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l Évszázad.  2006-ban a világ magyarsága az 1956-os mag
a emlékezik.  Ez alkalomból a Kossuth Klub a Millenni

abású ünnepségsorozatot tervez Sarasotában, amire a kö
eghívjuk.  Februári műsorunkban Kovács Klaudia ism
je, a �Torn from the Flag� (A Lyukas Zászló)

z 1956-os események angol nyelvű, hiteles dokumentác
t annak érdekében, hogy a nagyvilág oly gyorsan feledő 
gyar nép hősies küzdelmét szabadságáért és felhívja 
gtörténelmi jelentőségére.  A készülő film költségeire 
nyozott.  Remélhetőleg 2006 őszén a film Sarasotában 
orniában Szörényi Éva Kossuth-díjas színművésznő
ngary 1956” címen a Magyar Szabadságharcos Szövets
lékezéseket.  Bővebb információ a http://rememberhu

kek Védelmében.  A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
es kezdeményezésére 1992-ben valósult meg.  Gyermekm
 több mint 500 árva vagy családból kihullt erdélyi gye
és hitet.  Az akkor már 22 éve lakatlanul és elhanyagoltan
ces kolostor épületében kezdték.  A kolostor épületét �v

ben kijavították.  Az épületet 1999-ben telekkönyvileg is
etlen ingatlan, amit a gyulafehérvári főegyházmegy

állam.  Az épületben nemcsak a szerzetesek találtak o
égtelenül sok önkéntes munkaáldozat segítségével beindu
yar magániskolája.  Ma már Déván kívül hét más erdé

apítvány gyermekotthonai.  Csaba testvér szerint „a legna
a ránk bízottakat megajándékozni egy reménnyel, 

unkája elismeréseként a Magyar Hírlap által alapított Év
 Csaba nyerte el.  A Dévai Szent Ferenc Alapítván
 című megrendítő és inspiráló dokumentumfilm ismerte
utatunk be tagjainknak (l. a meghívót a 3. oldalon).  

dését a Kossuth Klub is támogatja.  Bővebb 
aigyerekek.hu címen található. 

.  A március 6. közgyűlésen Nt. Bodor Péter Pál lelkés
ztyén Magyar Egyház egyhangúlag elfogadta Dr. Szépe
 tiszteletbeli lelkipásztornak és gondnoknak.  A mind
tett Szépe Atya hosszú évtizedek óta gondozza Sarasot

gának lelki szükségét.  Áldozatos munkája eredményekén
yar forradalom
umi Napokhoz
rnyék amerikai
ertette készülő
 előkészületeit
iója nagyon jó
emlékezetében
a figyelmet a

a klub tagsága
is bemutatásra
 elnökletével
ég szervezi az
ngary1956.org

 Böjte Csaba
entő munkájuk
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 álló több száz

isszafoglalták,�
 átírták a rend
ében valóban
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Magyar Keresztény Misszió és minden hó második vasárnapján volt római katolikus
magyar szentmise Sarasotában.  Az utóbbi években havonta mondott magyar misét egy
idősek otthonában is.  Szépe Atya gyengélkedése miatt sajnos a magyar misék most
szünetelnek Sarasotában, de kivételesen május 1-én délután fél kettőkor Siklódi Sándor
clevelandi vendég plébános szentmise áldozatot mutat be a Szent Mihály templomban
(5394 Midnight Pass Road, Siesta Key).  A következő ökumenikus istentisztelet április 3-
án vasárnap délután 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. Tuttle
Avenue).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

Hangversenyek.  Safety Harbor városában a Holy Spirit anglikán templom (601 Philippe
Parkway) 2005-ös tavaszi hangverseny sorozatában két hangversenyre hívjuk fel
olvasóink figyelmét.  Vasárnap, április 24-én délután 3-kor Johann Sebastian Bach
romantikus műveiből ad ízelitőt a templom kórusa és szólistái.  Vasárnap, május 22-én
délután 3-kor magyar szerzők műveit mutatják be.  Az egy órás hangversenyek után
frissítőket szolgálnak fel.  Belépődíj nincs, de önkéntes adományokat köszönettel
fogadnak.  A templom orgonistája, karnagya és zenei igazgatója Dr. Szonntágh Jenő
tagtársunk.

Zeneakadémiai Hírek.  Dohnányi Ernő Cantus Vitae c. kantátáját, amit Madách „Az
Ember Tragédiája” c. színműve szövegrészeire komponált, 1941-ben mutatták be
Budapesten.  Vázsonyi Bálint Dohnányi életrajza szerint a mű sem Magyarországon,
sem máshol nem került bemutatásra 2003-ig, amikor a Florida Állami Egyetem énekkara
és zenekara adta elő a nemzetközi Dohnányi Fesztivál keretében Tallahassee-ban.  Végre
2004-ben a Zeneakadémia oratórium bérlete keretében újra elhangzott a mű Budapesten. 

