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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hirei                                     

Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2006. Március, 12. Évfolyam, 3. Szám 
rasotában.  Februárban a magyar Istentisztelet után ritka s
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alata és a Gémesi testvérek zenés műsora tette ünnepélye

e öccsét a gyönyörű hangú Timótot.  A keresztelők után 
 szülői munkaközössége hidegtálas fogadást rendeze
ak és a szülőknek a szép elgondolás megvalósításáért. 

kola.  A keresztelők és az iskola kapcsán hadd emeljük ki,
 életünkben milyen fontos szerepet játszik a magyar templo
zky Géza volt magyar külügyminiszter és washingtoni na
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yi magyarság asszimilációja és beolvadása iránti aggodalm

ik Sándor: 
 és iskola  

artok semmi rosszat,  
útok reá. 
, aki köztetek  
rcot ne állaná.  
n mindannyitoknak  
an jogot ád: 
tok a templomot,  
ot s az iskolát!  

sültök minden rendet,  
éke alapul. 

játok soha többé  
t magyarul?! 
etek az iskolában  
zülője szavát?!  
tok a templomot,  
ot s az iskolát!  

 s iskola között  
 én is egykoron, 
 a templom falán  
gyermek-homlokom.  

 
 
 
Azóta hányszor éltem át ott  
Lelkem zsenge tavasz-korát!  
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!  
 
A koldusnak, a páriának,  
A jöttmentnek is van joga  
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templo
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!  
 
Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba  
A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink,  
Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát! 

önösen időszerű, mert márciusi műsorunkon a Wass Alber
 az 1848-as magyar forradalomról és a szabadságharcról. 
n a floridai Kossuth Ösztöndíjat a magyar iskolának adjuk
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1956-2006—Fél Évszázad.  Február 13.-án a washingtoni külügyminisztérium Benjamin 
Franklin termében Condoleezza Rice egyházi méltóságok és a diplomáciai és 
törvényhozó testület tagjainak jelenlétében fogadta az 1956-os magyar forradalom 
képviselőit.  Az amerikai külügyminiszter meleg szavakkal méltatta a magyar nép hősies 
harcát függetlenségéért és a demokráciáért.  Kiemelte, hogy történelmi távlatban 1956 
kezdete volt annak a folyamatnak, ami 1989-ben a Szovjetunió összeomlásához vezetett.  
Kijelentette, hogy az Egyesült Államok nagyra értékeli magyar szövetségeseit, és hogy az 
56-os hősök emléke megköveteli a szabadságért való küzdelmet itthon és külföldön 
egyaránt.  A külügyminiszter szavait örömmel üdvözöljük, annál is inkább, mert többek 
között az amerikai magyarok levelei is eredményesen befolyásolták véleményét 1956-ról.          
 
A Panoráma képes világmagazin közli, hogy Magyarországon az „56-os szellemi 
örökséget méltó módon képviselő nyugati magyar emigráció rendezésében” 2006 október 
16-28 között nagyszabású rendezvénysorozat lesz az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére.  Bővebb információ a www.pano-rama.hu 
honlapon található. 
    
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete március 5.-én d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. 
Tuttle Avenue).  A Magyar Keresztény Misszió következő magyar szentmiséje március 
12.-én d.u. 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road). 
 
Amerikai Magyarok Aranykönyve.  A Médiamix Kiadó új könyve „Thank you, 
America! Thank you, Hungarians!” címmel készül és sikeres amerikai magyar 
bevándorlók életét örökíti meg.  Akik szeretnék közölni pályafutásukat, a Médiamix 
Kiadó, Budapest, 1581, Pf. 100, vagy a media.mix@chello.hu Internetes címre küldhetik 
életrajzukat.             
 
Rövid Hírek.  Gratulálunk Karosi Bálint orgonaművésznek a Miamiban február 10-11-
én rendezett orgonahangversenyen elnyert első díjhoz és a közönség díjhoz, amit szintén 
ő kapott.  A művész a Kossuth Klub rendezésében legutóbb 2004-ben hangversenyezett 
Sarasotában.  Jelenleg Oberlinben Mester diplomáján dolgozik, és az ősszel Bostonba 
készül zenei doktorátusát elvégezni.—Tagtársunk Maár Kata megszerezte az ingatlan 
ügynöki képesítést Floridában.  Adás-vételi ügyekben forduljanak bizalommal hozzá a 
800-421-9118 vagy a 941-400-4421 számon.  E-posta: katalin.maar@century21.com. 
 
