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Szevasz Tavasz!  Bár a hűvös idő nem éppen tavaszias volt, március 22.-én 

megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, 1848. március 15.-ről és a tavasz „hivatalos” 

érkezéséről.  Szíki Károly egri színművész valódi színházat varázsolt a szépszámú 

közönség elé.  Vendégünk házigazdái Olajos Erzsébet és Steve voltak.  A frissítőkről 

Pataki Magdi és Gábor, és Borsos Erika gondoskodtak.  Nagyon sajnáljuk, hogy az 

utolsó két nap alatt meg kellett változtatnunk az előadás színhelyét a Selby könyvtárról a 

Faith Evangélikus templomra (7750 Beneva Road, Sarasota), így már csak E-mailben és 

telefonon tudtuk értesíteni tagjainkat.  Köszönjük mindenkinek a segítséget!   

 

Egyházi Hírek. A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) Húsvét vasárnap, április 1.-én délután 2 

órakor lesz.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Mindenkit 

szeretettel várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre. Lelkészünk 

hivatástudatának bizonyítéka, hogy Húsvét vasárnap délelőtt 11 órakor a venice-i Magyar 

Házban is mond istentiszteletet, hogy minden magyar meghallja az Úr szavát legnagyobb 

keresztény ünnepünkön, Krisztus dicsőséges feltámadásakor.—A következő magyar 

nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) 

vasárnap, április 8.-án délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee 

Ridge Road, Sarasota).  

 

Trianon.  2020-ban lesz 100 éve annak, hogy Trianonban megkötötték az első 

világháborúra pontot tevő „békét”, Bár ez az évforduló gyászos emléke 

Magyarországnak, nem múlhat el anélkül, hogy valamilyen módon ne emlékezzünk meg 

róla.  Az évforduló alkalmából komolyzenei emlékhangversenyt rendezünk.  Ann 

Stephenson Moe ismét rendelkezésünkre bocsátja a belvárosi Megváltó templomot, ahol 

előreláthatólag 2020. április 26.-án vasárnap délután koncertet rendezünk Karosi Bálint 

orgonaművésszel.     

 

Napraforgók. Március 18.-án ünnepélyesen felavatták a Napraforgók Magyar 

Hagyományőrző Iskolát.  A hivatalos meghívottak között volt Gyombolai Péter a 

Magyar Nagykövetség képviselője Washingtonból, Balatoni Kata néptáncpedagógus, az 

Így tedd rá! programgazdája Budapestről, és NT. Bodor Péter Pál a Sarasotai Magyar 

Keresztyén Egyház lelkipásztora Miamiból.  Az új iskola alapító igazgatója Varga 

Ottilia, a Kossuth Klub vezetőségének tagja.  Az ünnepélyes megnyitó után mintegy 30 

gyermek jókedvűen hancúrozott, játszott a táncparketten szüleik és a vendégek örömére 

magyarul.  Legtöbbjük már Amerikában született, korban 2-3 évestől 15-16 évesek.         

 

Vezetőségválasztás.  Alapszabályaink értelmében a Klub vezetőségét az igazgatósági 

tanács alkotja.  Évente egyszer választjuk meg őket, számuk 5 és 13 között mozoghat.  A 
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jelenlegi tanács 9 tagból áll: Krajcsik György, Nádasdy Orsi, Kendeffy Péter, Kisvarsányi 

Éva, Domonkos László. Thiringer Erika, Pataky Magdi, Szirmai László és Varga Ottilia. 

A következő választás április 26.-án, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p. m.) lesz a Selby 

Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota).  Kérjük, jöjjenek el a választásra, 

mert a taglétszám 50 százaléka plusz 1, szükséges, hogy a szavazás „legális” legyen.  

Jelenleg 117 tagunk van, tehát 59 szavazat teszi a szavazást legálissá.  Az ellenőrök a 

proxykat és a jelenlevő tagokat számlálják meg.  Akik a Hírmondót még mindig postán 

kapják meg, mellékeljük a szavazási meghatalmazást (proxy) avval a kéréssel, hogy 

azokat legkésőbb április 10.-ig küldjék vissza címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 

34276).  A proxykat az Interneten is mellékeljük, kérve, hogy a kinyomtatott és kitöltött 

meghatalmazásokat április 10.-ig küldjék vissza.   

 

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy csak a 2018-ra befizetett, érvényes tagsági 

igazolvánnyal rendelkező tagok jogosultak a választásra.  A proxyt csak abban az esetben 

küldjék vissza, ha bizonyosan tudják, hogy nem tudnak személyesen részt venni a 

választáson. 

