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Konzulavatás.  Magyarország észak-floridai tiszteletbeli konzulját, Dr. Gergátz István 
nyugalmazott orvost szeptember 16.-án avatja fel Dr. Sándor István washingtoni konzul 
a venice-i Magyar Házban (165 N. Jackson Road, Venice, FL 34292).  Az avatást 
ünnepélyesebbé teszi Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere részt vétele, 
aki hivatalos útját megszakítva meglátogatja a Sarasota környékén élő magyarokat.  A 
Magyar Házban vasárnap délelőtt 11-kor ökumenikus istentisztelet majd ebéd lesz, amin 
a miniszter úr is részt vesz.  Igét hirdet Dr. Osváth Csaba református lelkész.  Az ebéd 
ára 12 dollár.  Jelentkezni legkésőbb szeptember 13.-ig, csütörtökig lehet Klátyik Erika 
számán (941-320-8253). 
  
Jótékony Célú Könyvvásár.  A 6.-ik Magyar Fesztivál október 5.-6.- és 7-én lesz a 
Sarasota Fairgrounds területén (3000 Ringling Boulevard).  Szombaton, október 6.-án, a 
Kossuth Klub magyar és angol nyelvű könyveket árul a Kossuth ösztöndíjak javára.  
Önkéntes jelentkezőket kérünk, akik sátrunkban 2-2 órás segítséget tudnak nyújtani a 
könyvek árusításában déli 12 óra és este 8 között.  Jelentkezni lehet Borsos Júlia számán 
(941-896-6097), aki adóból levonható könyvadományokat is átvesz. 
 
Egyházi Hírek—Keresztelők.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 
ökumenikus istentisztelete október 7.-én délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 
(4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református pap Fort 
Lauderdaleből.  Bodor Péter Pál Aradon született, teológiai tanulmányait Romániában, 
Kolozsváron és az USA-ban végezte, majd az Egyesült Államokban gépészmérnöki 
végzettségre tett szert.  Édesapja, néhai Bodor László nyomdokában járva évek óta a 
Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház lelkésze.  Minden hó első vasárnapján azért jön át a 
keleti partról Sarasotába, hogy magyar nyelvű ökumenikus istentiszteletet tartson az arra 
igényt tartó gyülekezetnek.  Édesanyja Albinka, a gyülekezet orgonistája és kántora. 
 
Október 7.-én, és ezen túl minden alkalommal a tiszteletes úr megkereszteli az arra igényt 
tartó szülőket és gyermekeiket.  Magyarországon és Erdélyben a kommunizmus évei alatt 
sok szülő félt megkeresztelni gyermekét, nehogy meggyanúsítsák a „klerikális reakció” 
vádjával, ami megélhetés és életbiztonság szempontjából súlyos következményekkel 
járhatott.  Mivel a fiatalabb generáció számos Sarasota környékén élő tagja nincs 
megkeresztelve, a tiszteletes úr szeretné megadni a keresztelés lehetőségét minden 
érdeklődőnek. 
 
A Nagykövet Látogatása.  Magyarország amerikai nagykövete Dr. Szapáry György 
október 5.-8. között tesz eleget régen fenn álló meghívásunknak.  Pénteken, október 5.-én 
tiszteletbeli konzulunk, Dr. Gergátz István társaságában találkozik a sajtó, a 
kereskedelmi kamara és a politikai élet képviselőivel Tampában.  Október 6.-án részt 
vesz a 6.-ik Magyar Fesztiválon Sarasotában.   Október 7.-én az ökumenikus istentisztelet 
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után az egyház és a Kossuth Klub vendégeként megemlékezik nemzeti gyásznapunkról, 
az Aradi Vértanúkról, majd mindenkit szeretettel várunk uzsonnára a templom 
kultúrtermében.  Este 7 órakor a nagykövet úr tiszteletére vacsorát rendezünk a Salute! 
Sarasota étteremben (23 N. Lemon Avenue, Sarasota, FL 34236), amire szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.  Részletes információ a 3.-ik oldalon olvasható.   
 
Tagsági Hírek.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  Az 
őszi hónapokban kezdjük emlékezetni tagjainkat a 2013-as tagdíj befizetésére, amelyek 
összege évek óta nem emelkedett: 20 dollár személyenként, 30 dollár családonként.  A 
családi tagdíj kedvezményes, mert a Hírmondót egy címre küldjük, s ez által 
postaköltséget takarítunk meg.  Új tagokat mindig szívesen és szeretettel várunk.   
Felülfizetéseket köszönettel nyugtázunk.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy „örökös 
tagság” kategóriában egyszeri 500 dolláros tagdíj befizetése esetén többet nem kell 
tagdíjat fizetni.  
 
Gyászmise.  Az augusztus 20.-án elhunyt Karakay Erzsébet emlékére angol nyelvű 
szentmisét mond Bernard Evanofski lelkipásztor pénteken, szeptember 14.-én, délután 2 
órakor a Megtestesülés (Incarnation) római katolikus templomban, 2929 Bee Ridge Road, 
Sarasota, FL 34239.  Magyar nyelvű megemlékezést Szilágyi Gertrúd mond.  Erzsike és 
néhai férje István közel harminc évig a Kossuth Klub tagjai és támogatói voltak.  
Végrendelete végrehajtói kérésére közöljük, hogy virágadományokat a Kossuth Club 
címére lehet küldeni (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276). 
 
