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l Évszázad.  Ismeretterjesztő dokumentumfilmeket és az 1
tvevőinek előadásait bocsátjuk szárnyra „Operation Ou
nkkal, amellyel Sarasota és Manatee megyék amerik
A filmbemutatókat és előadásokat elsősorban a környék isk
rt a fiatalság közül vajmi kevesen hallottak 1956-ról. 
lubok vezetőivel is tárgyalunk 56-os műsorok megszervez
énelmi Klub, Rotary International, American Association
z angol nyelvű filmek 1958 és 2006 között készültek a CB
 társaságok összeállításaiból.  A Lyukas Zászló című film
 kaptunk hírt, de szó van Mészáros Márta filmje, a Tem
mi Nagy Imre 1956 utáni sorsát ecseteli. 

s évforduló sarasotai megszervezésére eddig $4,864.00 
epi Hét keretében, október 23. és október 29. között, a 
vészeti Egyetem művészei jótékony célú hangversenye
ó méltatja a Magyar Forradalmat.  A műsorterv dióhéjban 
 23—Kortársak és résztvevők visszaemlékezései 
 27—Ünnepi hangverseny magyar zeneszerzők műveiből 
 28—Díszebéd Magyarországról meghívott előadóval 
 29—Templomi hangverseny 
sort augusztus végén, a szeptemberi Hírmondóban köz
ik Floridában lesznek október folyamán, hogy az 
zt venni rendezvényeinken.  A cél érdekében továbbra
zük adományaikat.                

zépe Atyára.  Több mint hat évtizeden át, felekezeti kü
volt az idegenbe szakadt magyarok lelkipásztora.  Dr.
94 éves korában hunyta le örökre szemeit és visszaadt
Olyan szerényen élt, hogy szinte meglepő volt március 13.
letét látni a sarasotai Megtestesülés templomában.  Papo
ték a templomot.  Ott voltak a Kossuth Klub, a Petőfi K
 sarasotai Keresztyén Magyar Egyház, a Wass Albert 
enki, aki ismerte, tisztelte és szerette.  A szentmisét Ger

emplom plébánosa és Slezák Imre ferences rendi pap m
életét, a Magyar Ház kórusa énekelt.  A szentmise vé
inegan atya meleg baritonján ír altatódallal búcsúztatta

öbb tucat autó követte a sarasotai temetőbe.  

ységére, hogy csak kevesen tudnak róla, „Útitárs” cím
yvet írt, amit 1980-ban a Katolikus Magyarok Vasárnapj
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adtak ki Wisconsin államban.  A 222 oldalas könyvecske elmélkedéseket, gondolatokat 
tartalmaz.  A szerző „idegenben bolyongó magyar testvéreimnek” ajánlotta.  Célja nem 
az, hogy „még jobban szétszakadjunk, hanem, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk.” 
Útitársnak ajánlotta, hogy belőle vigasztalást, irányt és erőt meríthessünk.  A könyvet 
olvasva tárul ki előttünk igazán Szépe Atya életfilozófiája, nemes, magas ideálokat 
követő Istenhívő mivolta.  Stílusa és nyelvezete tanúskodnak róla, hogy „kiművelt 
emberfő,” a magyar nyelv és irodalom doktora írta.  Drága Szépe Atya, most búcsúzunk 
Tőled, de az Örök Hazatérés reményében készülünk a viszontlátásra.  Nyugodj békében. 
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete április 2.-án d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. 
Tuttle Avenue).  A Magyar Keresztény Misszió következő magyar szentmiséje április 9.-
én d.u. 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road). 
  
Székelyföldi Kalákák.  Nagyszerű kezdeményezésről adott hírt Szabó Ágnes, a 
szabadkai magyar iskola igazgatónőjének lánya, aki néhány évig Sarasotában dolgozott 
és többször fellépett a Kossuth Klub műsorain.  Ágnes most Budapestről értesít, hogy 
2001 óta működik a székelyföldi fürdőkaláka mozgalom magyar egyetemisták és több 
székely falu lakóinak összefogásával.  Tudvalevő, hogy Székelyföld vulkáni vidékein 
több ezer forrás tör a felszínre, amiket az ott élő emberek már évszázadok óta használnak.  
A természeti, táji, építészeti és kultúrtörténeti értékek megőrzését és a helyben maradást 
segíti az a fejlesztési munka, ami Lázárfalván indult meg 2001-ben.  A helybeliek és 50 
magyarországi, délvidéki, felvidéki, valamint erdélyi egyetemista összefogásával 
hagyományos népi gyógyfürdőhelyet újítottak föl.  Azóta mozgalom lett a kalákatábor és 
minden évben felújítanak egy-egy fürdőt, ami részben a helyi túrizmust is előrelendíti és 
egyben természetvédő jellegű.  A fiatalok munkáját az Ars Topia Alapítvány 
koordinálja.  Tevékenységük legfőbb bizonyítékai a megépült fürdők és a magukra találó 
közösségek, amelyek újabb és újabb falvakat késztetnek a mozgalomba való 
bekapcsolódásra.  Idén öt helyszínre hívták meg a fiatalokat.  Feladatban és dolgos 
kézben ugyan nincs hiány, de a résztvevők útiköltségét és ellátásuk egy részét pályázatok 
és támogatók segítségével próbálják előteremteni.  Ha olvasóink között van, aki segíteni 
szeretne, adományukat „Székelyföldi Kaláka” megjelöléssel küldjék el a Kossuth 
Klubnak kiállított csekken.  Bővebb információ a www.erdelyfalu.tk honlapon található.                    
 
