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Március 14-én emlékeztünk meg az 1848 március 15.-i forradalomról a Sarasotai 

Vasárnapi Iskola gyermekeinek az előadásával. Nagyon sokan voltunk. Mindenki a 

viselte a maszkot a covid-19 előírásnak megfelelően, s a terem nagysága miatt a 6 feet-es 

távolságot is be tudtuk tartani. Az Istentisztelet vége felé kicsinyeink bevonultak botok 

egymáshoz ütésével s csakúgy zengett a terem az „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest 

estére” gyerek indulóval felmentek a színpadra, majd kezdődött a jól begyakorolt 

emlékműsor. Elmondták, hogy mit jelent a piros, fehér és zöld szín a magyar zászlóban 

amelynek használata 1848 március 15.-i események eredményeként van a történelemben. 

Hallottuk  a gyerekeinktől többek között a 12 pontot, Kossuth Lajos  üzenetet, a 

Nemzeti dalt majd a Kormorán együttes A költő visszatér című gyönyörű 

szerzeményével zárták a műsort. A történelmi esemény folytatásáról nemigen tudnak 

sokan, ezért itt szeretném folytatni röviden a további történteket. Másnap, március 16-án 

már Pest vármegye alispánja, Nyáry Pál,  Rottenbiller Lipót,  Pest  városának 

alpolgármestere és mások álltak a mozgalom élére és így vált az országos jelentőségűvé. 

A forrongó nép legelső teendője volt a nemzetőrség azonnali életbeléptetését követelni, s 

ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, néhány óra alatt több ezer aláírás gyűlt össze. 

A nép követelte a fegyvereket. A katonai hatóság jelentette, hogy csak 500 fegyvert 

adhat, mert a többi Komáromba vitette.  Ekkora mintegy 20–25 ezerre növekedett tömeg, 

követelte a fegyvereket s fenyegetőzött, hogy feltöri az arzenált, ha fegyvert nem kap. 

Ekkor alválasztmányt neveztek ki a fegyverek kiosztása tárgyában, s egy órai tanácskozás 

után Rottenbiller Lipót alpolgármester a teremben, Jókai pedig a városház terén 

összegyűlt népet nyugtatta meg azon tervezet közzétételével, hogy az illető tömegek 

városnegyedenként külön csoportokba állva, száz-száz férfit válasszanak ki maguk közül, 

akik óránként felváltva mint nemzetőrök az éjjel kivilágított város nyugalma fölött 

őrködjenek. A többi fegyverek kiadását a következő napokon fogják sürgetni. Este a két 

testvérváros Pest és Buda ki volt világítva, az utcákon lelkesült néptömeg forrongott, 

harsogtatva: "éljen a szabadság!" Az ablakokból nemzeti szín lobogók függtek alá, a 

szabadság nevével beírva. Egész éjjel rend és nyugalom őrködött a város fölött, a 

portyázó nemzetőrök több helyeken bujkáló csavargókat fogtak össze, s hivatásuknak 

minden tekintetben híven megfeleltek..Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg 

vezetőkkel. V. Ferdinánd király először nem akarta szentesíteni a pozsonyi 

országgyűlésen előző nap megszavazott feliratot, azonban 16-án hajnalban – hallva a 

Pest-Budán történtekről – kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek. 

Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. 

Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király 

szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új 

kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar 

országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független, és felelős kormány volt.Az 

első népképviseleti országgyűlési választásokat, az áprilisban elfogadott V. törvénycikk 

alapján, június második felében tartották. A hivatalos megnyitóra július 5-én, Pesten 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest-Pilis-Solt-Kiskun_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ry_P%C3%A1l_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rottenbiller_Lip%C3%B3t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Ferdin%C3%A1nd_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_5.
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került sor. Az országgyűlés a szabadságharc végéig együtt maradt, bár részben 

kicserélődött képviselői állománnyal. Az üléseket december 31-éig Pesten tartották. Ezt 

követően a hadiállapot változása miatt az üléseket Debrecenbe helyezték át. 

