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A 8. Magyar Fesztivál.  A két napos Fesztiválnak nem hivatalos jelentések szerint több 

mint négyezer látogatója volt.  A Kossuth Klub sátrában Gábry Baba, Kendeffy Péter, 

Kisvarsányi Éva, Korbuly Judit, Krajcsik Aileen és György, Nádasdy Orsi, Pataki 

Magda, valamint Thiringer Erika segédkeztek könyvek és dísztárgyak árusításában, 

melyeknek nagy részét néhai tagtársunk Varga Ilona hagyatékából lánya Foncrose 

Katalin adományozott.  Néma árverésen eladtuk néhai Varga István festőművész 

eredeti festményét az idős Liszt Ferencről.  Nagy segítség volt sátrunk berendezésében és 

a könyvek szállításában Kőrösi Csoma ösztöndíjasunk Velkey Róbert.  Köszönjük az 

adományokat és mindenki segítségét.  A Kossuth Klub bevétele jótékony célt szolgál. 

 

Petőfi Kézirat 1845-ből.  Érdekes és irodalomtörténeti szempontból potenciálisan 

értékes kéziratra hívta fel a Kossuth Klub vezetőségének figyelmét Dr. Pádár Csaba 

tagtársunk.  Nagynénje Ginzery Margit (1903-2001) hagyatékában töredezett szélű, 

sárguló papíron, régies írással írt 1845-ben keltezett kéziratot talált, amin „Petőfi” 

aláírással egy vers van.  Túloldalán rövid ajánlólevél „Lexikém”-nek, „Petőfid” 

aláírással.  A vers, „Legenda” címmel megtalálható Petőfi összes költeményei 1900-as 

kiadásának 426-427 oldalán, nagy költőnk 1844-es évben írt versei közt.  A nyomtatott és 

kéziratos szöveg között csak apró eltérések vannak.   

 

A kézirat másolatát a Mikes Kelemen program keretében elküldtük az Országos 

Széchényi Könyvtár irodalomtörténész szakértőinek.  Dányi Éva, a Széchényi Könyvtár 

munkatársa vállalta a kézirat eredetiségének kivizsgálását.  Törékeny állapota és 

potenciális kultúrtörténeti értéke miatt Dr. Pádár nem akarta postán elküldeni, ezért azt 

2014-es Kőrösi Csoma ösztöndíjasunk, Velkey Róbert személyesen vitte el, hogy átadja 

a könyvtár szakértőinek.  Bármi is a kivizsgálás eredménye, Dr. Pádár nem tart igényt a 

kéziratra és azt a Mikes Kelemen program értelmében Magyarországnak adományozza 

lánya Judge Donna Padar Berlin és öccse Colonel George Padar nevében.  

 

Ginzery Margitot „Meme” néven zárta szívébe a Kossuth Klub tagsága.  1903-ban 

Borson született (ma Románia) és 97 éves korában Sarasotában halt meg.  Nem tudni a 

kézirat hogy került hozzá, soha nem beszélt róla, de a menekülés és az emigrációs élet 

nehéz évei alatt megőrizte családi értékei között évtizedeken át.  A kivizsgálás 

eredményét mindannyian nagy érdeklődéssel várjuk! 

 

Egyházi Hírek.  A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház decemberben két istentiszteletet 

tart a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  December 7.-én délután 2 

órakor adventi istentisztelet lesz, majd szerdán, december 24.-én délután 2 órakor, 

Szenteste, magyar karácsonyt ünnepelhetünk.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál Miamiból.  

A megkeresztelkedés lehetőségéről érdeklődni lehet a 954-614-4524 telefonszámon.   
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A János Vitéz Diadalútja Amerikában.  A Magyar Lovas Színház Komáromból 

amerikai turnéja során fergeteges sikert arat a János Vitéz előadásaival.  Connecticut, 

New York City és Boston után Kanadában és több amerikai nagyvárosban (Cleveland, 

Detroit, Chicago) mutatják be Kacsóh Pongrác közkedvelt operettjét élő szereplőkkel, 

de a lovasjeleneteket a háttérben filmvászonra vetítve.  Az előadások így lehetővé teszik 

a szöveg angol nyelvű feliratozását.  Sarasotában november 22.-én szombat délután 3 

órakor a Glenridge Színházban (7333 Scotland Way) lesz a bemutató, innen még Miami 

van hátra, majd közel egy hónap és 12 előadás után visszatérnek Magyarországra.  A 

Kossuth Klubtól még lehet kedvezményes elővételi áron ($25, illetve $15) jegyeket 

venni, de november 15. után már nem postázzuk ki azokat, hanem névre szóló borítékban 

az előadás előtt a színháznál vehetik át a vásárlók.  A pénztár a jegyeket $28-ért árulja.     

