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SPIFFS.  November 1.-2. és 3.-án rendezi a 38-ik nemzetközi fesztivált a St. Petersburg 
International Folk Fair Society, frappáns rövidítéssel a SPIFFS.  A Sarasota környékén 
élő magyarokat az 1970-es évek derekán az akkori Petőfi Klub képviselte néhai Dr. 
Bognár Kálmán elnök (a Hírmondó főszerkesztőjének édesapja) és veterán tagtársunk az 
akkor Kiss Ica néven ismert Molnár Ica vezetésével.  A Kossuth Klub csak 1985-ben lett 
Floridában hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezet.  Elődeink díjakat nyertek a 
magyar népi kultúra művészi remekeiből rendezett gyönyörű kiállításaikkal és 
gasztronómiai finomságokkal.  Nagy örömünkre szolgál, hogy a régi tradíciót idén 
felújítja tiszteletbeli konzulunk, Dr. Gergátz István és felesége, Bika Julianna, aki mint 
a Kossuth Klub igazgatója képviseli klubunkat.  A magyar Globális Barátság Egyesület 
és a Napraforgók táncegyüttes is részt vesznek a három napos fesztiválon.  A 2012-es 
fesztivál mottója a népi zenekultúra és tánc.  Bővebb információ a www.spiffs.org 
honlapon található. 
 
Jótékony Célú Könyvvásár.  A 6.-ik Magyar Fesztivál ismét sikeres volt.  Gratulálunk 
Klátyik Erika és Székely Zsolt vezetésével a magyar Globális Barátság lelkes ifjú 
gárdájának.  A Kossuth Klub sátrában nagy volt a forgalom, sokan érdeklődtek az eladó 
könyvek iránt, amiket ösztöndíj alapunk gyarapítására árultunk.  Minden elismerés és 
köszönet illeti Borsos Júlia igazgatót (a mi kis Julikánk!) a vásár nagyszerű 
megszervezéséért és a sátor kényelmes és ízléses berendezéséért.  Az árusításban 
felváltva segítettek Chászár Maja, Csizinszky Ágnes és Sándor, Gábry Helén, 
Kendeffy Péter, Kisvarsányi Éva, Nádasdy Orsi és Thiringer Erika.     
 
Gulág Könyv.  Korlátozott példányszámban megjelent Kisvarsányi Géza könyvének 
második kiadása (Emlékezés—Epizódok Életemből Tokajtól Sarasotáig, Sarasota, 2011, 
118 oldal).  A szerző visszaemlékezéseiben legrészletesebben a második világháború 
utolsó hónapjairól és azt követően a szovjet Gulágban töltött évekről emlékezik meg.  
Fájdalmas emlékek, amit 18-20 éves ifjúként élt át.  Dr. Várdy Béla és Dr. Várdyné 
Huszár Ágnes, a Duquesne Egyetem történész professzorai szerint a könyv drámaian 
összegezi a „bolsevik köntösbe öltöztetett emberi kegyetlenség mibenlétét”.  Dr. 
Pölöskei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia tagja szerint Sztálin és Rákosi között 
egy 1945 nyarán létrejött egyezmény alapján a Szovjetuniónak joga volt a magyar 
hadifoglyokat „jóvátételi kényszermunkásnak” (Gulág lexikon) átminősíteni, hogy azok 
a szovjet birodalom építésében részt vegyenek.  Géza a kortárs, a „résztvevő” és 
szerencsés túlélő szemével ismerjük meg ezt a kegyetlen világot.   
 
Magyarország honvédelmi minisztere Dr. Hende Csaba szeptemberben tett 
látogatásakor a Honvédelmi Minisztérium aranyérmét nyújtotta át Dr. Kisvarsányi 
Gézának a 27.-es Székely Hadosztály kötelékében az előrenyomuló szovjet hadsereg 
ellen Magyarország védelmében tanúsított helytállásáért.   
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A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül.  Az érdeklődők megkaphatják, amíg a 
készlet tart, a Kossuth Klub Kárpát-medencei Ösztöndíj Alapja részére küldött 
adományért.  Az angol nyelvű kiadás 2013-ra várható.                          
 
Katalin Bál és a jövő.  Szombaton, november 24.-én a South Gate Community Center 
dísztermében (3145 South Gate Circle, Sarasota), ahol a belvárosi Selby Könyvtár 
felépítése előtt régebben a Kossuth Klub gyűléseit tartottuk, este 6 órától elegáns vacsorát 
és hagyományos Katalin Bált rendez Barta Sophie.  Sophienak vendéglátó főiskolai és 
újságírói diplomája van és igényes színvonalú rendezvényre törekszik.  Terített 
asztaloknál, porcelán tányérokon magyaros vacsorával várja az elegáns alkalmi viseletbe 
öltözött vendégeket.  Jegyet korlátozott számban 30 dolláros áron november 15.-ig lehet 
rendelni Sophie telefonszámán (941-351-7121).  A hangulatról férje Barta Alfonz 
művésznevén Talfi zongoraművész és énekes zenész gondoskodik.  Talfi már régen 
szeretne bemutatkozni a Kossuth Klub tagjainak.  A november 24.-i Katalin Bál jó 
alkalom lesz arra, hogy többen megismerjük őt is.   
 
