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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hirei                                      

Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2006. Augusztus-Szeptember, 12. Évfolyam, 6-7. Szám  

  

1956-2006—Fél Évszázad.  Az „Operation Outreach—1956” keretében széleskörű 
ismeretterjesztő programot indítottunk a helyi amerikai iskolákban, klubokban, sajtóban 
és médiában az 1956-os Magyar Forradalomról és annak világtörténelmi jelentőségéről.  
Májusban Csizinszky Sándor, Kisvarsányi Géza és Kisvarsányi Éva előadásokat és 
56-os dokumentumfilmeket mutattak be Manatee és Sarasota megyék középiskoláiban.   
Farkas Lily sajtófőnöknek köszönhetően az egyik legnívósabb sarasotai folyóirat, az 
Attitudes, melynek minden száma mintegy 50,000 otthonba jut el, májusi, júniusi és 
júliusi számaiban fényképes cikksorozat jelent meg a forradalomról és annak Sarasotában 
élő résztvevőiről.  Szeptemberben és októberben további sajtótájékoztatók és előadások 
vannak napirenden, többek között egy rádió interjú Cliff Roles-al, a „Talk of the Sun 
Coast” rovatvezetőjével az 1220-as hullámhosszon.  Leif Bjaland, a Florida West Coast 
Szimfonikusok népszerű karmestere Kodály „Galántai Táncok” című művét tűzte a 
zenekar 2006-2007-es évadja műsorára az 1956-os Magyar Forradalom tiszteletére.   
 
Florida kormányzója, Jeb Bush, levélben köszöntötte a Kossuth Klub tagságát a Magyar 
Forradalom 50.-ik évfordulója alkalmából és hangsúlyozta a kölcsönös megértés és 
tisztelet jegyében Florida és Magyarország közötti barátságos kapcsolatot.  A kormányzó 
kijelentette, hogy a magyar bevándorlók gazdagítják Florida kulturális mozaikját és 
hozzájárulnak államunk gazdasági fellendüléséhez.  
 
Nem felejtünk, és nem engedjük legalábbis közvetlen környezetünket felejteni!  1956 
egyedülálló, rendkívüli esemény volt a magyar nép történelmében.  Nekünk, akik 
résztvevői és túlélői vagyunk azoknak a fényes októberi napoknak, kötelességünk ápolni 
annak emlékét.  A mellékelt levélben ismételten kérjük mindazokat, akik eddig még 
nem vállaltak sem anyagi, sem természetbeni áldozatot az 50. évforduló érdemben 
való megrendezéséhez Sarasotában, segítsenek!  Minden adományra, minden dolgos 
kézre szükségünk van, és hálásak vagyunk érte.   
 
Az Ünnepi Hét előzetes műsora dióhéjban a következő: 
• Október 23. hétfő délután fél 5-kor a Selby Könyvtár Nagytermében magyarnyelvű 

irodalmi emlékműsor, a szemtanúk és túlélők visszaemlékezései; 
• Október 27. péntek este 8-kor a Glenridge Színházban Magyar Rapszódia: 

hangverseny a Zeneakadémia művészeinek felléptével, zászlóavatás; 
• Október 28. szombat délben ebéd és ünnepi beszéd a Michael’s on East étteremben; 
• Október 29. vasárnap délután 4-kor a belvárosi Megváltó templomban egyházzenei 