 

Március 27-én tartottuk a „Húsvéti készülődés” nevű rendezvényünket a Vasárnapi 

Magyar Iskola diákjainak, mely minden várakozást felülmúlt. Földvári Beáta, az egyik 

anyuka húsvéti kalács fonására tanította a 32 gyereket. 6-7 fős  csoporttal foglalkozott 

egyszerre. A tésztát Ő készítette folyamatosan, mindig frisset minden csoportnak. A 

gyerekek alig várták, hogy rájuk kerüljön a sor. A kisült kalácsokat minden gyerek haza 

vihette. Mindeközben az udvaron négy asztal volt felállítva, ahol Káli Csilla és Zsófi 

valamint Garam Enikő és Szilágyi Trudi tanították és segítették a gyerekeket különböző 

kézműves technikákra. Öt különböző kézműves módszerrel ismerkedhettek meg a 

gyerekek. Az előre elkészített tojás alakú só-liszt gyurma díszeket, a gyerekek 

elképzelésük szerint díszítettek, festettek. Otthon szalaggal bárhová fel tudják majd 

akasztani díszként a húsvéti ünnepre a szépre festett tojások mellett. Továbbá az előre 

megfőzött tojásokat két féle technikával dekorálhatták. Voltak még húsvéti színezők és 

húsvéti krepp-papír kép készítés. A kézművesség után, húsvéttal kapcsolatos ügyességi 

versenyeket tartottak a gyerekeknek. A gyerekek  csapatokban versenyeztek, volt tojások 

kanálba vivése, tojásgurítás és célbadobás. Mindezek után a gyerekek közösen 

megtanultak egy locsoló verset és a magyar hagyományok szerint a fiúk meglocsolták a 

lányokat, amiért cserébe a lányok hímes tojást adtak nekik. Ekkorra már mindenki jól 

elfáradt és megéhezett. A húsvéti finomságokkal teli batyus büfé asztalunkról  jutott 

mindenkinek bőven ennivaló. A legvégén jött az ilyenkor kihagyhatatlan tojás keresés, 

mely szintén nagy öröm volt minden gyerek számára. A szokásos módon az összegyűjtött 

tojásokért különböző édességeket és 2-2 Kinder tojást kaptak. A húsvéti készülődésről a 

felnőttek is és a gyerekek is egyaránt sok-sok élménnyel tértek haza. A délutánról 

 fényképeket Borsos Erika  már tett fel a Kossuth Klub facebook oldalára, melyeket 

szíves figyelmébe ajánlok mindenkinek. 

Sajnos szomorú hírrel kell folytatnom Március hónapban több, volt Kossuth Klub 

tagunk távozott el. Szonntagh Nóra,  Dr. Csetri Csaba és Sasváry Sándor. 

Egyházi Hírek. Április 4.-én, Húsvét vasárnap  délután 2 órakor lesz a következő 

ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   Igét 

hírdet Nt. Bodor Péter.  Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a szokásos 

uzsonnára. 

Római katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL)  az 

Incarnation templomban őszig nem lesz tartva! (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Jó hírem is van. Hosszú szünet után egy nagyon szép és értékes koncertre hívjuk meg a 

Kossuth Klub tagjait és barátait, ahol három nagyon tehetséges előadó műsorát fogják 

hallani. Április 30.-an pénteken 6 órai kezdettel a Beneva Templom nagytermében(4835 

Beneva Road, Sarasota) lesz a koncert. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen 

elfogadunk. 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/December_31.
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                                     MEGHÍVÓ 

TAVASZI KONCERTRE 
 

Április 30.-an 6:00-kor a Beneva Templom nagytermében 
 

               
  
                                                       Lee Dougherty  
                                            Zongora és Énekművésznő  
Lee Dougherty 17 éves korában mutatkozott be a Norfolk, Virginia Symphonikus zenekarral 

mint szóló zongorista. Később az Eastman Rochester Szimfonikus zenekarral játszott. Az 

