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Megemlékezések 1956-ról.  1956 októbere fényesen ragyog a magyar történelem egén.  
Soha el nem évülő dátum ez, amelyről nem csak az 50. évfordulón emlékezünk meg, 
hanem minden évben.  Tavaly a Kossuth Klub „Operation Outreach” program keretén 
belül Sarasotában, valamint a Magyar Amerikai Koalíció és a Lauer Learning kiadásában 
megjelent „56 Stories” c. könyv által Amerika szerte, sok ezer amerikai és magyar 
ismerkedett meg a forradalom előzményeivel és kirobbanásának körülményeivel.  Idén az 
51. évfordulón október 23. úgy, mint 1956-ban, megint keddi napra esett.  A hősökről és 
áldozatokról való megemlékezést Böjte Csaba személyes jelenléte és szentbeszéde tette 
különösen ünnepélyessé a Megtestesülés templomban mondott szentmisén.  A Sarasotai 
Magyar Fesztiválon, Október 28.-án Farkas Imre emlékezett meg a forradalomról olyan 
fiataloknak, akik még meg sem születtek 1956-ban.  November 14.-én Kisvarsányi Éva 
tartott előadást és filmbemutatót a forradalomról az American Association of University 
Women (AAUW) havi közgyűlésén.  Minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy ne 
csak mi, kortársak és szemtanúk emlékezzünk, hanem emlékeztessük környezetünket a 
magyar nép hősies küzdelmére a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen.               
 
A Lyukas Zászló Bemutatója.  Los Angelesben október 19.-én volt Kovács Klaudia „A 
Lyukas Zászló” c. filmjének sajtó bemutatója, majd november 10.-én az American Film 
Institute (AFI) fesztiválján került sor a film nagyközönség előtti bemutatására.  A 
kritikusok egyhangúan dicsérően nyilatkoztak a rendező dokumentumfilmjéről, amely az 
1956-os magyar forradalmat történelmi perspektívában mutatja be, megszólaltatva a 
politikai spektrum ellentétes oldalon álló neves embereit is.  Kiemelik a film kiváló 
technikai minőségét, hiszen Kovács Klaudia olyan alkotó gárdával dolgozott, melynek 
tagjai közt voltak az Oscar díjas Zsigmond Vilmos és a többszörös díjnyertes operatőr, a 
nem régen elhunyt Kovács László.  A Kossuth Klub 2005-ben jelentős anyagi támogatást 
nyújtott a film elkészítéséhez és tagjaink közül sokan az óta is többszörösen és 
folyamatosan járultak hozzá a produkció költségeihez.  Reméljük, hogy a 2008-as 
Sarasotai Filmfesztiválon itt is mindenki megnézheti a filmet.   
 
