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Zongora Est.  Február 1.-én nagy számú közönség hallgatta meg Várnagy Andrea és 

Farkas Zsolt négykezes zongoraestjét.  Köszönjük a Petőfi Klub vezetőségének a műsor 

hirdetését, mert tagjaik közül is sokan eljöttek.  Köszönjük Barta Alfonz (Talfi) és 

felesége Sophie segítségét a művészek vendégül látásáért.  Végül, de nem utolsósorban, 

köszönet illeti a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, hogy egy szép klasszikus zenei 

koncerttel sikeresen összehozta a „diaszpóra” magyarságát délnyugat Floridában.    

 

Magyar Filmek.  2016-17-es Kőrösi Csoma ösztöndíjasunk György Márton (Marci) 

magyar filmsorozatot indított a Venice-i Magyar Házban (165 Jackson Road. Venice, 

FL).  Az előadások hétfő délután 5 órakor kezdődnek, amire szeretettel várja az 

érdeklődőket.  A filmek megtekintése díjtalan.    A változatos műsoron eddig bemutatásra 

került a Tanú Kállai Ferenccel (1969), a Szindbád Latinovics Zoltánnal (1971) és az Egy 

bolond százat csinál Latabár Kálmánnal (1942).  Terv szerint márciusban az 1848-as 

Magyar Forradalom és Szabadságharccal foglalkozó filmre is sor kerül.  A következő 

műsorokról pontos információt az Interneten fogunk közölni.  Az első magyar 

filmfesztivált Sarasotában a Kossuth Klub rendezte a Selby Könyvtárban, 2002-ben.  

 

Koncertek.  A Venice Szimfonikusok Palló Imre vezényletével március 10.-én este fél 

8-kor (7:30 p. m.) és szombaton, március 11.-én délután fél 4-kor (3:30 p. m.) bemutatja 

Bartók Dance Szvit, Prokofjev Rómeó és Júlia (Szvit No. 2.) és Poulenc Glória című 

műveit.   Következő műsorukon Kocsis Tamás csellóművész vendégszerepel az április 

7.-8.-i hétvégén.   A Venice Performing Arts Center (VPAC) címe 1 Indian Avenue, 

Venice, FL 34285.  Jegyeket a 941-218-3779 telefonszámon lehet rendelni.       

 

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 

Beneva Road, Sarasota) vasárnap, Március 5.-én délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. 

Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Az istentisztelet után megemlékezünk 

nemzeti ünnepükről, március 15.-ről.  Közreműködik Krasznai Tünde zongoraművész 

(www.prodigypianist.com) és a Napraforgók gyermekcsoport.  Mindenkit szeretettel várnak 

a szokásos uzsonnára.—Vasárnap, Március 12.-én délután 1 órakor magyar nyelvű 

római katolikus szentmise lesz a Megtestesülés templomban (2901 Bee Ridge Road, 

Sarasota) Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL).  

 

Napraforgók Gála.  Lassan 6 éve alakult meg a Napraforgókról elnevezett magyar népi 

együttes Varga Ottilia vezetésével.  A gyerekek eredetileg magyar néptáncokat tanultak, 

de az évek multával egyre jobban kiszélesedett a repertoárjuk.  Manapság már magyar 

népdalokat és verseket is előadnak, és egyre jobban megismerik a magyar népszokásokat.  

A Kossuth Klub támogatásával, 2016-ban ünnepelték 5 éves jubileumukat a Glenridge 

Színházban, magyarországi vendégművészek közreműködésével.  A 6 éves jubileumi 

 
 

http://www.prodigypianist.com/
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Gála műsort szombaton, május 14.-én fogjuk megrendezni, ugyan ott.  Kérjük, 

támogassuk őket adományokkal, mert megérdemlik!        

 

Kossuth Ösztöndíjak.  A 2017-18-as egyetemi Kossuth ösztöndíjakra az érdeklődők 

március 15.-ig küldjék el pályázatukat felbélyegzett válaszborítékkal, címünkre (P. O. 

Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Kossuth ösztöndíjra azok a 2017-18-as tanévben 

egyetemre készülő középiskolai diákok pályázhatnak, akik magyar származásúak 

(legalább egy nagyszülő a Kárpát medencében született), a középiskolában minimum 3.5 

pont tanulmányi eredményt értek el, és 2 tanár ajánlólevelét mellékelik.  A pályázó 

mellékeljen egy 250 szavas esszét, amelyben kifejti, hogy mit jelent számára magyar 

származása (magyarul, vagy angolul „What my Hungarian heritage means to me”).  A 

Kossuth Klub ösztöndíj bizottsága májusban dönt a pályázatok kiértékeléséről.  Az 

ösztöndíj egyszeri és nem megismételhető.  Kifizetése augusztusban történik egyenesen a 

diák egyetemi bankszámlájára, ahová felvették, és ahol tanulmányait folytatni fogja.   

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2016-ra befizetett tagdíjak december 31.-

ig voltak érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 

2017-re tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár.  Felülfizetéseket 

köszönettel fogadunk.  A Hírmondót csak azok a tagok kapják postai úton, akik nem 

rendelkeznek Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.    

