SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ
A Kossuth Klub Hírei
Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva
2010. Augusztus-szeptember, 16. Évfolyam, 8.-9. Szám
Árvíz Magyarországon. Júniusban a következő felhívással fordultunk a Kossuth Klub
tagjaihoz és pártfogóihoz: „S. O. S. Segítsünk! Megdöbbentő képek tárulnak elénk a
televízió képernyőjéről, az Internet közleményeiből: Magyarországon Borsod-AbaújZemplén megyében vészhelyzet áll fenn. A májusi esőzések által megáradt folyók
katasztrofális árvizet okoztak. A Bódva, a Hernád, a Sajó mentén a falvak vízben állnak.
Edelény, Sajóecseg, Ócsalános, Felsőzsolca, Sajólád, Ónod lakossága kitelepítve, már
nem tartanak a gátak. A házak egymás után omlanak össze, emberek ezreinek nem lesz
hova visszamennie, ha leapad az ár. Miskolc utcáin is folyik a víz. Ebben a rendkívüli
természeti katasztrófa által okozott helyzetben nekünk, amerikai magyaroknak is
segítenünk kell Magyarországon.”
Felhívásunk példátlan fogadtatásban részesült. Nem csak Sarasotából, de az ország többi
részéből, sőt, Kanadából is kaptunk adományokat, így több mint ötezer dollárt tudtunk
küldeni a vészhelyzetben lévőknek Magyarországra. Köszönjük minden adakozónak!
A Kossuth Klub Humanitáriusa. Nemes adományával elsők között sietett az
árvízkárosultak segítségére Árvay György tagtársunk. Az árvaházban nevelkedett idős
úr mindig a szívén viselte az elesettek és árva gyerekek sorsát. Számíthattunk rá, ha
segíteni kellett, így pl. 1995-ben, amikor a Ringling Múzeum gyerek fesztiválján a
Kossuth Klub sátrában magyar népi táncokat tanított be amerikai gyerekeknek. 2005-ben
Böjte Csaba atya első sarasotai útja alkalmával a legnagyobb egyéni adományt adta az
erdélyi árváknak. Humanizmusát semmi nem igazolja jobban, mint hogy elkötelezte
magát a Dr. Hermann Gmeiner által 1949-ben, Ausztriában alapított S. O. S. Gyermek
Falvak támogatására, és a koncepciót az Egyesült Államokban és Kínában is
meghonosította. Ma már 80 ezer gyermek él családi környezetben, 500 S. O. S. faluban,
132 országban. Tartalmas élete során Árvay György volt üzletember, tánctanár, zenész,
énekes, motorversenyző és előadóművész. 1974 óta él Sarasotában belga feleségével, a
bájos Lucienne-el.
Magyar Hetek Sarasotában: Október 17.-31. Kérjük, jegyezzék fel naptáraikban a
dátumokat változatos októberi műsorainkra:
 Október 17. A Negyedik Sarasotai Magyar Fesztivál,
 Október 18.-19. Hegedűs Endre zongoraművész hangversenyei Erkel Ferenc
születésének 200.-ik évfordulóján,
 Október 21. Várdy Béla professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
előadása a „magyar Gulág”-ról, megemlékezés az 1956-os forradalomról,
 Október 23. Fassang László világhírű orgonaművész előadása és hangversenye a
Megváltó templomban a Zeneakadémia orgonája javára, utána fogadás (melléklet),
 Október 24-30. Magyar Orvosok kongresszusa gazdag kultúrműsorral.
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Gyász Hírek. Szomorúan tudatjuk, hogy vitéz Baranchi Tamáska Endre (1913-2010)
néhány nappal 97-ik születésnapja után június 4.-én hunyta le örökre szemeit. Bandi 16
évig volt a Kossuth Klub alelnöke, ő tervezte a klub fáklyás címerét, ami a Hírmondó
fejlécét díszíti. Munkájáért díszoklevéllel tűntettük ki. A Sarasotai Keresztyén Magyar
Egyház június 6.-i ökumenikus istentiszteletén Dr. Osváth Csaba református lelkész
búcsúztatta a volt presbitert, az egyház egyik alapítóját. A család búcsúztatása október
10.-én vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Magyar Házban (165 Jackson Road, Venice,
Florida). Özvegye Ilona kérése, hogy virág adományokat vagy a Kossuth Klubnak (P. O.
Box 19774, Sarasota, FL 34276), vagy a Petőfi Klubnak (165 Jackson Road, Venice, FL
34292) küldjenek. Őszinte részvettel osztozunk veszteségében.
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Dr. Bethlen Ferenc (1925-2010) nyugalmazott egyetemi
tanár, a Kossuth Klub tagja, életének 85.-ik évében június 17.-én hunyt el New York
államban. Hamvait kívánsága szerint szeretett felesége mellett Sárospatakon helyezik
örök nyugalomra. Béke poraira.
Az Amerikai Foci Válogatott Kapusa. A New Yorker Magazin június 7.-i számában
hosszú cikk méltatja Tim Howard futballistát, a dél-afrikai futball világkupán jó
esélyekkel induló amerikai csapat kapusát. A cikk részletezi a kiváló amerikai
sportember karrierjét és magyar származását. Tim édesanyja a Budapesten született
Fekete Eszter, nagyszülei a Kossuth Klub tagjai, néhai Fekete Pál és özvegye Éva.
Büszkén olvashatjuk, hogy Tim magyar nagyapjától tanulta meg szeretni a futballt és
hogy ő az amerikai válogatott lelki és erkölcsi vezetője. Hajrá, magyarok!
Magyarok a Nagyvilágban. Ezzel a címmel jelent meg a budapesti Mediamix
kiadásában egy 414 oldalas kötet a világban szétszóródott magyarok életrajzi adataival és
fényképeivel. A kötet főszerkesztője Dr. Tanka László október 1.-én este 7 órai
kezdettel személyesen ismerteti a könyvet Bradentonban a Bayshore Gardens
kultúrtermében. Bővebb információért hívják Molnár Helénát (941-301-4774).
Ösztöndíjak és Adományok. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség augusztusban
rendezi a magyar cserkészet 100 éves évfordulójára emlékező jamboreet. A Kossuth
Klub ezer dollárral járult hozzá a rendezés költségeihez. Beregszászon a II. Rákóczi
Ferenc Pedagógiai Főiskola tanulóinak kétezer dollár ösztöndíjat küldtünk.
Hirdetés. Adó ügyekben forduljunk bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA
irodájához, 7061 S Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099. E-mail:
Gardi.CPA@verizon.net Angolul és magyarul beszél!

