
                                                                                       1

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2010. Január, 16. Évfolyam, 1. Szám 

 

Kárpát-medencei Ösztöndíj Alap.  A Kárpát-medence földünk egyik legszebb földrajzi 
egysége: magas hegyekkel körülvett, folyókkal bőven öntözött varázslatos vidék.  Petőfi 
nem hiába dalolta róla, hogy „Lenn az alföld tengersík vidékin ott vagyok hon, ott az én 
világom; börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom.” Több, mint 
ezeregyszáz éve élnek magyarok a Kárpát-medencében, nyelvünk, történelmünk odaköt.  
Vesztes háborúk, levert forradalmak, kegyetlen társadalmi rendszerek és a gazdasági 
kényszer több százezer magyart kergetett el hazájából, különösen az elmúlt évszázad 
során.  Adyt idézve „kitántorgott Amerikába hárommillió emberünk.”  Sajnos, még 
mindig tántorognak.  Lett belőlük „nyugati magyarság.” 
 
A Kossuth Klub mottója immár másfél évtizede „adjon értelmet a nyugati magyarság 
fogalmának.”  Mit értünk ez alatt?  Az a szándékunk, hogy életben tartsuk tagjainkban 
azt a kötelezettséget, ami mindannyiunkra vonatkozik: nyugaton is hívek maradni a 
néphez és a földhöz, ahonnan fizikailag ugyan elszakadtunk, de lélekben mindig otthon 
maradtunk.  Úgy próbálunk hívek maradni, hogy lehetőségeinkhez képest támogatjuk a 
magyar ifjúságot és iskolákat a Kárpát-medencén innen és túl, hogy ösztöndíjakkal 
segítsük a jövő nemzedékeket kiművelt emberfőkké válni.   
 
Az elmúlt másfél évtizedben kiszélesedett és átalakult az ösztöndíjak folyósítása.  Az 
1990-es évek elején Erdéllyel kezdődött, de később kiterjesztettük a Trianonban 
elszakított, ma kisebbségben élő magyarok iskoláinak támogatására Kárpátalján, a 
Vajdaságban és a Felvidéken.  Magyarországon is támogatunk iskolákat és diákokat, sőt, 
az Egyesült Államokban is adunk ösztöndíjakat magyar származású fiataloknak.  Az 
ösztöndíjak azonban nem nőnek a fán, keményen meg kell dolgoznunk értük.  Jótékony 
célú hangversenyek rendezésével, havi előadásokkal, karácsonyi bazárokkal, és főleg, 
jórészt kis-nyugdíjas tagjaink önzetlen anyagi támogatásával és fizikai munkájával adunk 
értelmet a nyugati magyarság fogalmának. 
 
Hálásak vagyunk, hogy 2009-ben a szorongató gazdasági helyzet ellenére összesen 
19,515, azaz tizenkilencezer-ötszáztizenöt dollárt tudtunk elküldeni magyar iskoláknak és 
diákoknak a Kárpát-medencében.  Magyar származású diákok Floridában és a sarasotai 
magyar iskola 1,700, azaz ezer-hétszáz dollárt kaptak.  Nem feledkeztünk meg befogadó 
országunk, az Egyesült Államok támogatásra érdemes kulturális intézményeiről és 
szervezeteiről sem, ahova 400, azaz négyszáz dollár adományt küldtünk.  A Kossuth 
Klub 2009-ben összesen 21,615, azaz huszonegyezer-hatszáztizenöt dollár adományt 
osztott ki.     
 
Magyarország volt miniszterelnöke Orbán Viktor (1998-2002) szerint „ami a földrajzi 
Magyarországtól elszakadt, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt.” A 
Kossuth Klub tagjait ez a gondolat vezérli.                     
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Éléskamra.  Már két éve ad otthont a Kossuth Klub karácsonyi bazárjának a Beneva 
Keresztyén Egyházközség (4835 Beneva Road, Sarasota, FL 34233).  2009. január óta a 
sarasotai Keresztyén Magyar Egyház ökumenikus istentiszteleteit is ott tartják.  A 
templom minden pénteken délután 3 órától 5 óráig jótékony célú éléskamrát (food 
pantry) szponzorál szegény sorsú családoknak.  Bármilyen élelmiszer adományt hálásan 
fogadnak.  Kérjük tagjainkat, aki teheti, vigyen a templom éléskamrájába néhány doboz 
konzervet, de lehet gyümölcsöt, zöldséget is, hogy a nálunk nehezebb körülmények 
között élő amerikai honfitársainkon is segítsünk.  Az éléskamra önkéntes vezetője Lynn.  
Adományaikat minden pénteken bármikor a templom konyhájába lehet vinni.  Az 
egyházközség irodájának telefonszáma 941-924-8713.  Kérjük, hivatkozzanak a Kossuth 
Klubra az adományok átadásakor. 
 