Csoportos Utazás Hawaiiba.  November 12.-én indul Hawaiiba egy hét napos hajóút, 
amit a Blue Skies Utazási Iroda és Balogh Sándor tagtársunk szervez.  Érdeklődni lehet 
a 941-423-4605 telefonszámon, illetve az utazási iroda suzanne@blueskiestravel.com 
címén.    
 

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

 
 
 

FIGYELEM!  RENDKÍVÜLI TAVASZI MŰSOR REND! 
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Április 24-én, Hétfő Délután fél 5-kor (4:30 PM) 

Jegyezzük föl a szokatlan időpontot!!! 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

SÉTA SANTIAGÓBAN, BUENOS AIRESBEN ÉS 
MONTEVIDEÓBAN 

 
Dr. Krajcsik György előadása vetített képekkel 

 
Chiléből, mint Dél Amerika legeurópaibb jellegű országából indul az utunk.  
Körülnézünk Santiagóban, majd teszünk egy kirándulást Valparaisóba, Chile nagy kikötő 
városába.  Onnan az Andes Hegységen keresztül, elrepülünk Buenos Airesbe, a dél 
amerikai Párizsba, s onnan a Rio de la Plata másik partján fekvő Montevideóba, Uruguay 
fővárosába fogunk ellátogatni. 
 
Dr. Krajcsik György a Kossuth Klub igazgatója, a sarasotai Keresztyén Magyar Egyház 
gondnoka, matematika professzor.  Világjáró útjai közül már ismertette délkelet Ázsiát a 
Kossuth Klub közönségének, most tavalyi dél amerikai útjáról tart beszámolót.  Az 
előadás magyar nyelvű.  Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
Május 22.-én, Hétfő Délután fél 5-kor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

ÉVADZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL 
 

A hosszú nyári szünet előtt találkozzunk még egyszer egy kis kötetlen beszélgetésre.  Aki 
tud, hozzon szendvicseket, sós és édes süteményt, frissítő italokat.  Mindenkit szeretettel 

várunk! 
 

Tagjainknak és minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti 
ünnepeket, nyári pihenést és jó utazást kívánunk a szeptemberi 

viszontlátásig! 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó—The Kossuth Club 
Newsle  

http:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
April-May 2006.  Vol. 12. No. 4-5. 

 
1956-2006—Half a Century.  The Kossuth Club has launched “Operation Outreach—
1956,” a program to reach American citizens, especially schoolchildren, with lectures and 
presentation of documentary films about the Hungarian Revolution.  We have secured the 
cooperation of the Sarasota History Club to show one of the films in their October 
program, and are negotiating with the respective School Boards of Sarasota and Manatee 
Counties to arrange lectures by our representatives.  We are also seeking contacts with 
local organizations, such as the Sarasota Institute of Lifelong Learning (SILL), the Rotary 
Club, the American Association of University Women (AAUW), and others.  We want to 
reach a broad spectrum of Americans to remind them of the heroic days when the people 
of a small country bravely defied an empire. 
 
The Kossuth Club’s 50th anniversary programs are scheduled for the week of October 
23 through 29 as follows: 
• October 23: Oral history, reminiscences by participants and witnesses of the 

revolution; 
• October 27: Concert of Hungarian music by artists from the Liszt Academy of 

Music, Budapest; 
• October 28: Gala Luncheon with keynote speaker from Hungary; 
• October 29: Church concert by artists from the Liszt Academy of Music, Budapest. 
 
We reserve the right to change the program and to schedule additional programs, as 
warranted.  The September issue of the newsletter will be mailed to you in late August 
and it will include the program details.  Please remember us with your 1956 donation!  
 
Spring and Summer Schedule.  Before we adjourn for the “long, hot summer,” there 
will be two more meetings scheduled at special times as follows: 
• Monday, April 24 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) Dr. 

George Krajcsik will present an illustrated lecture about his travels in South 
America.  This lecture will be in Hungarian. 

• Monday, May 22 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) there 
will be an informal get-together.  Please bring light refreshments for a merry old 
time! 
WE WISH YOU A HAPPY EASTER AND A PLEASANT SUMMER 

VACATION!    
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