Végtisztesség.  Amerikában élő családja kérésére Dr. Bethlen Ferenc (1925-2010) 
tagtársunk hamvait Dr. Vadász Alexandra vitte Sárospatakra, ahol ünnepélyes 
szertartással helyezték örök nyugalomba szeretett felesége Ilona mellé.  A történelmi 
Bethlen család egyik kései leszármazottja, Dr. Bethlen élete végéig a Kossuth Klub tagja 
volt.        
 

HIRDETÉSEK 
 
Adó ügyekben forduljanak 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!  

 
Amikor szükség van rá: 10 éves gyakorlattal, referenciákkal rendelkező magyar 
hivatásos ápolónő (CNA/caregiver) családias napi ápolást, főzést, bevásárlást, szükség 
szerint autóvezetést (pl. doktori rendelésre) vállal.  Holló Judit, telefon: 941-720-1046, 
E-mail: j.spirit10@hotmail.com  

 

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

 
MEGHÍVÓ AZ OKTÓBERI MŰSOROKRA 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
mailto:jspirit10@hotmail.com�
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Október 7.-én vasárnap este 7 órakor vacsora Magyarország washingtoni nagykövete 

Dr. Szapáry György 
tiszteletére a belvárosi Salute! Sarasota étteremben (23 N. Lemon Avenue).  Kérjük az 
érdeklődők jelentkezését legkésőbb október 4.-ig a Kossuth Klub címén (P. O. Box 
19774, Sarasota, FL 34276).  A vacsora ára 30 dollár, a menü csirke vagy lazac körettel, 
saláta, desszert kávé vagy tea.  Bár szerviz lesz (cash bar available).  Kérjük a csekket a 
Kossuth Klubnak kitölteni, és a választékot megjelölni! 
 
Október 18.-án csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota) 
 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM 56.-IK 
ÉVFORDULÓJÁRÓL 

 
Ünnepi szónok: 

ILLÉS ZOLTÁN 
 

Közreműködik: 
DOBI-KISS VERONIKA 

 
Illés Zoltán Szabadkán született.  1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen vegyész-
biológusmérnök diplomát, majd 1987-ben egyetemi doktori címet szerzett az analitikai 
kémia területén.  1995-től Fulbright-Humphrey ösztöndíjasként másfél évet töltött az 
Egyesült Államokban.  Kutatási témája a környezetvédelmi államigazgatás 
magyarországi adaptációja volt.  A Kossuth Klub régi tagjai emlékezhetnek rá, hogy 
akkor, 1995-ben már vendégünk volt.  Széleskörű közéleti pályafutása során többek 
között országgyűlési képviselő (1991-2003), a Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
(1998-2002) és 2010 óta a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.               
 
Dobi-Kiss Veronika énekművész Gyöngyösön született.  Zenei tanulmányait Egerben az 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (1991) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem győri tagozatán (1996) végezte.  Magánének tanári és kamaraművész diplomát 
kapott.  Szép mezzo szoprán hangjával 2002-ben a Simándy énekversenyen három 
különdíjat nyert, 2003-ban elnyerte a Wagner Társaság ösztöndíját Beyreuthba.  2001 óta 
a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola tanára Győrben.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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/�
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Habemus Consulem!  As the Latin saying goes, we now have a consul!  The growing 
Hungarian population in Florida warrants the establishment of a second honorary 
consulate headquartered in Sarasota.  Dr. István Gergátz, retired physician from New 
Orleans will be inducted honorary consul at noon on Sunday, September 16 in the 
Hungarian House (165 N. Jackson Road, Venice).  Hungarian Secretary of Defense 
Csaba Hende will be a special guest. 
 
Sixth Hungarian Festival.  The popular festival returns to the Sarasota Fairgrounds 
(3000 Ringling Blvd.) on October 5 through 7.  Organized by the Hungarian Global 
Friendship Foundation and supported by the Kossuth Club, we plan to have a booth to 
sell books for the benefit of our scholarship fund.  Donations are tax deductible.  Please 
call Board member Julia Borsos (941-896-6097) to let her know where to pick up your 
donated books. 
 
Visit by the Ambassador of Hungary.  The Hungarian Ambassador to the United States 
Dr. György Szapáry will attend the Hungarian Festival.  On Sunday, October 7, he will 
be the guest of the Hungarian Christian Church and the Kossuth Club.  The monthly 
ecumenical service at 2:00 PM in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road) will 
be conducted by the reverend Péter Pál Bodor from Fort Lauderdale.  There will be a 
reception after the service.  At 7:00 PM the Kossuth Club will host a banquet for our 
distinguished guest in the Salute! Sarasota restaurant (23 N. Lemon Ave.)  The cost is 
$30 per person payable by October 5 to the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 
34276).   
 
56 Years After 1956.  Generations grew up since that October day in 1956 when 
Hungarians rose as one against the occupying forces of the Soviet Union and the 
Communist terror regime imposed on the people.  Those of us who were present that day 
and during the ensuing twelve days of freedom remember and try to remind the world to 
always guard against tyranny everywhere.  On Thursday, October 18 at 4:30 PM in the 
Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota) our keynote speaker will be Zoltán 
Illés, Under Secretary for environmental agriculture in Budapest.  Mezzo soprano 
Veronika Dobi Kiss will perform Hungarian songs.        
 
 

We welcome all interested visitors 
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