
 

SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2009. Március, 15. Évfolyam, 3. Szám 

„A Csodálatos Mandolin.”  Március 28.-án szombat délután 4 órakor „Mandolin 
Magic” avagy „A Csodálatos Mandolin” címmel jótékony célú hangversenyt rendezünk 
a Kossuth Klub ösztöndíj alapja javára a 25 tagú Sarasota Mandolin Zenekar 
felléptével.  A hangverseny a 265 személyt befogadó Glenridge Színházban lesz (7333 
Scotland Way, Sarasota), ahol 2006-ban az 1956-os magyar forradalom 50.-ik 
évfordulójáról emlékeztünk meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészeinek 
közreműködésével.  A nézőtérről kényelmes ülésekből mindenhonnan nagyszerűen lehet 
látni és hallani. 
  
A Sarasota Mandolin Zenekar hivatásos zeneművészek önkéntes tömörülése, akik a téli 
hónapokban évente 4-5 hónapot töltenek Sarasotában és a melodikus zene szeretete, az 
együtt játszás öröme kapcsolja össze őket.  Vezetőjük és karmesterük a lelkes és 
fáradhatatlan Antonina Nigrelli.  A zenészek a világ minden tájáról jönnek Sarasotába, 
így pl. Olaszországból, Görögországból, Kanadából és Magyarországról, valamint az 
Egyesült Államokból.  Műsorukon a könnyű zene népszerű melódiái, fülbemászó 
dallamok, így pl. nápolyi és magyar dalok, operett részletek és Broadway melódiák 
szerepelnek.  Egyedülálló élmény a 25 „csodálatos mandolin” édes muzsikáját hallani.  
Jegyek 20 dolláros áron kaphatók a Kossuth Klubtól (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 
34276).  Adóból levonható adományaikat köszönettel nyugtázzuk.  Kérjük a csekket a 
Kossuth Klubnak kiállítani. 
 
Díszoklevelek.  Az évek során sokan segítették a Kossuth Klub kulturális és jótékony 
célú tevékenységét anyagi és természetbeni adományokkal, odaadó önkéntes munkával.  
A vezetőség köszönete kifejezéseként Díszoklevéllel tűntette ki mindazokat, akik azt 
kiérdemelték.  Az első Díszokleveleket 1999-ben Kisvarsányi Éva és Dr. Kisvarsányi 
Géza kapták a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiával rendezett hangverseny sorozat, 
illetve a szabadegyetemi előadások megszervezéséért. Az okleveleket v. baranchi 
Tamáska Endre tervezte. 
 
2001-ben néhai Radnay Éva és Szaday Tibor, valamint Dr. Szép Márta, Ferenczy 
Klára és v. baranchi Tamáska Endre volt igazgatók kaptak Díszokleveleket.  2002-ben 
Dr. Hardy Éva volt igazgató, 2003-ban v. Bánkuty Géza és Bánkuty Ilona kaptak 
elismerést nagyvonalú anyagi támogatásukért.  2007-ben Farkas Lily és Deák Zsuzsa az 
56-os forradalom évfordulójának megünneplésében végzett munkájukért, John Schweig 
a dévai gyerekek javára rendezett gyűjtési akció szervezéséért kaptak Díszokleveleket.   
 
A 2009. februári taggyűlésen újabb kitűntetéseket osztottunk ki.  Dr. Szonntágh Jenő az 
igazgatóságban végzett munkájáért és nagyszerű zenei vezetéséért kapott Díszoklevelet.  
Jenő nem csak lelkes szervező és zenei tanácsadó, de többször közreműködött 
műsorainkon, orgona hangversenyeket adott, zongorán kísért, és a magyar zene 
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apostolaként angol nyelvű előadásaival is öregbítette hírnevünket Sarasotában.  A 2008-
as Magyar Karácsonyi Bazár és Süteményvásár megrendezéséért Thiringer Erika és 
Deák Zsuzsa kaptak Díszokleveleket.  
 