Böjte Csaba.  Több mint 300-an vettek részt Böjte Csaba 3 napos lelkigyakorlatán 
október 23.-25. között Sarasotában és Venice-ben.  Az események nagyszerű 
megszervezéséért és sikeres lebonyolításáért kiemeljük Keresztes István szerepét, aki a 
Magyar Katolikus Misszió részéről megszervezte a szentmisét Sarasotában, valamint 
Marossy Ilona és a Szeretetláng Bibliacsoport áldozatos munkáját a Magyar Házban 
rendezett ebéd és gyűjtési akció megvalósításáért.  Csaba testvér és kísérői, Dr. Vodnár 
Emese és Horváth Tünde három napig Sándor Anna vendégei voltak.  Spevák András 
és Sári városnéző túrákat szerveztek nekik.  A Szent Ferenc Alapítvány javára gyűjtött 
összeg október 25.-vel elérte a dél-nyugat Floridában kitűzött célt, a $20,000.00-t.  A 
gyűjtést még nem zártuk le, végeredményét következő számunkban közöljük.     
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Kitüntetések.  A Szent Ferenc Alapítvány és Csaba testvér „dévai gyerekei” részére 
rendezett széles körű gyűjtés egyik kedves meglepetése volt az amerikai John Schweig, a 
Pine View mintaiskola tanára, aki a tanárok és alkalmazottak körében felhívta a figyelmet 
az erdélyi gyermekek mostoha sorsára és 260.00 dollárt gyűjtött nekik az amerikai 
iskolában.  John akár „tiszteletbeli magyarnak” is tekinthető, u. i. felesége, Andrea 
magyar és két éves kisfiúkkal, Vincével Magyarországon töltik nyári szabadságukat.  A 
Kossuth Klub október 25. gyűlésén Díszoklevéllel fejezte ki köszönetét, amit Csaba 
testvér is aláírt.—Az Emigráció Hazatér c. rendezvénysorozat védnöksége és 
rendezőbizottsága 1956-os Magyar Szabadságkeresztet és oklevelet adományozott 
Kisvarsányi Éva részére „megköszönve azt a kiemelkedő tevékenységet, amelyet 
Magyarországon és a külhonban végzett a nyugati emigráció ismertsége és az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc eszmei öröksége továbbvitele érdekében.” 
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Magyar Keresztyén Egyház ökumenikus istentiszteletei 
november 4.-én és december 2.-án délután 3-kor lesznek a Church of the Cross 
templomban (3005 S. Tuttle Avenue).  A Magyar Katolikus Misszió római katolikus 
szentmiséi november 11.-én és december 9.-én délután 2-kor lesznek a Megtestesülés 
(Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road). 
 
Diótörő Jegyek.  A Sarasota Ballet of Florida a karácsonyi ünnepekre ismét műsorra tűzi 
Csajkovszkij „Diótörő” c. balletjét.  A Van Wezel Hallban december 22. szombat este 
7-kor kezdődő előadásra korlátozott számban kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani.  
Az előadás egyik fő attrakciója, hogy a táncosokat a Florida West Coast Szimfonikusok 
zenekara kíséri.  A kedvezményes jegyek a következő árkategóriákban kaphatók: 1-12 
sor $52.00, 13-18 sor $44.00 és 19-25 sor $28.00.  A nagy érdeklődésre és a rövid 
előrejelzésre való tekintettel kérjük, hogy jegyeiket haladéktalanul rendeljék meg.  
Kérjük a csekket a Kossuth Klubnak kiállítani „Diótörő” megjelöléssel.         
 
Tagdíjak 2008-ra.  A Kossuth Klub kilenc éve nem emelte a január 1.-vel megújítandó 
tagdíjat.  Annak ellenére, hogy ez alatt az idő alatt négyszer emelték a postadíjat és az 
általános inflációval minden drágább lett, az egyéni tagdíj továbbra is 20.00 dollár, a 
családi tagdíj 30.00 dollár marad, de felülfizetéseket köszönettel veszünk.  Kérjük, 
mielőbb újítsák meg 2008-ra tagságukat.  Új tagokat szeretettel fogadunk. 
 
November-decemberi Műsorok.  Év végi műsoraink változatosak, kérjük, fordítsanak 
figyelmet a helyszín és az időpontváltozásokra!  A decemberi műsor karácsonyi 
összejövetelünk, édes és sós süteményeket köszönettel fogadunk erre az alkalomra és 
mindenkit szeretettel várunk.   
 

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

 

A hálaadó ünnepre, karácsonyra és 2008-ra  
Szeretettel küldjük jókívánságainkat olvasóinknak! 
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1. November 29.-én Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND: 
 

Korea: A Távol-Keleti Kérdés Tengelye 
Szabadegyetemi Előadás 

 
Clementis-Záhony Botond Budapesten született.  Középiskolai tanulmányait Ausztriában 
és az Egyesült Államokban végezte.  A St. Joseph Főiskolán (Indiana), majd a clevelandi 
John Carroll Egyetemen kapott egyetemi diplomákat politikai tudományokból és 
történelemből.  Szakdolgozata témája „A korai kínai Kommunista Párt, a KOMINTERN, 
és szovjet stratégiai érdek Észak Kínában, 1918-1923” volt.  1963-64-ben Koreában 
szolgált, megtanulta a koreai nyelvet és megszerette az ország kultúráját.  Mint 
külpolitikai szakértőt a NATO és a Hadügyminisztérium alkalmazta.  1991 után 
Magyarországon, a Varsói Szerződésből újonnan a NATO-hoz csatlakozott tagállamban 
Taszáron dolgozott.  Jelenleg Sarasota Oktatási Központja tanára. 
 