hangverseny, utána fogadás. 
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk, beleértve a műsor bővítését is.  Részletes információt 
szeptemberi gyűlésünkön (l. a 3. oldalt) és a Hírmondó októberi számában közlünk. 
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Tokaji Ösztöndíjak.  Februárban elhunyt tagtársunk Fenyves Gizella emlékére 
Sarasotából és Connecticutból $1,500.00 virágadomány gyűlt össze.  A család kérésére az 
összegből szülővárosában, Tokajban ösztöndíjakat adtunk.  A Tokaji Ferenc gimnázium 
három tanulója, Tóth Fanni, Takács Attila és Bacsúr Éva fejenként 500 dollárt kapott, 
amit a Kossuth Klub nevében Kisvarsányi Géza és Kisvarsányi Éva személyesen adtak át 
nekik mintegy 600 diák, a tanári kar és a szülök jelenlétében az iskola aulájában.  A helyi 
televízió és a sajtó, a Tokaji Hírek és az Észak Magyarország tudósítói is jelen voltak 
az ünnepélyen és „Amerikából jöttek,” illetve „Amerikai meglepetés” címmel számoltak 
be a példátlan eseményről.  Dr. Dankóné Patkó Kornélia igazgatónő szerint u. i. ilyen 
még soha nem fordult elő az iskola történetében, eleinte szinte hinni sem akarták, hogy a 
messze Amerikából gondoltak rájuk.  Meggyőződhettünk róla, hogy az iskola választása 
remek fiatalokra esett.  Fanni több országos tanulmányi versenyen kimagasló 
eredményeket ért el matematikából, fizikából és biológiából.  Attila 17 éves korát 
meghazudtoló érettséggel tudományos kutatómunkát végez, a Tokaji hegy vadon növő 
orchideáit, a kosborokat tanulmányozza és rendszerezi.  Éva nagyszerű szervező és 
emberismerő, az iskolai diák önkormányzat vezetője.  Jó volt megismerni ezeket a 
fiatalokat és tapasztalni, hogy a magyar ifjúságnak ilyen kiváló képviselői vannak.  
 
Zászlószentelés Csíksomlyón, Zászlóavatás Sarasotában.  A 2006-os csíksomlyói 
búcsún a Kossuth Klubot többen képviselték.  Tagtársunk Apáthy László III. magával 
vitte a Klub koronás címeres nemzeti zászlaját, hogy a kegyhelyen Jakubinyi György, 
Gyulafehérvár érseke megszentelje.  Köszönet Apáthy Lászlónak a szép elgondolásért és 
a megvalósításért!  A zászlót október 27.-én az Ünnepi Hét keretében avatjuk a 
hangverseny előtt nyilvánosan, a magyar és amerikai himnuszok kíséretével.     
 
Magyar Szimfonikusok Sarasotában.  2007. Január 28.-án Ligeti András 
vezényletével a Magyar Szimfonikus Zenekar lép fel a Van Wezel hangversenyteremben.  
Közreműködik Paavali Jumppanen zongoraművész.  A műsoron Rossini Semiramide 
nyitánya, Liszt 2. Zongoraversenye és Csajkovszkij 5. Szimfóniája szerepel.  Ez egy hat 
koncertből álló bérletsorozat egyike és a nagy érdeklődés miatt sajnos nem tudunk 
csoportos jegyeket biztosítani a Kossuth Klub tagjainak.  Egyéni jegyek korlátozott 
mennyiségben még kaphatók a Van Wezel jegypénztáránál 75.00, 70.00 és 65.00 dolláros 
áron.  Telefonrendeléseket a 941-953-3368 telefonszámon vesznek fel.         
 
In Memoriam.  Szomorúan értesítjük olvasóinkat tagtársunk, a történelmi nevet viselő 
Dr. Bethlen Ferencné, sz. Szentimrey Ilona elhunytáról.  Hamvait Sárospatakon a 
Bethlen kriptában helyezik örök nyugalomra.  Béke poraira. 
 
 

 

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

Szeptember 28-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

OPERATION OUTREACH—1956 
Beszámoló az 1956-os ismeretterjesztő programról 

 

ELŐKÉSZÜLETEK AZ 50. 
ÉVFORDULÓRA  

Az 56-os Szervező Bizottság jelentése 
Az októberi műsorok részletes ismertetése, 56-os filmek. 

 

FONTOS DÁTUMOK! 
 

• Október 23. Hétfő délután fél 5-kor a Selby Könyvtár nagytermében irodalmi 
emlékműsor. 