 

A jelenlegi vezetőség vállalta, hogy megválasztása esetén tovább szolgál.  A proxy 

kitöltésénél bármelyik tag megnevezhető, aki szavazhat nevünkben.  Ha van érdeklődő, 

aki szeretne az igazgatóság munkájában részt venni, kérjük, írásban jelentse be szándékát 

címünkön.  A borítékra kérjük ráírni: ATTENTION: NOMINATING COMMITTEE.      

 

Szavazás versus Választás.  Az 56-os magyarok jól emlékeznek arra, hogyan folyt le 

egy szavazás a kommunizmus évei alatt Magyarországon.  A szavazás akkor nem csak 

„jog”, de „kötelesség” volt, olyannyira, hogy még a betegeket is kirángatták a 

kórházakból, és rendőri felügyelettel vitték el az urnákhoz.  Természetes, hogy ilyen 

körülmények mellett a magyar kommunista párt minden alkalommal 99 százalékos 

többséggel megnyerte a választást.  Választást?  Értelem szerint a szó azt jelenti, hogy 

több lehetőség közül ki lehet választani a polgár számára legszimpatikusabb kandidátust.  

Szavazni ugyan kellett, de választás nem volt!  A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven 

álcázott kommunista párt így lényegében verhetetlen volt.  Amerikában mindig 

csodálkoztunk azon, hogy a választópolgároknak alig a fele (helyi választások esetén még 

annyi sem) él szavazati jogával.  Úgy látszik sok amerikai-magyar, átvette ezt a rossz 

szokást, mert ha kizárólag szavazást hirdetünk a Kossuth Klubban, kevesen jönnek el rá, 

még a proxykat se küldik el.  Nagyon kérjük, minden tagunk jöjjön el a 

vezetőségválasztásra április 26-án, ne kövessük a rossz példát!  Elnökünk Dr. Krajcsik 

György javaslatara Koltay Gábor „Trianon” filmjét is bemutatjuk, hogy a közelgő 

gyászos évfordulóra emlékeztessük tagjainkat. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2017-es tagdíjak december 31.-ig voltak 

érvényesek. A most befizetett tagdíjak 2018. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  

Felülfizetéseket és új tagokat mindig örömmel fogadunk.  Címünk P. O. Box 19774, 

Sarasota, FL 34276. 
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MEGHÍVÓ 

 

Április 26.-án Csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p.m.) 

 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

TRIANON 
 

Elnökünk Dr. Krajcsik György bemutatja Koltay Gábor filmjét.  Bár a filmet 2006-ban 

bemutattuk, nagy költőnk Juhász Gyula intésére, nem szabad feledni, nem, soha!  
 

“Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá...” 

 

Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Arad, Nagyszalonta, Temesvár. Szabadka...Szlovák, román, 

szerb városok? 

 
 

 

A film vetítése után megtartjuk a 2018-19-es vezetőségválasztást.   
 

 

Tagjainkat és minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

 

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK! 

 
 
 
 
 

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

 

HIRDETÉS 

 

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! 

 

 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

April, 2018. Vol. 24. No. 4. 

 

Important Dates to Remember! 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva 

Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor will 

be on Easter Sunday, April 1st at 2:00 p. m.  At 11 a. m. Rev. Bodor will lead the 

congregation of the Petőfi Club (165 Jackson Rd., Venice) in ecumenical service.  He 

travels from Miami each month to the west coast in order to preach in Hungarian the 

Word of the Lord for the Calvin Synod.—Roman Catholic holy mass in Hungarian will 

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

Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) on Sunday, April 8th at 1:30 p. m.  

Slowly, the order established decades ago for Hungarians in Sarasota is re-established: 

the first Sunday of every month is for Protestant services, the second Sunday is reserved 

for Roman Catholic services.  We sincerely hope that it will continue provided Hungarian 

Roman Catholics support Father Fülöp.  HAPPY EASTER! 

 

Thursday, April 26 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First St., Sarasota).  President 

Krajcsik presents the documentary film Trianon directed by Gábor Koltay.  This is a 

classic movie about the dismembering of Hungary in 1920 at the end of WW1.  The 

election of officers follows the film.  Please try to attend in person, or return the proxy 

mailed with the March newsletter. 

 

Membership.  We remind everybody that 2017 memberships in the Kossuth Club were 

valid until December 31. 2017.  Please renew your membership and send your check to 

the Kossuth Club P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  The price is $20 for individuals 

and $30 for families, truly a bargain!  If you can read the newsletter on the Internet, 

please send us your E-mail address.  We need your help! 

 

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 

http://epa.oszk.hu/sarasota

