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A Búcsú.  Február 20.-án 85 Kossuth Klub tag és vendég búcsúztatta a leköszönő 

igazgatókat.  Többek között Magyarországról, Svájcból, Clevelandból és Miamiból jöttek 

vendégek.  Jelen volt Fűry Gitta, a Kossuth Klub volt elnöke (1992-1993).  Az ebédet 

Nt. Bodor Péter Pál, a Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház lelkipásztora asztali 

áldással nyitotta meg, majd Farkas Imre, a jelölőbizottság elnöke emlékeztette 

tagjainkat, hogy a hétfőn, április 21.-én tartandó szavazáson akár személyesen, akár 

meghatalmazással képviseltessék magukat.  Alapszabályaink értelmében u. i. a tagság 51 

százalékának szavazata szükséges ahhoz, hogy az új vezetőség megválasztása érvényes 

legyen.  Felkérte az érdeklődőket, hogy a megüresedő hat igazgatósági pozícióra 

jelentkezzenek. 

 

Ebéd után Dr. Domonkos László méltatta a leköszönő igazgatók, Borsos Júlia, Dr. 

Csizinszky Sándor, Kisvarsányi Éva, Dr. Kisvarsányi Géza, Vegliante-Fenyves Kati 

és Vegliante Joe húsz éves munkáját és eredményeit, majd Nádasdy Orsi a tagság 

nevében virágcsokrokat és ajándékokat adott át.  Közölte, hogy megalapították a Kossuth 

Klub „Kisvarsányi Fund”-ját, és kijelentette, hogy adóból levonható adományt lehet 

küldeni az alap megjelölésével.  Az összegyűlt pénz a Kisvarsányi házaspár által 

megnevezett jótékony célt szolgálja. 

 

Az ünnepélyes eseményt lezáró nagy sikerű koncertet fiatal sarasotai énekművészek, 

Deborah Polkinghorn –Šuta és Kira Gaillard adták Don Bryn zongorakíséretével.  

Műsoruk egyik fénypontja Rosalinda áriája, a magyar csárdás volt Johann Strauss 

Denevér című operájából a jó színpadi rutinnal rendelkező Deborah előadásában.                 

 

Egyházi Hírek. A Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő, úrvacsorával 

egybekötött ökumenikus istentisztelete március 2.-án délután 2 órakor lesz a Beneva 

Templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Poznán Béla vendégpüspök 

és Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  A püspök úr tiszteletére 5 órai kezdettel bankett lesz a 

belvárosi Salute étteremben (23 N. Lemon Ave.), amelyre szeretettel várják a 

vendégeket.  Érdeklődni és jelentkezni lehet a 941-412-4449, vagy 941-556-9946 

telefonszámon.  

 

Vendégművész Budapestről.  Vasárnap, 2014. március 9.-én délután 4 órakor a 

bradentoni Christ Church templomban (4030 Manatee Ave. West, Bradenton) Ruppert 

István orgonaművész ad hangversenyt.  Nemzeti ünnepünkre, 1848. március 15.-re 

emlékezve, műsora második részében magyar zeneszerzők művei szerepelnek.   

 

Ruppert István a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgonaprofesszora 

harmadszor szerepel Sarasota környékén, legutóbb a belvárosi Megváltó templomban 
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hallottuk.  Az 1954-ben született művész érdekes életrajzi háttere, hogy zenei végzettsége 

mellett gépészmérnöki diplomája van és hivatásos futballista volt.  1987-ben végezte a 

Zeneakadémiát.  2006 óta a győri Széchényi Egyetem tanszékvezető professzora.  Zenei 

érdeklődése Fescobalditól Messiaenig az orgonairodalom széles skáláját felöleli, 

beleértve a modern magyar zeneszerzőket.  2003-ban elnyerte az Artisjus díjat.  Az 

Amerikai Orgonista Céh 2004-ben az „Év Előadóművésze” díjjal tűntette ki.  Számtalan 

hangversenyt adott Európában, Észak Amerikában, Japánban és Brazíliában.      Önkéntes 

jegyadományokat a helyszínen lehet adni.    

 

Adományok és Köszönet.  A 2014-es év első két hónapjában harmincnyolcezer 

nyolcszáztíz, azaz 38,810.00 dollár ösztöndíjat osztottunk szét a Kárpát-medencei 

Ösztöndíj Alap keretében magyar iskolák diákjai között, valamint a második 

Napraforgók tábor szervezésére.  Reméljük, hogy az új vezetőség folytatni fogja a 

magyar kisebbség és kulturális intézményeink támogatását.  A leköszönő igazgatók 

köszönik tagjaink töretlen bizalmát és munkánk támogatását.  Az elmúlt húsz év alatt 

közel egymillió dollár adományt küldtünk Magyarországra és a Trianonban elszakított 

magyarlakta kisebbség iskolái és árvaházai részére.  Köszönjük, hogy segítettek!           

