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Húsvéti Meglepetés!  Április 21.-én, Húsvéthétfőn, a Selby Könyvtárban (1331 First 

Street, Sarasota), a Kossuth Klub délután fél 5-kor kezdődő közgyűlése után bemutatjuk 

Velkey Róbert ösztöndíjast Magyarországról.  A Kőrősi Csoma Sándor ösztöndíjas 

fiatalember alig egy hónapja érkezett Sarasotába, de angol kifejezéssel „he hit the ground 

running”, azaz amint partot ért, rohant!  Részt vesz a Napraforgók gyermek tánccsoport 

tanításában, mint néptánc tanár Varga Ottilia segítségére van a második Napraforgó 

tábor megszervezésében, megalakítja az új magyar filmklubot és táncházat a fiatal 

generáció kedvenc szórakozóhelyén, az Elixír Teaházban (1926 Hillview Street, 

Sarasota).  A Hencida Népművészeti Egyesület alapító tagjaként Velkey Róbert 

bemutatja Lányi Kristóf koboz művészt Budapestről, majd rövid zenés műsorral 

mutatkoznak be tagjainknak. Szeretettel várunk és emlékeztetünk mindenkit a választásra 

és a húsvéthétfői ünnepi locsolkodásra!                

 

A Kőrösi Csoma Sándor Program.  A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium (KIM) Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott program célja a 

diaszpóra és az anyaország közötti kapcsolatok és a magyar identitástudat megerősítése.  

A program annyira sikeres volt 2013-ban, hogy idén megduplázták az ösztöndíjasok 

számát, összesen száz fiatalt küldtek külhonba, aminek kb. a fele jött Észak Amerikába. 

2014-ben Florida saját ösztöndíjast kapott Velkey Róbert személyében (tavaly a Texasba 

kijelölt ösztöndíjas osztotta meg 6 hónapos küldetését Floridával).  A cél-országokban az 

ösztöndíjasok önellátók és kemény munkát végeznek: felmérést készítenek a külhoni 

magyar szervezetek és egyházak munkájáról, és amennyiben szükség van rá, segítenek. 

 

A Második Napraforgók Hagyományőrző Családi Tábor.  Pénteken, május 23.-án 

este 8 órakor nyitó táncházzal kezdődik az idei Napraforgók tábor Varga Ottilia 

vezetésével.  Helyszíne a Flying Eagle cserkésztábor a Manatee folyó déli partján, 

Bradentonban.  Az idei tábor témája egy csángó falu Moldvában.  A tábor május 26.-ig, 

hétfő estig tart és a nappali, gyermek-foglalkoztatás után este 9 órai kezdettel felnőtt 

táncházzal zárul.  A Kossuth Klub továbbra is támogatja a nagyszerű kezdeményezést és 

adómentes adományokat köszönettel, nyugtázunk.  

 

Egyházi Hírek. A Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 

istentisztelete május 4.-én délután 2 órakor lesz a Beneva Templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  Az istentisztelet után 

szeretetvendégség lesz.  A megkeresztelkedés lehetőségéről érdeklődni lehet a 954-614-

4524 telefonszámon.     
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Műsortervek a 2014-15-ös Évadra. 

 

A Nyolcadik Magyar Fesztivál.  Ezt a Sarasotában már hagyománnyá vált eseményt 

idén október 18-19.-én rendezik.  Évről évre megismételt támogatásunkért sátrat kapunk, 

ahol a Kossuth ösztöndíjalap javára könyveket és egyéb adományozott értékcikkeket 

árulunk.  Néhai Varga Ilona tagtársunk lányai Katalin és Judit édesanyjuk hagyatékából 

3 doboz könyvet adtak a Kossuth Klubnak, amiket ideiglenesen a Kisvarsányi család 

garázsában tárolunk.  A fesztiválig még van idő további adományok gyűjtésére és 

segítségük kérésére.  Borsos Júlia volt igazgató minden részletre kitterjedő figyelme és 

segítsége már most is hiányzik! 

 

Október 23. 2014-ben csütörtöki napra esik, így a Selby Könyvtár nagytermét 

lefoglaltuk az 1956-os magyar forradalom 58-ik évfordulójának megünneplésére.   

 

November.  A Komáromi Lovas Színház előadásában Kacsóh Pongrác János Vitéz 

című zenés mesejátékát láthatjuk a Pongrátz Entertainment rendezésében.  Felhívjuk 

mindenki figyelmét erre a rendkívüli előadásra.  A Lovas Színház, hivatásos 

színművészek és egy páratlan, mintegy 40 paripából álló lovarda együttműködése.  A tíz 

éve fennálló színház célja a magyar klasszikusok, a művészi teljesítmény és a bravúros 

lovas mutatványok magas szintű bemutatása.  Repertoárjukon szerepel az egyedülálló 

magyar rock opera, az István, a Király, a Honfoglalás és a Ludas Matyi.  A János Vitéz 

új produkció és a lovasjelenetek filmre vetítve láthatók az élő szereplők mögött, mivel 

nem volna praktikus 40 lovat repülőre tenni!  Az előadás angol feliratos, tehát magyarul 

nem beszélő közönség számára is melegen ajánlott.  Nagyszerű alkalom lesz a Petőfi 

Sándor elbeszélő költeménye alapján írt zenés mesejáték révén megismertetni a 

gyerekeket és az amerikai közönséget a magyar irodalom és zeneművészet eme 

gyöngyszemével.           

 

December.  Karácsonyi Műsor a Napraforgókkal 

 

2015. Január.  Hegedű és zongoraest Dohnányi Ernő születésének 138.-ik és halálának 

55.-ik évfordulójára.  A világhírű zeneszerző és zongoraművész kapcsolata szorosan 

összefügg Floridával, élete utolsó éveiben a Florida Állami Egyetemen, Tallahassee-ban 

tanított. 

 

Szerkesztői Üzenet.  A Hírmondó a jövőben negyedévenként jelenik meg. Következő 

számunk a 2014.-es Nyári szám lesz, azt követik az Őszi, Téli és Tavaszi számok.  

Kizárólag csak kérésre, befizetett tagoknak küldjük postán, hogy megtakarítsuk mind a 

nyomatási, mind a bélyegköltséget.  Interneten, elektronikus úton, Facebookon és az 

Országos Széchényi Könyvtár elektronikus archívumán a Hírmondó természetesen 

továbbra is mindenki számára elérhető lesz.  A fent vázolt 2014-2015-ös műsorterv még 

annyira vázlatos, hogy a műsorváltozás jogát fenntartjuk.  Részletes információt 

következő számainkban találhatnak.  

 

Boldog Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 