 

Októberi Megemlékezések.  A sarasotai Kossuth Klub adományából készült kopjafa 

előtt tizenharmadszor emlékeztek meg az aradi vértanúkról a budapesti Testnevelési 

Főiskola hallgatói és tanárai.  A kanadai Magyarság október 25.-i száma képes riportban 

jelenti a hírt, kiemelve a jobboldali kopjafa tövében a képen látható táblát, amelyen 

elismerik a klub adományát.—Október 23.-án drámaian megrendezett zenés irodalmi 

műsorral emlékezett meg az 1956-os forradalomról a Kossuth Klub tagsága.  A drámát 

Szíki Károly bravúros rendezése és páratlan versmondása, a zenét Cseke Gyöngyvér 

(ének és hegedű), Velkey Róbert (furulya, gitár) és Erdei János (bőgő) szolgáltatták.  

Különösen nagyhatású volt a háttérben folyamatosan vetített képsorozat az egyetemisták 

1956. október 23.-i tüntetéséről, amire sokan közülünk jól emlékeznek.          

 

Közvetítés a Metropolitán Operából.  2015. március 7.-én délután ideális 

szereposztásban, egyenes adásban közvetíti a rádió Bizet Carmen című operáját.  Don 

Josè Jonas Kaufmann (München, Németország), Carmen Elina Garanča (Riga, 

Lettország), Escamillo Bretz Gábor (Budapest, Magyarország) lesz.  Gáborra sokan 

emlékeznek tagjaink közül.  2003-ban a Zeneakadémia hallgatójaként a Kossuth Klub 

meghívására társaival két koncerten szerepelt és énekelt a Sarasota Operaházban.  Azóta 

élvonalbeli világsztár lett, többek között a milánói Scálában énekelte a Kékszakállú 

herceget nagy sikerrel.  Ebben az évadban debütál New Yorkban.  

   

Magyar Üzletek Sarasotában.  Egyik legrégebben működő magyar üzleti vállalkozás 

Sarasotában a „Bűvös Szőnyeg” azaz Magic Carpet néven ismert szőnyegtisztító vállalat 

Gémesi István tulajdonában.  Környezetvédő, vízgazdaságos módszerrel dolgozik közel 

30 éve.  Telefonszáma 941-924-3265.  Az Elixír Teaház Lukács Zsuzsa tulajdonában 70 

fajta tea különlegességgel már egy éve várja vendégeit a kórház közelében (1926 

Hillview Street, 941-373-1800).  Néhány hónapja nyílt Szekeres László cukrászdája a 

Budapest Strudel Café (3240 Clark Road, 941-552-6087), ahol rétesen kívül a magyar 

cukrászművészet remekei is megtalálhatók.  Karácsonyi műsorunk alkalmával tagjaink is 

megismerkedhetnek a kóstolóval.  A Proctor és Tuttle utak kereszteződésénél évek óta 

működő lengyel-magyar M&M Deli október óta Laub János tulajdonában European 

Restaurant és Deli néven működik.  Magyar és lengyel specialitásokat, reggelit, ebédet és 

vacsorát szolgálnak fel, hetente változó menüvel (2805 Proctor Road, 941-922-1221).   
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Tagdíjak 2015-re.  Emlékeztetünk mindenkit, hogy a 2014-es tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Az évi tagdíj továbbra is csak $20 egyéneknek, illetve $30 családoknak.  A 

csekket a Kossuth Klub címére küldjék (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  

FONTOS: kérjük, értesítsen minden E-mail címmel rendelkező tag, ha a jövőben igényt 

tart a hírek postai kézbesítésére is!    
 

TÉLI MŰSORAINK 
 

December 18.-án csütörtök délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

MAGYAR KARÁCSONYEST 
 

A Budapest Strudel Café bemutatkozása és a Napraforgók gyermekcsoport karácsonyi 

ünnepélye 
 

Január 19.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

AMERIKA NÉVNAPJA:  NOVEMBER 5, IMRE NAP 

 

Dr. Balogh Sándor előadása 
 

Február 27.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS, 2014 
 

Dr. Krajcsik György beszámolója 
 

Negyedik alkalommal rendezte meg a magyar kormány a Tanács ülését, amin a 

nagyvilágban szétszórtan élő magyarok szervezeteinek képviselői vesznek részt, hogy 

megbeszéljék „közös dolgainkat”.  2014-ben Dr. Krajcsik György képviselte a klubot.     
 