Felvidéki Körutazás.  A Felvidék magyar történelmi és irodalmi hagyatékait, várait,
bányavárosait és a Tátra természeti szépségeit ismerteti a Bognár Elíz által szervezett
július 2.-án Budapestről induló körutazás.  A 12 napos túra Miskolcon és Sárospatakon át
többek között Kassa, Eperjes, Késmárk, Igló, Lőcse, Körmöcbánya, Besztercebánya,
Selmecbánya, Pozsony, Tátrafüred és Galánta érintésével Visegrádon keresztül vezeti
vissza a csoportot Budapestre július 13.-án.  Az utazás légkondicionált autóbusszal
történik.  A személyenként $950-os ár két ágyas, fürdőszobás szállodai elhelyezést, teljes
ellátást (reggeli, ebéd, vacsora) és helyi idegenvezetők szolgálatát foglalja magába.
Érdeklődni és jelentkezni az elizbognar2004@yahoo.ca címen lehet.                 

Gyógynövény Ismertető.  Április 6.-án este 6 órakor a Magyar Házban (165 Jackson
Road, Venice) Tóth Ági és Attila az Aloé Vera gyógyhatású készítmények bemutatóját
rendezik meg, amire a Kossuth Klub tagjait is meghívják.  Érdeklődni a 941-341-0255
telefonszámon lehet.

In Memoriam.  Ismét búcsúzunk kedves tagtársaktól.  Bognár Charlotte decemberben,
Salt Lake Cityben, Pattantyús Magda januárban, Sarasotában, Fraknói Nóra
februárban, Brazíliában hunyt el.  Béke poraikra.  

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!

mailto:elizbognar2004@yahoo.ca


TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
MEGHÍVÓK

Április 21-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

CSILLAGÖSVÉNY

Film a Dévai Szent Ferenc Alapítványról

A film bemutatja Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványának történetét és
tevékenységét.  A film szereplői Csaba testvér és önzetlen munkatársai példájukkal
megmutatják, hogyan lehet visszatalálni arra az �Égi Ösvényre,� amelyről az elmúlt sötét
évtizedek reménytelensége letérítette a magyarságot, és amelynek végállomása Isten
országa, a SZERETET.  A film ajánlása azoknak szól, akik felelősséget éreznek az
emberiség jövőjét hordozó gyermekekért és a határon túli magyarságért.  Adományaikat
az Alapítvány javára köszönettel fogadjuk akár a helyszínen, akár címünkre küldött
�Dévai Gyerekek� megjelöléssel ellátott csekken.

„Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
 Velem tettétek” 

Május 26.-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

ÉVADZÁRÓ TEADÉLUTÁN

ALOÉ VERA TERMÉKEK BEMUTATÓJA

TÓTH ÁGNES ÉS ATTILA
Ismeretterjesztő előadása

Természetes anyagokból készült gyógyhatású készítmények már sok emberen segítettek
és egészségesebbé, fájdalommentessé tehetik életünket.  Tóth Ágnes a sarasotai Wass
Albert Magyar Iskola tanára.  A készítményekről mintákat mutat be, ismerteti azok
hatását és kérdésekre is válaszol.  Mindenkit szeretettel várunk.       

Tagjainknak és minden kedves olvasónknak kellemes nyári pihenést és
jó utazást kívánunk a szeptemberi viszontlátásig!

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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1956-2006�Half a Century.  In 2006 Hungarians all over the world will observe the
50th anniversary of the 1956 Hungarian revolution.  On October 23 1956 the Hungarian
people revolted against the Soviet occupation of their country and communist rule
imposed on them after WW2.  Although it was crushed by the overwhelming force of the
Red Army, the Hungarian revolution stood the test of time: the past 50 years have proved
that it was one of the most significant historic events in the 20th century.  It showed that
the monolithic Soviet Empire was vulnerable from within and it started the decades-long
process of its disintegration.  The Kossuth Club will commemorate the 50th anniversary
of the revolution in 2006 in a manner commensurate with its importance.  We will
participate in the worldwide celebrations and have special programs planned.      

In this issue of the newsletter we announce the programs for April and May.  The next
Messenger will be published in September after the summer hiatus.  We wish our readers
a pleasant summer vacation and bon voyage until we meet again!

Fund Raising for Disadvantaged Children in Transylvania.  On Thursday, April 21
at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) we will show a film about
the work of a Franciscan order in Transylvania.  In the past 13 years the St. Francis
Foundation of Déva established seven orphanages and schools for orphaned and
disadvantaged children where volunteer teachers and foster parents provide a home,
schooling and faith to those who have the greatest need of it.  The founder and soul of
this charitable mission, Fr. Csaba Böjte, was awarded �Man of the Year� for 2004 by
the Hungarian News magazine.  The foundation has helped more than 500 children so far.
The Kossuth Club is collecting donations to contribute to this noble effort.  Please make
your check payable to the Kossuth Club and mark �Déva Foundation� on the memo.
Donations are tax deductible and will be acknowledged in writing.

2. Season-Ending Social Get-Together and Informational Show.  On Thursday, May
26 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) we will have an informal
get-together with refreshments.  Ágnes and Attila Tóth will present information about
herbal products that can help to improve our health and well being without drugs.
Questions and inquiries about the products are encouraged but there will be no sales.
Mrs. Tóth is one of the teachers in the Hungarian Albert Wass School of Sarasota.
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