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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hirei                                     

Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2006. Január, 12. Évfolyam, 1. Szám 
l Évszázad.  Az amerikai képviselőház 2005 december 6
gadta azt a határozatot, amelyet Tom Lantos a képvis
ngidős demokrata párti tagja terjesztett be az 1956-os mag
dulója tiszteletére.  A határozat méltatja az 1956-os magy
ette a kommunizmus 1989-ben bekövetkezett végső össz
elet-Európában, így Magyarországon, két évvel kés
is.  Kifejezi együttérzését a magyar népnek azokért az áld
ték a magyar szabadságért és függetlenségért vívott harc
 köztük Nagy Imre miniszterelnökért, akiket a szovje
tóságok végeztek ki a forradalmat követően.  Az amerika
agyarországon 1989 óta bekövetkezett változások
n, hogy Magyarország betagolódása a NATO-ba és az Eu
zágok hasonló integrációs folyamatával együtt biztosítani 
árpát-medence népei közötti egyetértést.  A határozatban 

ti Magyarország és az Egyesült Államok kormányai és a
zötti barátságot és együttműködési viszonyt. (MTI) 

en a Kossuth Klub nagyszabású műsorokkal emlékezik m
 évfordulójáról.  A rendezvények költségeihez ké
at!  A Dísztagok, Fővédnökök, Védnökök és Tisztelet
mi műsorfüzetben honoráljuk.  Kívánság szerint az 

(Anonymus, névtelen szponzor).  Minden adományt meg
 a kérés megismétléséért azoktól, akik már segítettek.  Am
glalóból nyilvánvaló, anyagi tartalékaink igen megcsappa
ony célú szervezetek túlnyomó többségével, amelyek bev
z hat (!) százalékát fordítják a megnevezett célra, a K
100 százalékát juttatja el rendeltetési helyére.  Igazga
den ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget feladatuknak
ezik adminisztrációs költségeinket (posta költség, körle
ny célú tevékenységünk teljes mértékben tagjaink é
g.  Csekkeket „1956” megjelöléssel kérjük címünkre (P. 

276) elküldeni.  Az adományok a jövedelmi adóból levonh

-os Védnök ***$56.00-(1956 jegyében!)-$200.00*
s Fővédnök $200.00- $500.00 
-os Dísztag $500.00 fölött 
eli Védnök Házigazdák, természetbeni adományo

(önkéntes munka, sütés, transzportáció szolg
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Év Végi Összefoglaló.  Az alábbi táblázat ismerteti azokat az adományokat, amiket a  
Kossuth Klub 2005-ben osztott szét: 
Böjte Csaba Árvaháza—a Dévai Gyerekek (Erdély) 12,000.00
Csíkszeredai Segítő Mária Líceum 78 diákja (Erdély) 3,900.00
Délvidéki Magyar Tehetséggondozó, Szabadka (Bolyai iskola) 2,600.00
Erdélyi árvízkárosultak 2,300.00
Felvidéki Magyar Cserkészek (Dunaszerdahely) 500.00
Floridai Kossuth ösztöndíjak 600.00
A Lyukas Zászló c. 1956-os dokumentumfilm 1,600.00

Összesen $23,500.00
 
Egyházaink Hírei.  2006-ban minden hó második vasárnapján ismét rendszeresen lesz 
magyar nyelvű római katolikus szentmise Sarasotában.  Szépe Atya romló egészsége 
miatt Slezák Imre Atya, OFM, veszi át a Magyar Keresztény Misszióban a lelki 
gondozást.  A szentmisék helye a jövőben a Megtestesülés (Incarnation) római katolikus 
templom kápolnájában (2929 Bee Ridge Road) lesz délután 2 órakor.  A következő 
szentmise január 8.-án lesz.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 
ökumenikus istentisztelete február első vasárnapján, 5.-én lesz a Church of the Cross 
templomban (3005 S. Tuttle Avenue).  Mindét egyház felekezeti különbségre való 
tekintet nélkül szeretettel vár mindenkit, aki anyanyelvén igényli vallása gyakorlását. 
 
Költészet a Geológiában.  „Recens Geopoézis” címmel a Magyar Állami Földtani 
Intézet Tudománytörténeti-, Ásványtan-geokémiai Szakosztálya karácsonyi és év végi 
baráti műsoros találkozóján jelenkori geológusok válogatott verseit mutatták be.  A 
műsoron többek között Dr. Kisvarsányi Géza igazgatótársunk versei szerepeltek 
hivatásos előadóművészek tolmácsolásában. 
 
Utazások Erdélyben és a Felvidéken.  2006 tavaszán három szép utazásra lesz alkalom 
a Kárpát-medence történelmi magyar vidékein.  Március 20-31 között Erdélyben, április 
18-28 között a Felvidéken, május 29 és június 9 között pedig ismét Erdélyben vezet 
autóbusz túrát Bognár Elíz.  A májusi erdélyi út a csíksomlyói búcsút is magába foglalja.  
Érdeklődni és jelentkezni az elizbognar2004@yahoo.ca címen lehet. 
 