 
• Október 27. Péntek este 8 órakor a Glenridge Színházban (7333 Scotland Way, 

Sarasota) „Magyar Rapszódia”—ünnepi hangverseny.  Helyre szóló jegyek 
elővételben 25.00 dolláros áron kaphatók.  A jegyekkel térképet mellékelünk a 
színházhoz vezető útirányról.  A műsoron Erkel Ferenc Bánk Bán, Dózsa György és 
Hunyadi László című operáiból, valamint Kodály Zoltán Háry János című 
daljátékából hangzanak el áriák.  Előadásra kerül még többek között Bartók Béla 
Este a Székelyeknél című műve és Liszt Ferenc 15. Magyar Rapszódiája, valamint 
magyar és csángó népdalok.   

 
• Október 28. Szombat délben a Michael’s on East étteremben (1212 East Avenue 

South, Sarasota) ebéd, ünnepi beszéd, ára személyenként 28.00 dollár. 
 
• Október 29. Vasárnap délután 4 órakor a Megváltó Templomban (222 W. Palm 

Avenue, Sarasota) templomi hangverseny.  Jegyek a helyszínen személyenként 10.00 
dollár.          

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezen a gyűlésen, elővételi áron megvehetik 
jegyeiket az Ünnepi Hét eseményeire! 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://epa.oszk.hu/sarasota/ 
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
August-September 2006.  Vol. 12. No. 6-7. 

 
The flag above symbolizes the ideals of the Hungarian revolution.  In protest against 
Soviet occupation and Communist dictatorship, on October 23 1956 Hungarians tore the 
hated Soviet-style coat of arms out of the national flag leaving a gaping hole in the 
middle of the red, white and green tricolor.  They later replaced it with the royal, or the 
1848 Kossuth coat of arms.     
 
1956-2006—Half a Century.  During the month of May we presented several lectures 
and documentary films about the 1956 Hungarian Revolution in area schools and clubs as 
part of the Operation Outreach—1956 program.  Press secretary Lily Farkas has 
arranged for a series of page-long articles in the May, June and July issues of Attitudes 
magazine about the revolution and its survivors now living in the Sarasota area.  More 
press and media events are scheduled for September and October, including an interview 
with Cliff Roles on Radio Station 1220 AM.  In honor of the revolution Leif Bjaland, 
conductor of the Florida West Coast Symphony scheduled the performance of Kodály’s 
Galánta Dances on one of the concerts of the 2006-2007 season. 
 
Florida governor Jeb Bush has greeted members of the Kossuth Club in a letter hailing 
the 50th anniversary of the Hungarian Revolution.  He emphasized that “Hungarians 
contribute to Florida’s social mosaic and to its economic growth” and acknowledged 
the bonds of friendship between the people of Hungary and the people of Florida. 
 
50th Anniversary Programs.  You are cordially invited to our programs to 
commemorate the 50th anniversary of the Hungarian Revolution.  We especially welcome 
you to the concerts by artists of the Ferenc Liszt Academy of Music.  Please mark your 
calendars and plan to attend! 
• Friday, October 27 at 8:00 PM in the Glenridge Theater of the Glenridge Performing 

Arts Center, 7333 Scotland Way, Sarasota, Hungarian Rhapsody.  Music by 
Hungarian composers Liszt, Bartók, Kodály, Erkel and Hubay.  Tickets in advance 
$25.00 per person at the September 28 meeting at 4:30 PM in the Selby Library. 

• Saturday, October 28 at noon luncheon and keynote speech, Michael’s on East, 
Sarasota, $28.00 per person.  Reservations at the September 28 meeting, as above. 

• Sunday, October 29 at 4:00 PM in the Church of the Redeemer, 222 W. Palm 
Avenue, Sarasota.  Featuring music by J. S. Bach, Schubert, Vivaldi and Kodály.  
Tickets at the door are $10.00 and include the reception after the concert.      