Karácsonyi és Újévi Üdvözletek.  Postaládánkba sok jókívánság érkezett az ünnepek 
előtt.  Délvidékről a szabadkai iskolások küldtek üdvözletet a Kossuth Klub tagjainak és 
megköszönték támogatásunkat.  Harminc magyar diák és tanáraik írták alá a szép 
karácsonyi lapot.  Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Főiskola nevében Orosz Ildikó 
elnök és Soós Kálmán rektor írták alá az üdvözletet.  A dévai gyerekek nevében Böjte 
Csaba testvér köszönte meg támogatásunkat.  A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem üdvözletét Kató Béla elnök és Dr. Dávid László rektor írták alá.        
 
Újabb Adomány a Dévai Gyerekeknek.  Januárban 2,200.00 azaz kettőezer-kettőszáz 
dollárt utaltunk át a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak.  Árvay György tagtársunk 
hangszerekre küldött bőkezű céladománya lehetővé tette, hogy sürgősséggel elküldjük a 
már korábban összegyűlt pénzt is, u. i. a bankátutalás hatvan dollárba kerül.  Ezer 
dolláron aluli összeget csak akkor utalunk át, ha az adományozó vállalja a költséget.  
Több éves tapasztalatunk, hogy az adományok célba juttatásának legbiztonságosabb és 
leggyorsabb módja a bankon keresztül történő átutalás, ezért megéri a költséget.    
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete az új helyen és új időpontban, március 1.-én délután 2-kor lesz a Beneva 
Christian templomban (4835 Beneva Road).  A Magyar Katolikus Misszió római 
katolikus szentmiséje március 8.-án délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) 
templomban (2901 Bee Ridge Road).  A szentmisét a vendég Miskolczy Kálmán atyával 
együtt mondja Imre atya. 
 
Tagdíjak és Vezetőség Választás.  Kérjük kedves tagjainkat, hogy minél előbb 
rendezzék 2009-es tagdíjukat.  Az egyéni tagdíj 20.00 dollár, a családi tagdíj 30.00 dollár 
(P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Köszönjük a felülfizetéseket!  Új tagokat 
szeretettel fogadunk. Az igazgatóság megválasztására februári gyűlésünkön került sor.  A 
jelölőbizottság tagjai Deák István, Farkas Imre és Lovas Edit voltak.  Köszönjük 
fáradozásukat!  Az igazgatóság új tagja Kendeffy Péter.     
  
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Március 25.-én Szerda Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
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A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

LEHOCZKY KÁLMÁN: 
 

MAGYARSÁG KUTATÁS: AZ EURÓPAI ÚTVESZTŐBEN 
Előadás Vetített Képekkel 

 
Lehoczky Kálmán felvidéki (Liptó) és erdélyi (Kolozsvár) származású.  Érettségijét 
Budapesten a Trefort-utcai Mintagimnáziumban tette le.   Gépész-villamosmérnöki 
diplomát atomfizika-dinamika utóképesítéssel a budapesti Műszaki Egyetemen szerzett, 
majd a GANZ egyik vállalatának tervezőmérnöke lett.  1956-ban Ausztriába menekült, 
majd Norvégiában települt le.  A Brown-Boveri cégnél volt tervező és osztályvezető.  
1971-től az Oslo Egyetemen professzor (villamos gépek kara), 1982-től az Allis 
Chalmers és Siemens vállalatok mérnöki tanácsadója.  Mint az ISO (International 
Standardization Organization) vízi erőmű szakembere 1985 és 1995 között az Egyesült 
Államokat képviselte.  1971 óta Norvégiában és az Egyesült Államokban saját tervező 
irodája van.  Szakirodalmi munkáinak száma hatvan felett van.  Szabadidejében 
történelmi kutatással foglalkozik.  A Kossuth Klub tagja. 
 