In Memoriam.  Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
Fenyves Gizella tagtársunk 91 eves korában váratlanul elhunyt.  A jó Isten kegyelméből 
nem szenvedett, szinte az utolsó percig pozitívan élte hosszú életét.  A család kérése, 
hogy virágadományokat Gizella emlékére a Kossuth Klubnak küldjenek (P. O. Box 
19774, Sarasota, FL 34276). 
 

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

 
Március 23-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES MAGYAR 
FORRADALOM- ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 

 
ÜNNEPI MŰSOR 

 
Közreműködik 

  
A SARASOTAI WASS ALBERT MAGYAR ISKOLA EGYÜTTESE  

 
Igazgató 

 
 SZILÁGYI GERTRÚD 

 
ÜNNEPI SZÓNOK 

 
NAGY BEÁTA 

 

KOSSUTH ÉS VÁROSA, CEGLÉD 
 

Nagy Beáta öt évvel ezelőtt érkezett az Egyesült Államokba Ceglédről.  Otthoni 
pedagógus tanulmányait Buffaloban (N.Y.) bővítette, ahol 2004-ben gyógypedagógiából 
kitűntetéssel szerzett mesterfokú diplomát és bejegyzést nyert a „Who’s Who Among 
Students in American Universities and Colleges” kötetben.  Jelenleg Brooksville-ben 
(Hernando megye, Florida) tanít.   
 
Az előadás ismerteti Kossuth Lajos életét különös tekintettel Cegléd város szerepére a 
szabadságharcban, a ceglédi toborzóra és a 100-as küldöttségre.  Bemutatja a ceglédi 
Kossuth emlékeket (Múzeum, szobor, erkély, etc.) és röviden összefoglalja Kossuth 
amerikai szereplését. 
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Sarasotai Magyar Hírmondó—The Kossuth Club 
tter of the Hungarian American Cultural Association, Inc.

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 
//hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl

http://epa.oszk.hu/sarasota/
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1956-2006—Half a Century.  On February 13 in the Benjamin Franklin Room of the 
Department of State, Washington, DC, Secretary of State Condoleezza Rice met with 
members of Congress, the diplomatic corps and clergy to commemorate “the Hungarian 
people’s journey toward freedom.”  She welcomed and recognized the “many proud 
Hungarians present who witnessed and shaped the events of 1956.”  She spoke in 
glowing terms about the 12 days of freedom in October 1956 and about the heroic fight 
of the Hungarian people for independence and democracy.  She emphasized that 50 years 
later, from the vantage point of history, 1956 was the beginning of something greater, and 
that the Hungarian Revolution revealed for the first time the true character of the Soviet 
regime.  Secretary Rice concluded her remarks with assurances that the United States 
values “our Hungarian partners” in the common mission of ensuring freedom at home 
and defending freedom abroad. 
 
Christenings in Sarasota.  Following the February ecumenical service the Rev. Péter 
Pál Bodor baptized four new arrivals into our Hungarian community: three babies and an 
older boy.  It was a joyous, festive and rare occasion indeed!  After the christenings Vera 
Heller and the Gémesi brothers, Benjamin and Timothy provided the program.  
Members of the parent-teacher association of the Wass Albert Hungarian School served 
the refreshments. 
 
Our Program in March.  You are cordially invited to our program on Thursday, March 
23 at 4:30 PM in the Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota).  March is the 
month when Hungarians recall and pay homage to the 1848-49 War of Independence, 
when the poet Petőfi wrote his National Song, when under the leadership of Lajos 
Kossuth the Hungarian nation rose against the Habsburg Empire and dethroned the 
Emperor.  Our keynote speaker, Beáta Nagy recalls the recruitment of volunteers by 
Kossuth in the city of Cegléd to fight for freedom and independence.  Students of the 
Wass Albert Hungarian School under the direction of Gertrude Szilágyi will provide 
the program.   
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