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KOSSUTH KLUB—ÉRTESÍTŐ 

 

Kedves Tagtársak! 

 

Kérjük, fogadják az Értesítő első számában közölt legfrissebb híreinket:  

 

Kétharmados Többség.  Húsvéthétfőn 87 szavazattal egyhangúan megválasztottuk a 

klub 2014-15-ös vezetőségét.  Az igazgatóság kilenc tagja Dr. Domonkos László, 

Kendeffy Péter, Kisvarsányi Éva, Korbuly Judit, Dr. Krajcsik György, Nádasdy Orsi, 

Szirmai Éva, Dr. Szirmai László és Thiringer Erika.  A szavazást a klub korelnöke Farkas 

Imre bonyolította le, a gyülekezet szavazóképességét Lovas Edit állapította meg.  Ez úton 

köszönjük fáradozásukat. 

 

Csángóföldön Moldvában.  A választás után Velkey Róbert magyarországi Kőrösi 

Csoma Sándor ösztöndíjas és Lányi Kristóf a Hencida Népművészeti Egyesület tagja 

érdekfeszítő képes és zenés beszámolót tartottak idén februárban tett látogatásukról a 

moldvai csángóknál, Pusztinán.  Furulya és koboz játékuk híven tolmácsolta a 

Magyarországról több száz éve elmenekült kis csángó közösség ragaszkodását 

magyarságához a nagy román tengerben.  Nyelvük archaikus, és a rövid látogatás fő célja 

volt, hogy személyesen hallják az „öregek” előadásában az ősi dallamokat.   

 

A Kossuth Klub kapcsolata a csángókkal 2005-re nyúl vissza, amikor karácsonyi 

műsorunkat Nyisztor Ilona csángó népénekes dalai tették emlékezetessé.  2010-ben a 

Pusztinai Magyar Háznak 1000 dollárt küldtünk az első magyar szavalóverseny 

megrendezésére, majd 2010. december 6.-án telefoninterjút adtunk Takács Szabolcs 

riporternek (Takács László tagtársunk unokaöccse) a Kossuth Klubról, a Lőrinc Celesztin 

által alapított csíkfalusi Csángó Rádió első Guzsalyos műsorán.  A szavalóversenyt az óta 

is minden évben megrendezik, de sajnos már nincs elég támogatója a Kossuth Klubban. 

 

Magyar Filmklub.  Május 23.-án szerda este 7 órakor bemutatják az István, a király 

című rock operát az Elixír Teaházban (1926 Hillview Street, Sarasota). A történelmi 

dráma színpadi változatának Észak-amerikai ősbemutatóját a Kossuth Klub rendezte 

2001-ben.      

 

A Második Napraforgók Tábor.  Május 23. és 26. között, a Flying Eagle 

cserkészparkban (Bradenton) rendezik a hagyományőrző családi tábort.  Honlapukon 

bővebb információ található (www.napraforgokfolkdancecamp.org).  A Kossuth Klub továbbra 

is köszönettel nyugtáz adóalapból levonható adományokat. A táborba minden érdeklődőt 

szeretettel várnak.    

 

Szerkesztői Üzenet.  A Hírmondó húsvéti különszámában jeleztük, hogy havi 

körlevelünk a jövőben negyedévente jelenik meg.  Az Értesítőt hiánypótló hírközlőnek 

szánjuk és időnként küldjük tagjainknak kizárólag Internetes formában.  Kérjük, hogy 

észrevételeiket, javaslataikat, valamint a jóindulatú kritikát a feladó címén 

(evak35@verizon.net) jelezzék. 
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