2. December 10.-én Hétfő Délután 2 órakor: A Community Foundation of Sarasota 

County termében, 2635 Fruitville Road, Sarasota 
 

Megtorlások 
Filmbemutató 

 
1956. november 4. sötét hajnalán bedübörögtek a szovjet tankok a 12 napos szabadság 
eufóriájában szendergő Budapestre.  Megkezdődött a szabadságharc utolsó véres 
küzdelme és a kádári megtorlás korszaka.  Tóth Tihamér filmje egy battonyai 
fiatalember kálváriájáról szól, aki mint szegedi egyetemista és MEFESZ küldött került 
Budapestre és november 4. után letartóztatták.  Tizennégy évi börtön után szabadult, 
hogy tanúsítsa a meghurcoltak sorsát.  Sok ezren mások, mint Brusznyai Árpád, Tóth 
Ilona és Kováts Mária életükkel fizettek a szabadságért.  Emlékezzünk rájuk! 
 
3. December 13.-án Csütörtök Délután Fél-ötkor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

GÖNCZÖL JÁNOS SZÍNMŰVÉSZ (MÜNCHEN) 
Hangfelvételről 

 

Nyírő József: Most már jöhet Jézuska 
Gönczöl János: Öregember karácsonya 

 
Karácsonyi műsor 

 

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 a következő címen olvashatók: 

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       3

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


 
THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
November-December 2007.  Vol. 13. No. 9-10. 

 
Fund-raising for the St. Francis Foundation.  The child protection activities of the St. 
Francis Foundation led by the Franciscan monk, Fr. Csaba Böjte in the Carpathian basin 
elicited a huge response from the Hungarian-American community in southwest Florida.  
The goal of $20,000.00 in donations was reached late on the third day of his visit in 
Sarasota and Venice.  We thank everyone connected with the organization of his visit. 
 
Torn from the Flag.  The press screening of the feature-length documentary film about 
the historical significance of the 1956 Hungarian revolution took place in Los Angeles.   
Producer Klaudia Kovács worked with Oscar-winning cinematographer Vilmos 
Zsigmond and the late László Kovács to achieve high technical quality and, according to 
early reviewers, make one of the best films ever on the subject.  As “co-producer” of the 
film the Kossuth Club and several members made contributions to the production cost.  
We hope to see the film in 2008 during the Sarasota Film festival.   
 

UPCOMING PROGRAMS 
 
1. Thursday November 29 at 4:30 PM in the Selby Library, 1331 First Street, Sarasota 

R. B. Clementis-Záhony: „The importance of Korea in the politics of the Far- 
East.”  Mr. Clementis-Záhony is a former foreign policy analyst with 
NATO and the US military.  Currently he is a teacher employed by the 
Sarasota Adult and Community Education Center. 

 
2. Monday December 10 at 2:00 PM in the Community Foundation of Sarasota 

County, 2635 Fruitville Road, Sarasota: “Reprisals” a film by Tihamér  
Tóth about the Kádár terror in Hungary (in Hungarian).  

 
3. Thursday December 13 at 4:30 PM in the Selby Library, 1331 First Street, Sarasota 

Christmas program: János Gönczöl (Munich) reads Christmas stories and 
poems (in Hungarian from tape).  Please bring a small plate of cookies. 

 
We wish you a happy thanksgiving, a merry Christmas and a very happy 

New Year! 
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