 

Közérdekű Közlemény.  2017-ben kezdtük el a Hírmondó 23.-ik évfolyamát.  Sikeres 

évek után taglétszámunk és nagystílű támogatóink száma egyre csökken.  Továbbra is 

szeretnénk folytatni kitűzött céljaink teljesítését, elsősorban magyar kultúránk széleskörű 

ismertetését és népszerűsítését amerikai környezetünkben, és a Kárpát-medence magyar 

ifjúságának támogatását.  Ápolni szeretnénk a helyi kulturális szervezetekkel kialakult 

kapcsolatainkat, és folytatni a magyar iskolák és árvaházak anyagi segítését.  Az elmúlt 

23 év alatt több mint egy millió dollár támogatást küldtünk.  Kendeffy Péter pénztáros 

lelkiismeretesen számon tartja kiadásainkat és az elküldött adományokat, Gárdi László 

hites könyvvizsgáló fontos feladatot teljesít.  A pénztári jelentések nyilvánosak,  A 

Kossuth Klub következő vezetőségi választása április 27.-én lesz.  Kérjük, aki segíteni 

szeretne munkánkban, jelentkezzen címünkön (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  

 

Magyar Balett Sarasotában?  A Sarasota Balett Társulat 25 éve működik.  Az elmúlt 10 

évben művészeti vezetője Mr. Iain Webb, a Londoni Royal Balett volt táncosa, felesége 

Margaret Barbieri prímabalerina volt.  Mindketten Sir Frederick Ashton koreográfus 

vezetése alatt táncoltak.  Mr. Webb vezetése alatt az együttes az Egyesült Államok egyik 

legrangosabb balett társulata lett.  Az ismert 3 felvonásos szovjet-stílusú balettek helyett 

többnyire három egy felvonásos darabot mutat be változatos koreográfusok (és 

zeneszerzők!) műveit.  Mr. Webb bemutatná Bartók Fából Faragott Királyfi című egy 

felvonásosát Seregi László koreográfiájával, de mivel ezt nem ismeri, szükség volna 

bemutatni neki videón.  A washingtoni Magyar Nagykövetségen Singer Dávid kulturális 

ügyvivő segítségével reméljük, hogy rövidesen sikerül beszerezni a felvételt.    

 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA 
A KOSSUTH KLUBOT! 
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MEGHÍVÓ 

 

Csütörtökön, Március 30.-án délután fél 5-kor (4:30 p. m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

ZÁHONYI-CLEMENTIS BOTOND 
 

SZENT-IVÁNYI DOMOKOS: A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI 

MOZGALOM (1936-1946) 
 

„Rezidens történészünk” Záhonyi Botond a 20.-ik század magyar történelmének kevéssé 

ismert részletéről tart előadást.  Szent-Iványi Domokos (1898-1980) diplomata és kortanú 

aktívan részt vett a két világháború közötti törekvésekben, a Magyar Függetlenségi 

Mozgalomban (MFM) és az un. „Kiugrási iroda” munkájában.  Visszaemlékezései angol 

és magyar nyelven is megjelentek, s igen érdekes olvasmányok mindazok számára, akik 

még 70-80 évvel a második világháború után is azt firtatják, hogy miért is áldoztunk  fel 

200 ezer magyart az orosz fronton.  Szent-Iványi könyvei rávilágítanak azokra a 

törekvésekre, amikkel egy értelmiségi csoport szerette volna megváltoztatni, megjavítani 

történelmünket.          

  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

 

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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota
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Newsletter of the Kossuth Club 

March 2017. Vol. 23, No. 3. 
 

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical service will be on Sunday, 

March 5th at 2:00 p.m. in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) 

led by Reverend Péter Pál Bodor.  We will remember our National Holiday, March 15 

with guest artist pianist Tünde Krasznai (www.prodigypianist.com) and the Sunflowers 

Hungarian children folk group.  Ms. Krasznai’s program includes Bartók: Evening in 

Transylvania and Kodály: Intermezzo from Háry János.  There will be a reception after 

the program.—On Sunday, March 12th at 1:00 p. m. Roman Catholic mass in Hungarian 

will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation 

Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  

 

Piano Concert.  The February 1st concert was a great success.  In addition to rousing 

Hungarian music, pianists Andrea Várnagy and Zsolt Farkas from Budapest performed 

works by Chopin, as well as some poems.  The concert was a gift to the Hungarian 

Diaspora from the Hungarian government.  We thank the leadership of the Petőfi Club 

for advertising the program, and Alfonz Barta (Talfi) and his wife Sophie for providing 

sustenance for the artists.  This concert brought together a record number of the 

Hungarian Diaspora in southwest Florida!      

 

On Thursday, March 30th at 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First Street, 

Sarasota) Botond Záhonyi-Clementis presents Szent-Iványi Domokos and the 

Hungarian Independence Movement (1936-1846).  This presentation will be in 

Hungarian. 

 

Sunflowers Gala.  Kossuth Club member and director Ottilia Varga founded the 

Sunflowers/Napraforgók Hungarian children’s group nearly 6 years ago.  We have 

watched them from their beginnings and saw them grow and develop into a fine, 

accomplished troupe.  On Saturday, May 14th we will be observing their 6th Anniversary 

Gala Jubilee in the Glenridge Performing Arts Center.  Please save the date!  Ticket 

information will be published in the next issue of the newsletter.    

 

Memberships.  We remind our readers that memberships for 2016 expired on December 

31st.  Please renew your memberships by sending your checks made out to the Kossuth 

Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) and mark “2017 dues” on the memo.  Single 

membership for one year is $20; family membership is $30.  The newsletter is mailed 

only to those members who do not have access to the Internet.  We are grateful for any 

tax-deductible overpayment of dues, and for donations! 

http://www.prodigypianist.com/

