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A HOSSZŰ NYÁRI SZÜNET UTÁN SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK 

VISSZATÉRŐ TAGJAINKAT ÉS OLVASÓINKAT! 

   

A Mikes Kelemen Program.  A magyar kormány összegyűjti, hazaszállítja és 

feldolgozza a diaszpórában található magyar hagyatékokat, hogy méltó jövőt biztosítson 

szellemi kincseinknek.  Fő célja, hogy ne vesszen el a nagyvilágban szétszóródott 

magyarok tárgyi öröksége.  Ez a cél mindannyiunk számára fontos, hiszen nem tudjuk mi 

lesz a sorsa személyes, családi és esetleg kultúrtörténeti szempontból fontosnak tartott 

tulajdonainkkal.  Aki tárgyi adománnyal szeretne hozzájárulni a programhoz, jutassa el 

Hegedűs István Kőrösi Csoma ösztöndíjasnak az Amerikai Magyar Alapítvány 

Múzeuma címén (300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08901).  Reméljük, így 

lehetővé tesszük az utókor értékelését Magyarországon azoknak, akik kényszerítő 

körülmények között hagyták el hazájukat a 20.-ik század viharai folyamán.     

 

Sport Hírek.  A Székesfehérváron rendezett öttusa Európa-bajnokságon aranyérmet 

nyert a magyar férficsapat.  A csapat tagja volt Demeter Bence, aki júniusban a magyar 

színeket képviselte az öttusa Világkupadöntőn, Sarasotában.  A vívás és az úszás után a 

magyarok a második helyen álltak, de bravúrosan előretörtek a lovaglás, és a céllövéssel 

kombinált futás után.—A moszkvai kajak-kenu világbajnokságon 6 arany-, 5 ezüst és 6 

bronzérmet nyert a magyar csapat, messze megelőzve versenytársait.  Gratulálunk!         

 

Egyházi Hírek. A sarasotai magyarok tradíciója, hogy minden hó első vasárnapján 

ökumenikus istentisztelet, minden hó második vasárnapján római katolikus szentmise van 

magyar nyelven.  Katolikus pap hiány miatt a szentmisék két éve szünetelnek.  A 

Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház továbbra is várja magyar nyelvű istentiszteletekre a 

hívőket.  Az őszi szertartások dátumai október 5, november 2, és december 7.  A 

szertartások délután 2 órakor kezdődnek a Beneva Templomban (4835 Beneva Road, 

Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  A megkeresztelkedés lehetőségéről 

érdeklődni lehet a 954-614-4524 telefonszámon.  Vallási és felekezeti különbségre való 

tekintet nélkül minden érdeklődőt szeretettel várnak.  Ugyancsak tradíció az istentisztelet 

utáni uzsonna, amiről évek óta Ablonczy Tünde és Gémesi István gondoskodik.  

Süteményt, szendvicseket, vagy szerény anyagi hozzájárulást köszönettel fogadnak! 

 

Tagdíjak 2015-re.  A Hírmondó következő száma decemberben jelenik meg, ezért előre 

emlékeztetünk mindenkit, hogy a 2014-es tagdíjak december 31.-ig érvényesek.  A most 

befizetett tagdíj 2015. december 31.-ig hosszabbítja meg a tagságot.  Az évi tagdíj 

továbbra is csak $20 egyéneknek, illetve $30 családoknak.  A csekket a Kossuth Klub 

címére küldjék (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  FONTOS: értesítsen minden E-

mail címmel rendelkező tag, ha a jövőben is igényt tart a hírek postai kézbesítésére!    
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ŐSZI MŰSOROK 
 

A 8. MAGYAR FESZTIVÁL 
 

Október 18.-19.-én, szombaton és vasárnap a Sarasota County Fairgrounds területén 

(John Ringling Boulevard) lesz a 8. Magyar Fesztivál.  Belépődíj naponta $10, 12 éven 

alul ingyenes.  A Kossuth Klub sátrában magyar és angol nyelvű könyveket, hímzéseket 

és különböző dísztárgyakat árulunk.  E-mailen, vagy postai címünkön (P. O. Box 19774, 

Sarasota, FL 342769) lehet jelezni az e célra szánt adományokat és önkéntes segítséget. 