Karácsonyi Bazár.  A karácsonyi bazár és süteményvásár bevétele 885 dollár volt.  A 
sütemények eladásából 665 dollár gyűlt össze.  A süteménysütést ismét Deák Zsuzsa 
szervezte meg a tőle megszokott lelkesedéssel.  Thiringer Erika gondoskodott a 
tavalyról megmaradt népművészeti tárgyak tárolásáról és tisztán tartásáról.  Nádasdy 
Orsi lelkiismeretesen vezette a kasszánál az elszámolást.  Köszönetet kell mondanunk a 
süteménysütőknek, az árusításnál nyújtott segítőknek, valamint azoknak, akik pénz- vagy 
természetbeni adománnyal járultak hozzá a karácsonyi bazár és süteményvásár sikeréhez, 
amint az alábbi táblázaton látható: 

 
SÜTEMÉNYT SÜTÖTT: 

Csetri Márta 
Csizinszky Ágnes 
Deák Zsuzsa 
Farkas Erika 
Füzér Júlia 
Gábry Baba 
Ginzery Emese 
Gráff Kajci 
Hidasy Gyöngyi 
Horváth Mária 
Juhász Zsófi 
Lengyel Éva 
Maár Kata 
Marczin Ilona 
 

 
Marossy Ilona 
Mezey Tamás 
Morvay Ilona 
Nádasdy Orsi 
Németh Zsóka 
Posch Judit 
Sándor Anna 
Szabó Kata 
Szentlászlói Éva 
Szuets Mária 
Tamáska Ilona 
Thiringer Erika 

ADOMÁNYT ADOTT: 
Bognár Kati 
Dévényi Hédy 
 

 
 
Pécsváradi Jane 
Péterffy Betty 
Varga Ilona 

ÁRUSÍTOTT: 
Bodnár Éva 
Csizinszky Sándor 
Deák Zsuzsa 
Deák István 
Gábry Baba 
Kisvarsányi Éva 
Nádasdy Orsi 
Tcharykow Sonia 
Thiringer Erika 

Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
karácsonyi istentisztelete december 27.-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian 
templomban (4835 Beneva Road).  Figyelem: Januárban nem lesz ökumenikus 
istentisztelet!  A következő római katolikus szentmise január 10.-én délután 2-kor lesz a 
Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road). 
 
Hegedűs Endre Hangversenyei.  Szerdán, február 3.-án délután fél 3-kor és 
csütörtökön, február 4.-én este fél 8-kor a Bay Village Otthon kamaratermében Hegedűs 
Endre zongoraművész ad hangversenyeket.  Kérjük a jegyrendeléseket Rapoport Márta 
címére küldjék (8400 Vamo Road, #1010 Sarasota, FL 34231). Telefon: 941-966-8450.  
Jegyek ára 20 dollár (szerda délutánra) és 25 dollár (csütörtök estére).  
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Utazási Lehetőségek.  Boszniába és Kárpátaljára szervez 2010. márciusban csoportos 
utazást Bognár Elíz.  Érdeklődni lehet az elizbognar2004@yahoo.ca Internetes címen.    
 
Tagdíjak 2010-re.  A Kossuth Klub tizenegy éve nem emelte a január 1.-vel 
megújítandó tagdíjat.  Az egyéni tagdíj továbbra is 20.00 dollár, a családi tagdíj 30.00 
dollár.  Köszönjük a felülfizetéseket és a 2010.-es tagdíjak minél korábbi rendezését!  
 
Hirdetés.  Útlevél, vízum és egyéb okmányhitelesítési ügyekben Kakucs Tünde, a 
Magyar Nagykövetség által nyilvántartott közjegyző hivatalát keressük fel.  
Telefonszáma 941-773-1856.  

 

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

 

JANUÁRI MŰSOROK 
 

Január 17.-én vasárnap este 7 órakor Karosi Bálint orgonaművész hangversenye a 
belvárosi Megváltó Templomban.  Jegyek elővételben 12 dolláros áron kaphatók a 

templomtól (Church of the Redeemer, 222 South Palm Avenue, Sarasota, FL 34236).  
Telefon: 941-955-4263.  A jegyek ára a helyszínen 20 dollár. 

 

Január 22.-én péntek délben a Prestancia Golf Clubban (4409 TPC Drive, Sarasota) 
Ebéd felszolgálása déli 12 órakor   

Ebéd után zenés műsor:  
BUDAPESTI ÁLMOK 

Örökszép melódiák, régi magyar slágerek 
Előadja  

MASI 
A Csodálatos Mandolin koncert sztárja Torontóból 

 

Zongorán közreműködik 
DR. SZABÓ PÁL 

 

 Az ebéddel egybekötött műsor ára személyenként 30 dollár.  Rendeléseiket kérjük 
legkésőbb január 15.-ig címünkre elküldeni (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Az 
ebéd választék roston sült lazac vagy csirke, salátával, körettel és desszerttel, kávé és tea.  