Eastman School of Music intézetböl graduált énekesként és zongoristaként. Az énekesi 

karierje során énekelt a Carnegie Hall-ban, Alice Tully Hall-ban valamint Kennedy Elnök 

ideje alatt a Fehér Házban. A My Fair Lady cimű előadásban is énekelt a Broadway-n New 

York-ban. Londonban a Queen Elizabeth Hall-ban is énekelt, valamint több europai városban 

is fellépett neves komolyzenei intézményekben. Férjével 1996-ban alapitották és működtetik 

az Artist Series koncerteket Sarasotában.  

 

                                                Margot Zarzycka  

                                               Hegedű Művésznő  
Ms. Zaryzcka egy klasszikuszene művészcsaládban született Lengyelországban. Hat éves 

korában lépett fel először a hegedűvel. Utánna több Európai és Lengyel hegedű versenyt 

nyert. Dilplomát szerzett hegedű előadásban és zene tanulmányban a Poznáni Zene- 

akadémián. Később mesterdiplomázott a Gdanski Zeneakadémián. 1993-ban meghívást 

kapott az Indianai Egyetemre, ahol előadói diplomát szerzett. 2000-ben a Sarasotai 

Zenekar felajánlot neki egy hegedűs poziciót ahol jelenleg is szerepel mint core violinist. 

Ezen kívül  több híres zenekarban szerepelt itt Floridában  és Amerika szerte. 2019-ben 

mint szóló hegedűs szerepelt a Floridai Szimphonikus zenekarral egy Europai körúton. 

 
                                                  Székelyné Kovács Dóra  
                                                Zongora és énekmüvésznő  
Dóra Budapesten végzett a Liszt Ferenc Zeneakadémián, mint ének-zenetanár és karvezető. 

Élete fordulatot vett, amikor Ausztriába költözött. Itt 18 évig élt és tevékenykedett. Linzben 

zongora és magánének órákat adott, valamint két vegyeskart is vezetett. Az egyiket 14 évig, a 

másikat, melynek alapítója is volt csak másfél évig. Kántorként 9 évig szolgált egy 

evangélikus gyülekezetben, Linzben. Idén januárban városunkba költözött. Itt nagyon sokan 

hallottuk már csodálatos hangját és orgonajátékát az ökomenikus Istentiszteleten.  
 

 

                  Minden zenekedvelőt sok szeretettel várunk! 

                                    Hozzák el barátaikat is. 
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Sarasota and Vicinity Hungarian Sunday school held an Easter preparation event 

which was a huge success. 32 children and their parents participated. One of our little 

girl’s mother, Bea Foldvari taught the children (and parents), how to make our traditional 

easter Kalach, a braided easter bread. The children were taught in groups of 5 or 6 and 

they could hardly wait for their turns. Each kalach had the child’s name on it and after 

baking, they were able to take it home. In the meantime we had 4 big craft tables set up 

for making Easter crafts like painting easter eggs and other crafts. There were also 

organized games as well as an easter egg hunt for the children and each child was given a 

couple of kinder eggs to take home. After all the games and events, there was a big lunch 

for all the children and their parents.  

April 30th. Spring concert the Beneva Christian Church 6:00pm  We will have three 

very talented musicians performing. A concert pianist a classical violinist and a vocalist 

will be performing. All three ladies are renowned musicians who have performed in 

many cities and venues in the United States and Europe. This promises to be a very 

enjoyable evening with a lively mix of musical repertoire. Please feel free to bring your 

English speaking friends as music is a universal language.  

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical services will be on Easter 

Sunday, April 4th, at 2:00 p.m.  in the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Nt. Peter Bodor.  There will be a reception afterward. 

 

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). Starting in the fall. There will be no Roman Catholic services in Hungarian 

until then. 

 

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. 

http://epa.oszk.hu/darasota

