paganini was written for violin 

and piano.  Csaba Onczay transcribed guitar pieces by Albeniz for two cellos. 
 

Besides numerous successful concerts in Hungary, DuOnCelly performed to great 

acclaim in Buenos Aires and at the Ushuaia International Festival.  They gave recitals in 

Mannheim and Rome.  The Balassi Institute in Hungary sponsors the current concert tour 

in the United States.  It includes performances in New York, Washington and Sarasota.  

They will perform in Brazil in 2014.   
 

On Palm Sunday, March 24 at 4:00 PM in the Church of the Redeemer (222 South 

Palm Avenue, Sarasota) DuOnCelly performs a second recital that we dedicate to the 

memory of the late Daniel T. Moe who was a great friend and supporter of the Kossuth 

Club.  During the past twenty years he and his wife Dr. Ann Stephenson Moe, organist 

and choirmaster at the Church of the Redeemer, sponsored many of the more than 30 

concerts of classical music we organized in Sarasota.  On site ticket donations of $15 

($10 for students) will help defray the New York-Sarasota travel expenses for the artists. 

 
We wish you all a happy Easter! 

 

http://www.sarasotafolkdancecamp.org/
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Napraforgók Hungarian Folk Dance Ensemble 

Presents 
 

ONE NIGHT IN HUNGARY 
GALA CONCERT 

 

Thursday, March 14, at 7:00 PM 
 

The Glenridge Performing Art Center 

7333 Scotland Way, Sarasota, Florida 
 

Concluding the First Annual Hungarian Folk Dance and Music Camp in Sarasota we 

bring you dance and music by Hungarian master performers from the ancient land of the 

Carpathian basin in the heart of Europe. 
 

THE HEGEDŰS FOLK BAND  

PÉTER ERTL 

LÁSZLÓ LUKÁCS 

ESZTER HARANT 

ANDREA DOBI 

OTTILIA VARGA 
And the 

NAPRAFORGÓK HUNGARIAN CHILDREN FOLK 

DANCE ENSEMBLE 
 

Sponsored by the Kossuth Club of Sarasota, the Balassi Institute of Hungary and the city 

of Kecskemét (Hungary) 
 

Remembrance of the 1848-49 Hungarian Revolution and War of Independence by Dr. 

Stephen Gergatz, honorary consul of Hungary and Éva B. Kisvarsányi, executive 

director, the Kossuth Club of Sarasota 
 

Tickets: $25 ($15 for children under 12) may be ordered from the Kossuth Club (P. O. 

Box 19774, Sarasota, FL 34276) or from the Glenridge Box Office online 

http://www.sarasotafolkdancecamp/org   

 

 