Az újabban partjainkra vetődött magyar emigráció között sok értékes fiatalt ismertünk 
meg.  Klátyik Erika és Székely Zsolt a magyar Globális Barátság vezetői évek óta 
szervezik a Magyar Fesztivált, nagy szolgálatot téve a magyar népszokások, népi 
művészet, zene és tánc széleskörű terjesztésében.  Varga Ottilia a Napraforgók tánc 
együttes lelkes szervezője és tanára az egyre növekedő számú magyar gyermekekben 
próbálja feleleveníteni és ébren tartani a magyar nyelvet és hagyományokat.  Nagy tervei 
vannak, amiről röviden novemberi műsoruk előtt szeretne beszámolni a Kossuth Klub 
tagjainak.  Férje, Bévárdi László a belvárosi Salute! Étterem résztulajdonosa a tavalyi 
fesztivál gulyásfőző versenyének nyertese.  Barta Sophie és Talfi is azok közé a fiatalok 
közé tartozik, akik a sarasotai magyarság jövőjének letéteményesei.  Támogassuk 
kezdeményezéseiket.    
 
Egyházi Hírek—Keresztelők.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 
ökumenikus istentisztelete november 4.-én délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 
(4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református lelkész-
esperes Fort Lauderdaleből.  Meghirdeti a gyermek és felnőtt keresztség lehetőségét a 
novemberi és az azt követő istentiszteleteken minden arra igényt tartó magyarnak.  
Kérjük, hogy az érdeklődők hívják az esperes urat a 954-614-4524 telefonszámon.   
 
Tagsági Hírek.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  
Kérjük tagjainkat, hogy fizessék be a 2013-as tagdíjat, amelynek 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.  
 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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MEGHÍVÓ NOVEMBERI MŰSORUNKRA 
 

November 15.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár 
nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND: 
 

TÖRTÉNELMI KULISSZATITKOK, 3. RÉSZ— 
 A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ANGOL ÉS AMERIKAI HADÜZENETEI  

 
Clementis-Záhony Botond Budapesten született.  Középiskolai tanulmányait 
Ausztriában és az Egyesült Államokban végezte.  A St. Joseph Főiskolán (Indiana), majd 
a clevelandi John Carroll Egyetemen kapott egyetemi diplomákat politikai 
tudományokból és történelemből. Mint külpolitikai szakértőt a NATO és a 
Hadügyminisztérium alkalmazta.  1991 után Magyarországon, Taszáron dolgozott.  
Jelenleg Sarasotában tanít.  Értelmesen átgondolt politikai és történelmi elemzései 
korábbi előadásai során is nagy érdeklődést váltottak ki tagjaink körében.  Előadását 
közkívánatra tartja, hogy befejezze áprilisban megkezdett értekezését.  A történelmi 
„kulisszatitkok” sokszor évtizedek múlva derülnek csak ki, miután történészek és 
politológusok szigorúan bizalmas adatok birtokába jutnak. 

 
HIRDETÉSEK 

 

Around the world in one day címmel megjelent Farkas Leonóra könyve.  A fiatalon 
elhunyt író kéziratát férje Marcel Belt adta ki angol nyelven, Irene Zeventer gyönyörű 
színes illusztrációival.  A könyv több országban élő gyermekek egy-egy napjának leírása 
alapján ismerteti meg az olvasót a különböző népszokásokkal.  Ára 15 dollár, a „Save the 
Children” alapítvány javára.  E-mail: Elizabeth Farkas, erda70@verizon.net.             
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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SPIFFS.  The 38th festival of the St. Petersburg International Folk Fair Society will be 
held November 1st through the 3rd and Kossuth Club representative Julianna Bika will 
exhibit displays about Hungarian tourism.  For more details please see www.spiffs.org.   
 
Festivals are popular in our area as witness the success of the recently concluded 6th 
Hungarian Festival in Sarasota.  Thanks to generous donations of books by our sponsors 
our volunteers sold books to raise funds for our scholarships under the direction of Júlia 
Borsos. 
  
Viva Europe! is another international festival to be held in March 2013 in Gainesville 
under the aegis of the University of Florida.  Hungarian clubs from the Sarasota area plan 
to participate.   
 
A Ball for the Kates in our Lives.  Hungarians celebrate Name Days.  The Gregorian 
(Christian) calendar assigns a saint’s name to each day of the year and if your name 
happens to be say Ann, or George, or Kathleen, your Name Day is that day of the year 
where the saint’s name is located.  The name of Kathleen, Kathryn, Kate, or in Hungarian 
Katalin is on November 25.  For the first time this year Talfi Music Productions (Mr. 
and Mrs. Alfonz Barta) presents an exclusive Name Day celebration for the Kates in our 
lives on the eve of Katalin Day, on Saturday, November 24 from 6:00 PM in the South 
Gate Community Center (3145 South Gate Circle, Sarasota).  An elegant Hungarian style 
dinner will be served followed by a dance.  Suggested attire: smart casual.  Alfonz (Talfi) 
Barta provides music.  The cost is $30.00 per person.  Tickets may be ordered from 
Sophie Barta (941-351-7121) by November 15th.  
 
Kossuth Club Program in November.  On Thursday, November 15 at 4:30 PM in the 
Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota) historian Mr. Botond Clementis-
Záhony presents the third part of his fascinating lecture series about the “behind the 
scenes” detective story of the Second World War.  He returns by popular demand. 
 
Dues for 2013.  We remind our members to please renew their memberships for 2013 
before December 31st.  Due are $20 for single and $30 for family memberships.  New 
members are welcome.  Donations to our scholarship fund are tax deductible.  Please 
mail your checks to the Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. 
 

We wish you all a happy thanksgiving holiday 
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