56-os Ezüst Emlékérmek.  A Magyar Szabadságharcos Szövetség korlátozott számban 
42 mm átmérőjű, 31 g súlyú, 0.999 tisztaságú ezüst emlékérmet bocsátott ki a forradalom 
50 éves évfordulójára.  Az érem $100.00 (bronz változatban $50.00) áron megrendelhető 
a „Remember Hungary” szervező bizottságától, 9900 Milburn Dr. Sun Valley CA 91352. 
 
Vezetőség Választás.  A Kossuth Klub Igazgatósági választása 2006. január 26.-i 
műsorunk után lesz.  Aki nem tud személyesen részt venni, kérjük, küldje el címünkre a 
mellékelt szavazási meghatalmazást.  Az Igazgatóságba a Jelölő Bizottságnál lehet 
jelentkezni (Kossuth Nominating Committee, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276). 
 

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

 
Január 26-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

BÚS DÜLEDÉKEIDEN 
 

KÁRPÁTALJA MAGYAR VÁRAI ÉS KASTÉLYAI 
 

Színes magyar dokumentumfilm 
Szövegét írta Moys Zoltán és Kovács Sándor 

Operatőr: Schődl Dávid 
Zene: Bükki Bence 

Narrátor: Ulbrich András 
Rendező: Vándor Attila 

 
A budapesti Dextra Media filmgyártó cégtől, amely a „Csillagösvény” című filmet 
készítette Böjte Csaba árvaházairól, kaptuk a filmet, hogy bemutassuk a Kossuth Klub 
tagjainak.  A földrajzi utazáson túl, időutazásra invitál a film, melynek során eljutunk 
Kárpátalja varázslatosan szép tájaira és megismerjük a váraink és kastélyaink legendás 
történetét, mai állapotát.  A leginkább ismert Munkács, Ungvár, Huszt várai mellett 
bemutatjuk a tekintélyparancsoló Nevickei várat, a gyönyörű Ugocsát, a Szerednyei 
várat, a királyházi Nyalábvárat, Beregszentmiklós és Dolha kastélyait.  Történelmi 
kalandozásunk során az ép- és romvárak, a várkastélyok között sétálva a néző közelebb 
kerülhet hazánk keleti védőbástyájához, Kárpátaljához.   
 
„Jöjjenek velünk, látogassanak el az ódon falak közé, hiszen a gazdag múlt megismerése 
nélkül nem lehet jövőt építeni.”  (A film borító lapjáról). 
 

„Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?   
Régi kor árnya felé visszamerengeni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” 

 
(Kölcsey Ferenc: Huszt—részlet) 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
A filmvetítés után taggyűlés és vezetőségválasztás lesz. 

  
 

P. O
http://hungari

 
 
 
 
 

 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

anfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
January, 2006.  Vol. 12. No. 1. 

 
1956-2006—Half a Century.  On December 6, 2005 Resolution 479 was passed 
unanimously in the United States House of Representatives.  Representative Tom 
Lantos, D-California, introduced the resolution applauding the 1956 Hungarian 
Revolution that prepared and paved the way to the eventual total collapse of Communism 
in Central and Eastern Europe.  The resolution expresses sympathy to the Hungarian 
people for those who lost their lives in the struggle for Hungarian freedom and 
independence, including Prime Minister Imre Nagy, and for those executed by the Soviet 
and Hungarian Communist authorities after the revolution was defeated.  HRES 479 
welcomes the changes that took place in Hungary after 1989 and expresses hope that with 
Hungary’s joining NATO and the European Union peace and stability will reign among 
the peoples in the Carpathian Basin.  Finally, the resolution emphasizes the friendship 
and cooperation between the governments and the people of the United States and of 
Hungary. 
 
Donations in 2005. As of January 1, 2005 the Club has made the following charitable 
donations:  
 
Orphanage in Déva, Transylvania $12,000.00
78 students in Csíkszereda, Transylvania $3,900.00
Hungarian school in Szabadka $2.600.00
Flood victims in Transylvania $2,300.00
Hungarian Scouts in Dunaszerdahely $500.00
Kossuth scholarships in Florida $600.00
„Torn from the Flag” documentary film about the 1956 revolution $1,600.00

Total: $23,500.00
 
The January Program.  You are cordially invited to our meeting on Thursday, January 
26, 2006 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota).  We will show a 
video about historic Hungarian castles and their ruins in the eastern marches of pre-1920 
Hungary (Kárpátalja).  The film is narrated in Hungarian and is about 55 minutes long.  
All interested parties are welcome to attend.  The annual membership meeting and 
election of officers will be held after the film.  Please return the enclosed proxy if you 
cannot attend the meeting so that your vote can be counted.   
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