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
  

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK! 

  
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH 

KLUBOT! 
 

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!  
 

 

 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 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen  

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

Winter, 2014-15. Vol. 20-21, No. 1. 

 

John, the Valiant conquers America.  The Hungarian Equestrian Theatre triumphantly 

toured several American cities with their unique production of the popular Hungarian 

fairy tale musical, John, the Valiant (János Vitéz).  They performed to packed houses 

and enthusiastic audiences from New York through Boston, Montreal, Cleveland, Detroit, 

Chicago and Toronto.  The show will be presented in Sarasota on November 22, at 3:00 

p.m. in the Glenridge Theatre (7333 Scotland Way).  Tickets are available from the Box 

Office (941-552-5298) and from the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 

34276).  Tickets bought from the Kossuth Club may be picked up 30 minutes before the 

show at the theatre.  The price is $25 ($15 for students).      

 

Winter Programs.  On December 18 at 4:30 p.m. in the Selby Library (1331 First 

Street, Sarasota), we celebrate a Hungarian Christmas.  The Hungarian children’s group, 

the Napraforgók (Sunflowers) presents a traditional Christmas program.  In order to 

introduce his business Mr. László Szekeres, owner of the Budapest Strudel Café, a 

new Hungarian bakery at 3240 Clark Road, Sarasota (941-552-6087) provides a taste of 

Hungary with samples of fine pastries,   

 

On January 19 at 4:30 p.m. in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota), Dr. 

Sándor Balogh presents a lecture about the naming of America.  In Hungary and other 

European countries, when people are baptized they receive a Christian name from the 

Gregorian calendar.  Each person has a “nameday” that is celebrated by friends and 

family much like a birthday.  Dr. Balogh, a retired history professor, traces America’s 

name to Saint Imre (Emerich), an 11th century Hungarian crown prince.  Amerigo 

Vespucci’s parents selected the name for their son. 

 

On February 27 at 4:30 p.m. in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota), Dr. 

György Krajcsik, president of the Kossuth Club discusses his trip in November to 

Budapest, where he represented the Kossuth Club at the 4th Annual Diaspora Council 

meeting.  The Hungarian government annually organizes the Council.             

 

Reminder.  The membership fee of $20 ($30 for families) for 2015 is due now.  Please 

remit before December 31 to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. 

 

We wish you a merry Christmas and a happy New Year! 



 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

Special Edition 2015. Vol. 21, No. 1. 
 

After the collapse of the Communist regimes in East-Central Europe in the early 

1990’s, tens of thousands of children were left without families and social services 

to care for them.  Children of the Hungarian ethnic minority in ethnically mixed parts 

of Romania, a.k.a. Transylvania, were especially vulnerable because of the double 

whammy of joblessness and discrimination.  A Roman Catholic priest of the order 

of St. Francis, Fr. Csaba Böjte, O.S.F., took matters in his own hand and started a 

movement to provide shelter, food, clothing and love to those most helpless in a 

turbulent society, the children.  He took over abandoned and ruined buildings, most 

of them confiscated former church properties, and with the help of selfless young 

volunteers restored them to provide shelter for the children.   

 

In a little over 25 years, Brother Csaba and the St. Francis Foundation have 

accomplished a minor miracle and have saved and care for more than 3000 children 

and endangered youth.  We can only look with amazement at the phenomenon of 

how love inspired hundreds of unpaid volunteers who help care for the children. This 

unprecedented movement continues but needs YOUR help.  In the United States, 

the Hungarian American Cultural Association, Inc., a.k.a. The Kossuth Club of 

Sarasota (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) accepts tax deductible donations to 

benefit the children cared for by Brother Csaba and the St. Francis Foundation.  

There are no fees, or deductions, 100 percent of all donations is transferred to the 

bank account of the Foundation in Déva.  Please make your check payable to the 

Kossuth Club.   

 

Brother Csaba will come to Sarasota just before Easter, on Saturday March 28.  He 

will celebrate Holy Mass at 1:30 p. m. at the Incarnation Catholic Church (2901 Bee 

Ridge Road).  Everybody, regardless of religious affiliation, is cordially invited to 

attend.  He will be the keynote speaker at a banquet to be held at Mattison’s 41 (7275 

S. Tamiami Trail).  The cost of the 3-course, Hungarian style dinner is $32.00 per 

person payable to the Kossuth Club by March 20.  