 

A Második Napraforgók Néptánc és Zene Tábor Sarasotában.  Júniusban Varga 

Ottilia vezetésével újra megrendezik a hagyományőrző kezdeményezést, amelynek célja 

az Amerikában született magyar gyermekeknek átadni nemzeti hagyományainkat, 

nyelvünket, népművészetünket.  A szervezés költségeire továbbra is kérünk adóból 

levonható adományokat címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).       

                         

Az Áprilisi Választás.  Felhívjuk tagjaink figyelmét, a 2014-15 évre szóló vezetőség 

megválasztása szokatlan időben, hétfőn, április 21.-én délután fél 5-kor lesz a Selby 

Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota).  Az időpontváltozás könyvtári 

rendezvénnyel való konfliktus miatt történt.  A jelenlegi 140 tagból minimum 71 szavazó 

jelenléte szükséges, beleértve a meghatalmazásokat, hogy a választás érvényes legyen.  A 

meghatalmazó cédulákat mellékeljük, kérve, hogy aki nem tud személyesen eljönni, 

pontosan kitöltve küldje vissza címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276). 

 

Szerkesztői Üzenet.  Összejöveteleinket rendszerint csütörtök délután szoktuk rendezni a 

központi fekvésű, belvárosi Selby Könyvtárban.  Sajnos, márciusban és áprilisban a 

könyvtár kérésére meg kellett változtatnunk az időpontot keddi, illetve hétfői napokra.  

Elnézést kérünk tagjainktól, de mivel a termet díjtalanul használjuk, a könyvtár 

szabályaihoz alkalmazkodnunk kell.  Kérjük, hogy a szokatlan időpontok ellenére, 

jöjjenek el mindkét műsorra!        

  

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

Március 18.-án, Kedden Délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

  

CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND: 
 

EGY LENGYELORSZÁGI ÚT MARGÓJÁRA 
 

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. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

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!  

 

Bármilyen ingatlan ügyben kérjük, hívják a Kossuth Klub tagját, Boguszewski Enikőt (Nikki) a 

Coldwell Banker ingatlan cég St. Armands Key irodájában (941-302-4676).  Magyarul is beszél!  

E-mail: finikki@prodigy.net.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:Gardi.CPA@verizon.net
mailto:finikki@prodigy.net
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

March 2014. Vol. 20, No. 3. 

 

Farewell Luncheon.  On February 20th 85 members and guests assembled to say good 

bye to departing Board members Jűlia Borsos, Dr. Alex Csizinszky, Éva Kisvarsányi, 

Dr. Géza Kisvarsányi, Cathy Fenyves-Vegliante and Joe Vegliante.  The pastor of the 

Hungarian Christian Church, Reverend Péter Pál Bodor, said grace before the meal.  

Chair of the nominating committee Imre Farkas reminded members of the importance of 

voting, either in person, or via the attached proxy, in the upcoming April 21st election, as 

a 51 percent majority is needed for a legal vote.  Board member Dr. László Domonkos 

reviewed the accomplishments of the departing Board members during the last 20 years 

and noted that the cumulative years of service by the six amounted to more than 110 

years.  Ursula Nádasdy thanked each of us for our dedicated service to the Hungarian 

community and presented flowers and gifts from the membership.  She announced the 

establishment of the Kisvarsányi Fund in honor of the Executive Director for 20 years 

and asked for contributions of tax deductible donations to the Fund for charitable causes.  

The post-luncheon concert featured talented local singers Deborah-Polkinghorn-Šuta 

and Kira Gaillard accompanied by pianist Don Bryn,                    

 

Hungarian Organist.  On Sunday, March 9, at 4:00 PM, in the Bradenton Christ Church 

(4030 Manatee Avenue West) István Ruppert from Budapest will present an organ 

concert in two parts—music for the Lenten season, and Hungarian organ music to 

commemorate the March 15, 1848 Hungarian national holiday.  A professor at the 

world-renowned Franz Liszt University of Music, Mr. Ruppert was bestowed the 

prestigious “Performer of the Year” award by the American Guild of Organists in 2004. 

A great advocate of Hungarian music, he received the “Artisjus” award in 2003.  Free 

will donations at the door are gratefully accepted.      

 

Lecture Series.  Our guest speaker on Tuesday, March 18 at 4:30 p.m. in the Selby 

Library (1331 First Street, Sarasota) is Botond Clementis-Záhony.  His lecture in 

Hungarian, will summarize his reflections on Polish-Hungarian historic relations.  

 

The Second Hungarian Folk Dance and Music Camp in Sarasota.  The time of the 

camp has been postponed for June.  Detailed announcements will be forthcoming later.   

 

For all your real estate needs, please call Kossuth Club member Enikő (Nikki) 

Boguszewski (941-302-4676), or E-mail finikki@prodigy.net.  She would gladly help you 

buying or selling property on Florida’s “Culture Coast.”   

mailto:finikki@prodigy.net

