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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hirei                                      

Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2006. Február, 12. Évfolyam, 2. Szám 

 

1956-2006�Fél Évszázad.  Florida kormányzói hivatala kérésére benyújtottuk a 
kiáltvány szövegét, ami 2006. október 23.-át �A Magyar Szabadságharcos Napjának� 
(Hungarian Freedom Fighter�s Day) nevezi meg Floridában.  A kormányzói hivatal 
ügyvivője szerint a javaslat hivatalos elfogadására 4-6 héten belül kerülhet sor. 
 
Az 50 éves évforduló sarasotai megünneplésének Szervező Bizottsága Farkas Lily 
tagtársunkat kérte fel sajtófőnöknek.  A következő hónapokban sajtónyilatkozatok és 
interjúk útján folyamatosan tájékoztatni fogjuk a helyi amerikai sajtót és médiát a magyar 
forradalomról és a Kossuth Klub 56-os Ünnepi Hetének előkészületeiről.  Farkas Lily és 
férje Farkas Imre tagtársaink �a kommunista rendszer ellenes tevékenységük miatt� 
politikai foglyok voltak.  A Millennium évében a Magyar Köztársaság nevében Orbán 
Viktor miniszterelnök aláírásával �a haza szabadságának és függetlenségének 
védelmében� szerzett érdemeik elismeréseként �Szabad Magyarországért� emléklapot és 
ezüst keresztet kaptak Jeszenszky Géza washingtoni magyar nagykövettől Sarasotában.      
 
Mintegy harminc személyes visszaemlékezést, köztük a Farkas házaspárét, tartalmaz a 
Magyar Amerikai Koalíció és Lauer Learning kiadásában megjelent �56-os Történetek� 
című kötet, amelynek bővített kiadása 2006 októberére várható. A mű Lauer Edit 56-os 
emigráns és Amerikában született leánya, Lauer Andrea elképzeléseként eredetileg mint 
�szóbeli történelem� jelent meg a www.FreedomFighter56.com Internetes honlapon.  Tervek 
szerint a bővített kiadásban �56� történet lesz.  A szerkesztők kérik azok jelentkezését, 
akik személyes élményeiket kívánják megosztani az utókorral, és azokét a fiatalokét, akik 
szüleik vagy nagyszüleik elbeszéléséből hallottak 1956-ról. 
 
Karácsonyi Műsorunk.  December 15.-én bensőséges karácsonyi összejövetelünkön 
Heller Vera színművész megrendítő tolmácsolásában hallottuk Márai Sándor 
�Mennyből az angyal� című versét, aminek az adott időszerűséget, hogy Márai 1956 
karácsonyán írta New Yorkban és a forradalom �csodáját� aposztrofálja.  Nyisztor Ilona 
szép karácsonyi énekei és köszöntői meghatóan hozták közel hozzánk a szétszóródott, 
mondhatnánk majdhogynem elveszett csángó magyarokat.  Váratlan kedves vendégeink 
voltak Budapestről Tóth Éva énekesnő és Leblanc Győző, a Magyar Állami Operaház 
örökös tagja.  A műsor utáni uzsonnát Thiringer Erika szervezte, a finom süteményeket 
Erika mellett Bognár Kata, Csizinszky Ágnes, Deák Zsuzsa, Jármy Zsezsi és Molnár 
Helén sütötték.  Köszönjük a segítséget! 
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete február 5.-én d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. 
Tuttle Avenue).  A Magyar Keresztény Misszió következő magyar szentmiséje február 
12.-én d.u. 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2929 Bee Ridge Road). 
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Böjte Csaba Köszönete.  A decemberi Hírmondóból helyszűke miatt kimaradt Böjte 
Csaba köszönete a Kossuth Klubnak a Dévai Gyerekek javára gyűjtött adományunkért.  
Idézünk Csaba testvér leveléből: �Hogy őszinte legyek, én álmomban sem gondoltam, 
hogy Amerikában olyan sok nagyszerű magyar ember él.  Én nagyon sokat kaptam 
emberségemben is a köztetek töltött napok alatt.  Úgy érzem, nemcsak jók vagytok, 
hanem nagylelkűek is, hisz ez az óriási szám, (a sarasotai gyűjtés összege, a szerk.), ez 
sokkal több, mint amit remélhettünk.  ...Úgy gondolom, hogy meg lesz Székelyföldön az 
Amerikai Magyarok Gyermekvédelmi Központja.�  Örömmel közöljük olvasóinkkal, 
hogy január elején újabb $2,500.00-os adományt kaptunk a Dévai Gyerekek javára egy 
nagylelkű, de szerényen magát megnevezni nem akaró magyar honfitársunktól.         
 
A 90 Évesek Exkluzív Köre (Nonagenarians).  Szeretettel köszöntjük tagtársainkat, 
akik betöltötték 90. életévüket!  Dr. Szépe László atya január 27.-én 94, Dr. Boros 
Lajos január 31.-én 92 éves.  A jó Isten áldását kérjük további éveikre!  Örökös 
tiszteletbeli igazgatónk, vitéz Baranchi Tamáska Endre 92 éves korát meghazudtoló 
frissességgel aktívan vesz részt a környéken működő egyházak és szervezetek 
munkájában, így pl. előadást tartott a 124. Csendőrnapon, cikket írt az Árpád Akadémia 
krónikájában, és mint tiszteletbeli Főgondnok továbbra is figyelemmel kíséri a sarasotai 
Keresztyén Magyar Egyház működését.  Egy hosszú élet munkájának elismerése sem 
maradt el, amint azt tiszteletbeli csendőr őrnagyi kinevezése és a Szent László Rend 
érdemérem arany fokozatának átvétele tanúsítanak.  Fenyves Gizella tagtársunk csak 
májusban lesz 92 éves, ő a �csitri� a kilencvenesek exkluzív körében, de még mindig a 
legjobb rétest süti Sarasotában! 
 
