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Magyar Emberi Jogok.  A Kossuth Klubhoz írt levelében Hámos László megköszönte 
a hétszáz dollár adományt, aminek egy részét januári előadása során gyűjtöttük a Magyar 
Emberi Jogok Alapítvány részére.  Egyúttal emlékeztetett bennünket, hogy csatlakozzunk 
az Alapítvány kampányához a szlovák nyelvtörvény elleni küzdelemben.  Mint ismeretes, 
Szlovákiában törvény tiltja a nyilvános magyar beszédet a sajnos egyre kisebb számú, 
mintegy hatszázezer főnyi, Trianonban elcsatolt magyar őslakosságnak.  A működő 
demokrácia konvenciói szerint képviselőinknek írt nagy számú tiltakozó levél 
nemzetközi hatást gyakorolhat az embertelen törvény elleni küzdelemben.  Hámos László 
hangsúlyozta, hogy az Alapítvány munkáját kizárólag magán adományokból tartják fenn 
és kérte tagjaink támogatását a jövőben is.               
 
A Kristálygömb: Mit Hoz a Jövő?  A Selby Könyvtár Baráti Köre január 7.-én jótékony 
célú rendezvényt tartott helyi művészek és éttermek részvételével.  Az épület összes 
termeiben az est folyamán több száz vendég élvezte a változatos műsort és a finom 
falatokat.  A személyenként 20 dolláros belépődíjakból és adományokból egy ifjúsági 
központ létesítését tervezik az épület felújítása során.  Az eseményt a Kossuth Klub is 
szponzorálta.  Önkénteseink Kisvarsányi Éva, Vegliante Fenyves Kati és Vegliante 
Joe mint jegyszedők dolgoztak a pénztárban.   
 
A könyvtár előadótermét a Kossuth Klub több mint tíz éve használja bérmentesen.  
Fontosnak tartjuk a jó kapcsolatok ápolását a megye tulajdonában lévő könyvtárral, nem 
utolsósorban azért, mert mint amerikai-magyar szervezet jó benyomást szeretnénk kelteni 
környezetünkben az itt élő magyarokról.  A nehéz gazdasági helyzetben az adókból 
fenntartott könyvtárrendszer is küzdelmet folytat fennmaradásáért és mindannyiunk 
érdeke, hogy szolgáltatásait továbbra is használni tudjuk.                        
 
„Emlékek Szerenádja.”  Március 5.-én, szombat délben lesz a Kossuth Klub bankettje a 
Prestancia Golf Klubban.  Az ebéd utáni zenés műsoron a közkedvelt kanadai énekesnő, 
Masi lép fel.  Az ebéd és a műsor személyenként 30 dollár.  Még nem késő jelentkezni 
erre a kellemes szórakozást ígérő műsorra!  Kérjük a csekkeket a Kossuth Klubnak 
kiállítva címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) minél hamarabb küldjék el.  
 
A Csodahegedűs.  A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendezésében január 6.-án a 
„Régi Zeneakadémián” (Liszt Ferenc egykori otthonában) hangversenyt adtak 
Magyarország Európai Uniós elnökségének átadásával és a Liszt évfordulóval 
kapcsolatban.  A műsoron kiemelkedő sikert aratott Banda Ádám hegedűművész, akit a 
kritika „ifjú magyar csodahegedűs” címmel méltatott. „Hegedülése lenyűgöző, 
technikája páratlan”— írja a kritikus.  A balassagyarmati születésű művész 2006-ban, 
mint Zeneakadémiai hallgató, az 1956-os forradalom 50.-ik évfordulójára rendezett 
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hangversenyen lépett fel a Kossuth Klub vendégeként Sarasotában.  Ma az új magyar 
vonósnemzedék egyik legkiemelkedőbb tehetsége, számos díj nyertese.   
 
Örömmel és némi büszkeséggel gondolunk vissza azokra a fiatal művészekre, akik az 
elmúlt évek során szerepeltek hangversenyeinken és elismert, sikeres művészek lettek.  
Emlékszünk rájuk?  Hogy csak néhányat említsünk: Fekete Attila a Magyar Állami 
Operaház egyik vezető tenorja, Kelemen Barnabás világjáró (a Carnegie Hallban is 
sikerrel szerepelt) hegedűművész, Bátki Fazekas Zoltán a szegedi opera sztárja és költő, 
Cserna Ildikó és Fodor Beatrix énekesnők, Karosi Bálint orgonaművész-zeneszerző 
(ma Bostonban az Első Evangélikus Egyház zenei vezetője), Bretz Gábor a Kékszakállú 
Herceget énekelte a Milánói Scálában, stb., stb.  A Liszt évfordulón Borbély László 
zongoraművész lesz újra vendégünk, aki 2003-ban szerepelt a Kossuth Klub Dohnányi 
emlékhangversenyén.              
  
Liszt Év.  2011-ben megemlékezünk Liszt Ferenc 200.-ik születésnapjáról.  A nagy 
magyar zeneszerző, korának világjáró virtuóz zongoraművésze 1811. október 22.-én 
született a Sopron megyei Doborjánban (ma Raiding, Ausztria).  Mint zeneszerző és a 
nevét viselő Zeneakadémia (ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) alapítója, első 
rektora és professzora Liszt óriási örökséget hagyott ránk.  Az évfordulót világszerte 
megünneplik.  Több helyről kaptunk értesítést készülő hangversenyekről, így pl. 
Bostonban Karosi Bálint rendezésében október 22.-én (pontosan a 200.-ik 
születésnapon!) lesz orgona-zongora- és kórus-hangverseny Liszt műveiből a Szent 
Cecília templomban.  A Kossuth Klub decemberi hangversenyén Borbély László ad 
szóló zongoraestet 200 év magyar zongorairodalmából.     
 