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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MEGHÍVÓK
Augusztus 19.-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Kárpátalja—Ékkő Szent István Koronáján
Fényképezte: Pádár Csaba István
Kísérőszöveget írta és mondja: Kisvarsányi Éva
A Honfoglalást követő mozgalmas évtizedek után, a kalandozások korában kifáradt
magyar törzseket erőskezű király, Géza fia Vajk, a későbbi Szent István kovácsolta
keresztény nemzetté a Kárpát-medencében. Ünnepi megemlékezésünkön Dr. Pádár
Csaba 2010. márciusban Kárpátalján készült felvételeit mutatjuk be. A hajdani magyar
városok, Beregszász, Munkács, Ungvár mellett Vereckét és Szolyvát láthatjuk. A
képekhez Kisvarsányi Éva írta és mondja a kísérőszöveget 2000-ben, ugyan azon az
útvonalon, Kárpátalján tett látogatása alapján. Láthatjuk az elmúlt tíz év óta Kárpátalján
történt változásokat.

Szeptember 23.-án, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND:

TÖRTÉNELMI KULISSZATITKOK—
A II. VILÁGHÁBORÚ ANGOL ÉS AMERIKAI HADÜZENETEI
Clementis-Záhony Botond (Bob) értelmesen átgondolt politikai és történelmi elemzései
már korábbi előadásai során is nagy érdeklődést váltottak ki tagjaink körében. Ezt az
előadását közkívánatra tartja meg, érdekes új adatokra hivatkozva a mindannyiunk életét
olyannyira befolyásoló második világháború hadüzeneteivel kapcsolatban. A történelmi
„kulisszatitkok” sokszor évtizedek múlva derülnek csak ki, miután történészek és
politológusok szigorúan bizalmas adatok birtokába jutnak.
Minden érdeklődőt 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
August-September 2010. Vol. 16. No. 8-9.
Floods in Hungary. Spring rains caused devastating floods in Hungary, especially in the
poorest, northeastern counties. Streets were turned into rivers, houses collapsed, and
thousands of people were left homeless. The Kossuth Club initiated a fund raising
project to help the victims. The response was unprecedented and we were able to send
more than five thousand dollars to mitigate the pain and suffering of the afflicted.
Among the first to come to the aid of the fund raising effort for the flood victims was
György Árvay, who at the age of 90 has spent the better part of his life helping others.
He was instrumental in establishing S.O.S. Children Villages in the United States and
China and donated generously to the orphanages operated by Brother Csaba Böjte in
Erdély and Hungary. He resides in Sarasota with his lovely Belgian wife Lucienne.
The Goalie of the American Soccer Team. An article in the June 7 issue of the New
Yorker magazine featured Tim Howard who led the American soccer team in World
Cup matches in South Africa. Tim is the grandson of the late Pál Fekete and his widow
Éva. It was good to read that he learned to love soccer from his Hungarian grandfather.