Lehoczky előadásában hangsúlyozza, hogy a magyar etnikum közismert képe nem 
hiteles.  Ennek egyik fő oka az, hogy középkori, Árpád-házi történelmünkről tanult 
képünk igen hiányos.  A magyar fától nem látjuk a világtörténelmi erdőt, azaz a külhoni 
népek, ideák, események és személyek hatása a magyarságra igen lebecsült, sőt, sokak 
számára teljesen ismeretlen.  Lehoczky előadása a megrázó „ismeretlenek,” egy kis 
csokra, amelyben benne van, pl. a tatárjárás alatti krízis, amit az 1956-os forradalommal 
egyidejű egyiptomi eseményekkel állít párhuzamba.  Az előadást sok színes kép kíséri. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
             

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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/  
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

March 2009.  Vol. 15. No. 3. 
      
Mandolin Magic.  Saturday, March 28 at 4:00 PM in the Glenridge Performing Arts 
Center (7333 Scotland Way, Sarasota) there will be a benefit concert for the scholarship 
fund of the Kossuth Club.  The 25-member Sarasota Mandolin Orchestra will perform 
light classical music featuring a variety of Italian and Hungarian songs and Broadway 
melodies.  The orchestra is composed of professional musicians from all over the world 
and the United States, who spend the winter months in Florida and volunteer their time to 
“make beautiful music” together.  Their leader and conductor is Antonina Nigrelli.  
Tickets for $20.00 can be purchased from the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, 
FL 34276).  Tax deductible donations will be acknowledged with our thanks! 
 
Certificates of Appreciation.  Through the past fifteen years many people have 
contributed to the accomplishments of the Kossuth Club with donation of volunteer work 
and money.  Since 1999 Certificates were awarded to several of them as tokens of our 
appreciation.  Recently, Dr. Jenő Szonntágh, Erika Thiringer and Zsuzsa Deák 
received certificates.  As music director and advisor, Dr. Szonntágh contributed to the 
success of many of our concerts.  Erika and Zsuzsa did yeoman’s work in the 
organization of the 2008 Hungarian Christmas Bazaar.   
 
The Budapest Festival Orchestra in Sarasota.  The January 30 concert in the Van 
Wezel Hall was a phenomenal success.  Maestro Ivan Fischer led the orchestra, 
complete with gypsy violinists and cimbalom, in a rousing tribute to Hungarian music.  
After the intermission they performed Brahms’ Symphony No. 1 in C minor.  The music 
critic of the Sarasota Herald Tribune, the usually reserved Richard Storm wrote a 
glowing review in the February 1 edition of the paper.  To quote “As this magnificent 
composition poured over a transfixed audience, I tried in vain to recall another 
performance of such visceral power and magnificent sonority... The sumptuous sound 
of the strings and the burnished glow of the brass were beautifully paired with bright 
winds in a tonal tapestry rarely heard from such a large orchestra.  Phrasing, 
transparency, rhythmic flexibility—all were present in daring abundance, bringing this 
iconic score to vivid life.”  As the late Jackie Gleason would say, “How sweet it is!”   
 
Lecture in March.  Wednesday, March 25 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First 
Street, Sarasota) Kálmán Lehoczky presents an illustrated lecture about little known 
aspects of medieval Hungarian history.  This lecture will be in Hungarian.  Visitors are 
welcome.   
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THE HUNGARIAN-AMERICAN CULTURAL 
ASSOCIATION 

 
Presents 

 

MANDOLIN MAGIC 
 
BENEFIT CONCERT FOR THE KOSSUTH SCHOLARSHIP FUND 

 
 

 
 
 

By the 
 

SARASOTA MANDOLIN ORCHESTRA 
 

Saturday March 28 2009 at 4:00 PM 
GLENRIDGE PERFORMING ARTS CENTER 

The Glenridge on Palmer Ranch, 7333 Scotland Way 
Sarasota, Florida 34238 

 
Tickets $20.00.  Mail checks payable to the Kossuth Club 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 
 

Contact: 
 

Cathy Fenyves Vegliante Éva B. Kisvarsányi 
evakis@prodigy.net 941.346.1154 
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