Egyházaink Hírei.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete március 6-án délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A szertartás keretében Nt. Bodor Péter Pál (Miami) megemlékezik 
Jármy János tagtársunkról, akit decemberben szólított magához az Úr.  A következő 
római katolikus szentmise március 13.-án délután 2-kor lesz a Megtestesülés 
(Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  
 
Februári Közgyűlés.  A Kossuth Klub pénztárában 10 év óta végzett lelkiismeretes 
munkájáért díszoklevelet kapott Borsos Júlia igazgató és pénztáros helyettes.  Az 
igazgatósági tanács megüresedett helyére Korbuly Judit tagtársunkat választotta meg a 
közgyűlés.  Köszönjük Lovas Edit, Berta Norbert, Deák István és Farkas Imre 
közreműködését a közgyűlés szabályos levezetésében.      
 
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! 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
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A KOSSUTH KLUB MÁRCIUSI RENDEZVÉNYE 
 

Március 31.-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

  

KOSZORÚS FERENC 
 

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG 
105 ÉVE 

 
Ifjabb Koszorús Ferenc ügyvéd az Amerikai Magyar Szövetség (AMSz) elnöke.  A 
Szövetség 1906-ban alakult, egyike a legrégebbi országos etnikumi szervezeteknek 
Amerikában, egyúttal a legnagyobb magyar-amerikai ernyőszervezet az Egyesült 
Államokban.  Célja a magyar származású amerikai állampolgárok érdekeinek 
képviselete.  Támogatja a demokrácia megerősödésével, a kisebbségi jogok 
kiszélesítésével és a jogbiztonság kiterjesztésével kapcsolatos politikát Közép- és Kelet-
Európában.  Szószólója a Magyarországgal határos államokban élő történelmi magyar 
kisebbség érdekeinek.   
 
Koszorús Ferenc pro bono alapon, ügyvédi munkája mellett látja el az AMSz elnöki 
tisztét.  Többek között részt vett az amerikai külügyminisztérium által szponzorált 
előkészítő munkálatokban Magyarország NATO csatlakozását megelőzően és 
rendszeresen tart egyetemi szintű előadásokat emberi és kisebbségi jogokról.  Szükség 
esetén kongresszusi bizottságokban, így pl. a szenátus külügyi bizottságában tesz 
tanúvallomást a Kelet- és Közép-Európában emberi- és kisebbségi-jogokat érintő 
ügyekben.  Angol nyelvű szakirodalmi munkássága széleskörű, cikkei megjelentek a 
Columbia Egyetem kiadásában és a Külpolitikai Szemlében.  Szerkesztőségi leveleit a 
New York Times, Washington Post és a Washington Times közölte.  Írásai 
Magyarországon is megjelennek, így pl. 2010-ben a Heti Válasz közölte „Meggyőzni 
Washingtont” című cikkét.   
 
A magyar nyelvű egyetemi oktatásért végzett munkájáért az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Báthory Díjjal tűntette ki.  Koszorús Ferenc édesapja, id. Koszorús Ferenc 
ezredes a nácik és a kommunisták elleni harcos kiállása miatt kényszerült elhagyni 
Magyarországot.  Előadásában fia róla is megemlékezik.   
 

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/  

http://epa.oszk.hu/sarasota/�


                                                                                       4

 
THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
March 2011.  Vol. 17. No. 3. 

 
Looking into the Crystal Ball.  On January 7th Friends of the Selby Public Library 
organized a fundraiser for the new Teen Center in the library.  Thirty performers, 
including a Gypsy violinist, a mandolin quintet, a jazz trio, dancers, singers, guitar 
players and pianists provided a variety of entertainment.  Several restaurants, including 
First Watch, the Bijou Café, El Greco, and others served food and drinks throughout the 
building.  The Kossuth Club sponsored the event and our volunteers Éva Kisvarsányi, 
Cathy Fenyves Vegliante and Joe Vegliante worked in the Box Office.  Several 
hundred people attended a first but hopefully not the last of such events for the Friends of 
the Library.  We appreciate the opportunity to meet in the Geldbart Auditorium every 
month for the past ten years and would like to continue to do so in he future.         
 
Annual Luncheon and Concert.  Saturday, March 5 at 11:30 AM in the Prestancia 
Country Club (4409 TPC Drive, Sarasota) there will be a luncheon followed by a concert 
featuring the popular Canadian singer Masi.  The lunch and program cost 30 dollars per 
person.  It is not too late to sign up for this event.  Please mail your check to the Kossuth 
Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) as soon as possible. 
 
March Program.  Thursday, March 31 at 4:30 PM in the Selby Public Library (1331 
First Street, Sarasota): “American Hungarian Federation—Serving its Community for 
a Century.”  Our guest speaker Frank Koszorús, Jr. is President of the American 
Hungarian Federation (AHF) in Washington, DC.  Founded in 1906, AHF is the largest 
Hungarian-American umbrella organization in the United States.  It is among the oldest 
ethnic organizations in the country.  AHF was established as an association of Hungarian 
societies, institutions and churches to “defend the interests of Americans of Hungarian 
origin in the United States.”  Over the past 100 years, AHF’s mission has broadened to 
include support of people of Hungarian descent on both sides of the Atlantic and in the 
successor states of the Carpathian Basin.  The Federation strives to unite the American 
Hungarian community through work that supports common goals.  AHF is a national, 
non-partisan, independent umbrella organization representing the interests of its member 
organizations and the Hungarian American community.   
 
Mr. Koszorus will remember his father, the late Col. Ferenc Koszorús, a Hungarian 
patriot who fought both the nazis and the communists and had to flee his native Hungary. 
 

Please join us! 
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