Utazás Kárpátaljára.  Május 2. és 8. között egy hetes autóbusz túrát hirdet Bognár Elíz, 
aki az erdélyi és felvidéki túrákat is szervezi.  Az utazás Budapestről indul és főbb 
állomásai Beregszász, Munkács, a Vereckei Hágó, Szolyva (a magyar Holokauszt 
színhelye, ahol 40,000 magyar veszett oda), Beregvár, Huszt vára, Aknaszlatina, 
Nagyszőlős, Nagydobrony, Ungvár, majd vissza Budapestre.  Érdeklődni és jelentkezni 
elizbognar2004@yahoo.ca címen lehet.   
 
Hírünk a Nagyvilágban.  A Panoráma képes világmagazin 2005. november-decemberi 
számában �Történelmi barangolás Transsylvaniában� címmel közli ifj. Szalay Róbert 
cikkét Kisvarsányi Éva erdélyi útjáról és a Kossuth Klubban tartott előadásáról.� 
Ugyancsak a Panoráma november-decemberi számában jelent meg a �Tiszteletbeli 
magyar� Stephen Spinder fotóművész könyvbemutatóiról írt cikk.  Mr. Spinder 
novemberben tartott színes és élvezetes előadást a Kossuth Klubban művészi kivitelezésű 
könyveiről, Budapestről és Erdélyről.  A könyvek a stephen@spinderartphoto.com 
Internetes címen rendelhetők meg. 
 
 

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

Február 23-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 
 

SZABADEGYETEMI ELŐADÁS 
 

CSERCSA BALÁZS: 
 

A Kereszténység Ókori Eredeti Gyökerei 
 

Csercsa Balázs 1982-ben született Székesfehérváron.  Szülei, Csercsa Lajos és Horváth 
Lizi a Sarasota melletti Nokomisban élnek.  Balázs gimnáziumi tanulmányait a Ciszterci 
Rend Szent István Gimnáziumában végezte.  Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Ókortörténet és Orientalisztika Intézetének demonstrátora.  Kutatási területe az 
ókori kelet története, a bibliakutatás, ezen belül is a bibliai fogság előtti Palesztina, 
Palesztina diplomáciai kapcsolatai, különösen a babiloni fogság előtt.  Nemzetközi 
kapcsolatok iránti érdeklődése átnyúlik az évezredeken, egészen napjainkig: a Katolikus 
Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének nemzetközi referense, valamint az 
International Young Catholic Students/International Movement for Catholic Students 
Európai Koordinációjának Euro-Mediterrán kapcsolatok tanácsosa.   
 
Csercsa Balázs néhány hétre jött Floridába, hogy szüleit meglátogassa és Austin 
Texasban teológus Professzor Andy Dearmannal töltsön el néhány napot.  Érdeklődéssel 
várjuk előadását, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

 
Emlékeztetjük kedves tagjainkat és olvasóinkat, ha még nem fizették be 2006-ra a 
tagdíjat, kérjük minél hamarabb tegyenek eleget kötelezettségüknek.  Egyéni tagdíj $20, 
családi tagdíj $30.  Felülfizetéseket és az 50 éves évforduló rendezéséhez $56 fölötti 
adományokat köszönettel nyugtázunk, és a Műsorban honorálunk.   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó�The Kossuth Club 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 
http://epa.oszk.hu/sarasota/ 
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1956-2006�Half a Century.  At the request of the Office of the Governor we submitted 
a draft to proclaim October 23 2006 Hungarian Freedom Fighter�s Day in Florida.  The 
Steering Committee asked Lily Farkas to serve as Press Secretary and keep the local 
media informed about the 1956 Hungarian revolution and the Kossuth Club�s 
preparations to observe the 50th anniversary.  Lily and Imre Farkas were political 
prisoners in Hungary during the 1950�s and received the �For a Free Hungary� plaque 
and silver cross in 2000 from then Prime Minister Viktor Orbán.  Ambassador Geza 
Jeszenszky delivered the certificate and medal to them in Sarasota. 
 
56 Stories.  The Hungarian American Coalition and Lauer Learning published personal 
recollections from the Hungarian revolution submitted to the www.FreedomFighetr56.com 
web site.  The volume includes about 30 stories and will be followed later this year by an 
expanded edition.  We quote from the foreword: �This collection of personal stories 
from 1956 is dedicated to all who dreamt and fought for freedom from Soviet 
domination in the Hungarian Revolution.  By honoring their memory we, Hungarian 
Americans, wish to pay homage and remind the world 50 years later of the hope, 
courage and sacrifice of those Hungarian Freedom Fighters whose heroic resistance 
revealed for the first time the terrible face of communism, and hastened its eventual 
collapse.� 
 
The February Program.  You are cordially invited to our program on February 23rd at 
4:30 PM in the Selby Public Library.  Our speaker is Mr. Balázs Csercsa from Hungary 
who is visiting his parents in Nokomis.  Mr. Csercsa is a graduate student and instructor 
in the Department of Ancient and Oriental Studies at Pázmány Péter Catholic University.  
His research focuses on the origins of Christianity, on ancient Palestine and its 
international relations.  This lecture will be in Hungarian. 
 
Reminder.  Membership fees for 2006 are now due.  If you haven�t already done so, 
please make your payment to the Kossuth Club and mail it to P. O. Box 19774, Sarasota, 
FL 34276.  Overpayments and donations to the 50th anniversary program organization 
will be greatly appreciated!  Donations in excess of $56.00 dedicated to �1956� are tax 
exempt and will be acknowledged in the Program Notes. 
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