Kérjük a választékot is megjelölni!  Bár szerviz lesz. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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/  

mailto:elizbognar2004@yahoo.ca�
http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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THE MESSENGER 
 

Newsletter of the Kossuth Club 
January 2010.  Vol. 16. No. 1. 

 
Scholarships in 2009.  The Kossuth Club distributed a total of $21,615.00 in 
scholarships during 2009.  Of this amount $19,515.00 was sent to Hungarian schools, 
orphanages and youth organizations (Scouts) in the Carpathian basin (Hungary, Slovakia, 
Ukraine, Romania and Serbia).  We gave  $1,700.00 local Kossuth Scholarships to 
students of Hungarian descent in Sarasota and $400.00 to local American cultural 
organizations.  
 
Compliment Received.  The wonderful Steinway piano in the Selby Public Library is the 
property of the Sarasota Music Archive.  Several times in the past, most recently in 
November for the Timothy Gémesi recital, we were able to use the piano free of charge 
to enhance our musical programs.  As a token of our appreciation we donated $100.00 to 
this worthy local cultural organization.  In the thank you note we received the following 
compliment: “your organization is the only one in Sarasota that we allow to have 
access to the piano because we regard the Kossuth Club as a very important member of 
Sarasota’s cultural community.”  The president, Dr. Alfred J. Rosi, signed the letter.    
 
Sunday, January 17 at 7:00 PM in the Church of the Redeemer organist Bálint Karosi 
performs.  A graduate of the Franz Liszt Academy and Oberlin College, he is currently 
Minister of Music at the First Lutheran Church in Boston.  Advance tickets are available 
for $12.00 directly from the Church of the Redeemer (222 South Palm Avenue, Sarasota, 
FL 34236).  Phone: 941-955-4263.  On-site tickets are $20.00. 
 
Friday, January 22 the Kossuth Club annual luncheon will be at the Prestancia Golf and 
Country Club (4409 TPC Drive, Sarasota).  Registration and mixer will start at 11:30 
AM.  Lunch will be served at 12:00 noon.  There will be a musical program, 
BUDAPEST DREAMS, after lunch featuring the Canadian chanteuse, star of last year’s 
Mandolin concert, MASI.  Dr. Pál Szabó will perform music of old favorites on the 
piano.  Reservations payable to the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) 
should be received by January 15.  The cost is 30 dollars per person.  Please indicate 
your choice of grilled chicken breast or salmon and return your check with the enclosed 
registration form.  The meal includes a salad, a side dish, dessert, coffee or tea.  There 
will be a cash bar (optional) at your cost.        
 
 

MERRY CHRISTMAS!  HAPPY NEW YEAR! 
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KOSSUTH KLUB EBÉD ÉS ZENÉS MŰSOR 
 

Pénteken Január 22.-én a Prestancia Golf Klub Különtermében 
4409 TPC Drive, Sarasota 

 
Délelőtt 11 óra 30 perc: Regisztráció 

Déli 12 óra: Ebéd 
Ebéd után: Zenés Műsor  

 

BUDAPESTI ÁLMOK 
ÖRÖKSZÉP MELÓDIÁK, RÉGI MAGYAR SLÁGEREK 

 

ELŐADJA VENDÉGMŰVÉSZÜNK TORONTÓBÓL 
 

MASI 
 

Eisler Annamária, művésznevén Masi, Magyarországon és Kanadában végezte 
zenei tanulmányait.   Gyakran szerepel Budapesten, legutóbbi hangversenyét a 
Rajkó zenekarral a Duna TV közvetítette.  A torontói Globe and Mail kritikusa 
szerint „she has a voice of astounding resonance and depth” (hangját csodálatos 
rezonancia és mélység jellemzi).  Mai műsorát Eisemann Mihály, Kálmán Imre, 
Zerkovitz Béla felejthetetlen dallamaiból válogatta össze.     
 

Zongorán közreműködik 
DR. SZABÓ PÁL 

________________________________________________________________________ 
 

JEGY FOGLALÁS 
 

Ebéd és műsor ára 30 dollár személyenként 
Kérjük a csekkeket legkésőbb január 15.-ig a Kossuth Klubnak kiállítva címünkre 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 elküldeni 
 

Menü választék: 
_______ Roston sült lazac rizs és zöldség körettel, saláta, kenyér, kávé, tea, csokoládétorta 
 
_______ Párolt csirkemell gombás szósszal (Marsala) spagetti és zöldség körettel, saláta, kenyér, 
  kávé, tea, csokoládétorta 
 

Bár szerviz tetszés szerint egyéni költség 
 