Preview of Events.
August 19, 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota), Steven Pádár
and Éva Kisvarsányi: “The Jewel in the Crown” remembrance of Saint Steven,
Hungary’s first king and founder of the Hungarian state, national holiday;
September 23, 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota): Botond
Clementis-Záhony: “Behind the Scenes” secrets from the Second World War;
October 17-31: Hungarian Weeks in Sarasota







October 17: Fourth Hungarian Festival, (Global Friendship Foundation),
October 18-19: Endre Hegedűs piano recitals commemorating the 200th birthday of
Hungarian composer Ferenc Erkel (Bay Village auditorium),
October 21: Professor Béla Várdy reviews his book about the Hungarian Gulag and we
observe the 54th anniversary of the 1956 Hungarian revolution (Selby Library),
October 23: World renowned organist László Fassang, lecture and recital for the benefit of
the Liszt Academy of Music (Society for the Preservation of Historic Pipe Organs), followed
by reception in the Church of the Redeemer, sponsored by Ann Moe and the Kossuth Club,
October 24-31: Hungarian Medical Association annual meeting and cultural programs
(Helmsley Sandcastle).
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A ZENEAKADÉMIA ORGONÁJA
A Hírmondó Melléklete
Írta Karosi Bálint*
Fassang László október 23.-i koncertjét a Zeneakadémia eredeti, 1907-ben épült
orgonájának újjáépítése javára rendezzük.
A tervek szerint a Zeneakadémia
rekonstrukcióját ez év nyarán kezdik meg. A jelenlegi elavult Walcker orgona helyére
egy teljesen új, de a régi orgona mintájára épült hangszert építenek.
Az eredeti orgonát, amely az akkori késő romantikus orgonaépítészet legmagasabb fokát
képviselte, a német Voigt cég építette, majd többször átépítették, míg végül 1974-ben
végleg lebontották. A jelenlegi orgona sajnos nem éri el a mai koncerttermi orgonákkal
szemben támasztott igényeket.
Fassang László világhírű orgonaművész, a Zeneakadémia tanára, Garai Gábor
tiszteletbeli magyar konzul Bostonban és Karosi Bálint orgonaművész és zeneszerző
megalapították a Society for the Preservation of Historic Pipe Organs 301(c) szervezetet
Amerikában, amelynek célja, hogy adományokat gyűjtsön az orgona újraépítésére. A
szervezet nyitókoncertje Sarasotában lesz október 23.-án a belvárosi Megváltó
templomban délután 4 órai kezdettel.
Fassang László hangversenye előtt bemutatja a Zeneakadémia orgonatanszékét és az
orgona felújításának terveit. A cél az, hogy felkeltsük a zeneértő emberek érdeklődését
az orgona iránt, és hogy anyagi támogatást kapjunk a hangszer magyarországi jövőjét
illetően.
Ann Moe, a Megváltó templom karnagya lelkesen támogatja a szervezet célját és a
templomot bérleti díj nélkül rendelkezésünkre bocsátja. Vállalta, hogy egyháza 20102011-es műsorkalendáriumában és a helyi újságokban hirdeti a koncertet, remélve, hogy
sok zeneértő amerikai barát támogatására is számíthatunk. A hangverseny utáni fogadás
megszervezését a Kossuth Klub részéről Deák Zsuzsa vállalta.
A koncertre felajánlott adomány a személyi jövedelemadó alapból levonható.
*Karosi Bálint Bostonban az Első Evangélikus Templom zenei igazgatója és orgonistája Budapesten a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és az Egyesült Államokban az Oberlin College-ban végezte
felsőfokú zenei tanulmányait. 1996 óta többször fellépett Sarasotában a Kossuth Klub meghívására.

5