 

Szombat délután néma árverést (silent auction) rendezünk egy eredeti Varga István 

festményre.  Néhai tagtársunk Varga István (1917-2004) festőművész képei világszerte 

ismertek.  Az árverésen kapható kép az idős Liszt Ferencet ábrázolja.  Felbecsült értéke 

350 dollár.  Mérete 19x23 cm (8x10 inch), ízléses keretben.  Kikiáltási ára $100, 

minimum $5-os emelésekkel.  A kép déli 12 órától megnézhető, délután fél 5-kor (4:30 

p.m.) lezárjuk a licitálást.  Akkor átveheti az, aki a legmagasabb árat felajánlotta.     

 

A Fesztiválon kapható lesz Kisvarsányi Géza Gulág könyvének második, angol nyelvű 

kiadása (Reminiscences of a Gulag Survivor), miután az első kiadás amerikai olvasóktól 

kapott számos kedvező kiértékelés után elfogyott.  A 119 oldalas mű ára $10, amit a 

Kossuth Klub ösztöndíj alapjára fordítunk.  A könyv E-book formában is letölthető a 

www.lulu.com honlapról.   

 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM 58-IK 

ÉVFORDULÓJÁRÓL  
 

Október 23.-án, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p.m.) a Selby Könyvtár nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota) ünnepi műsort tartunk.  A zenés irodalmi műsort Szíki 

Károly színművész (Eger) rendezi.  Közreműködnek Velkey Róbert Kőrösi Csoma 

ösztöndíjas (furulya), Cseke Gyöngyvér (hegedű) és a Napraforgó Együttes Varga 

Ottilia vezetésével.  

 

Azok közülünk, akik Magyarországon éltek az 1950-es években, jól emlékeznek a 

szovjet megszállás által az ország lakosságára ítélt önkényuralmi rendszer borzalmaira.  

A kitelepítésekre, a besúgó rendszerre, a koholt vádak alapján elhurcolt, elítélt, 

bebörtönzött, megkínzott és kivégzett ártatlan áldozatokra, a vallás-, szólás- és 

sajtószabadság teljes hiányára.  A félelemre, ami az egész ország népét átitatta.  Október 

23. és az utána következő 12 nap szabadság mindörökre megmarad emlékezetünkben.  

Generációk nőttek fel az óta.  A túlélők kötelessége emlékeztetni a fiatalabb generációt a 

terror éveire, hogy vigyázzanak!  Nehogy az egész világon bebádogozzanak minden 

ablakot (Tollas Tibor után, szabadon). 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

 

http://www.lulu.com/
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JÁNOS VITÉZ 
 

November 22.-én délután 3 órai kezdettel a Glenridge Színházban (2333 Scotland Way, 
Sarasota), a Komáromi Lovas Színház előadásában Kacsóh Pongrác János Vitéz című 

zenés mesejátékát láthatjuk a Kossuth Klub és Pongrátz Entertainment rendezésében.  

Felhívjuk mindenki figyelmét erre a rendkívüli előadásra.  A Lovas Színház, hivatásos 

színművészek és egy páratlan, mintegy 40 paripából álló lovarda együttműködése.  A tíz 

éve fennálló színház célja a magyar klasszikusok, a művészi teljesítmény és a bravúros 

lovas mutatványok magas szintű bemutatása.  Repertoárjukon szerepel az egyedülál ló 
magyar rock opera, az István, a Király, a Honfoglalás és a Ludas Matyi.  A János Vitéz 

(John, the Valiant) új produkció és a lovasjelenetek filmre vetítve láthatók az élő 

szereplők mögött.  Az előadás angol feliratos, tehát magyarul nem beszélő közönség 

számára is melegen ajánlott.  Nagyszerű alkalom lesz a Petőfi Sándor elbeszélő 

költeménye alapján írt zenés mesejáték révén megismertetni a gyerekeket és az amerikai 

közönséget a magyar irodalom és zeneművészet eme gyöngyszemével. 

 

Jegyek 28 dolláros áron a színház jegypénztárától rendelhetők (telefon: 941-552-5325).  

A Kossuth Klub kedvezményes elővételi ára 25 dollár, diákoknak 15 dollár.  A helyre 

szóló jegyeket postafordultával elküldjük a megrendelőknek.  A Kossuth Klub nevére 

kiállított csekken tűntessék fel „János Vitéz”, és mielőbb küldjék el címünkre (P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276).   

 

A jegyek árusítása folyamatban van!   Terjesszük a magyar kultúrát, hívjuk meg 

amerikai barátainkat és ismerőseinket. 

 

 

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

 
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!  

 

Több mint 25 csatornából álló magyar TV csomag kapható.  Érdeklődni lehet Spevák Sarolta és 

András telefonszámán 941-321-5392, vagy 941-350-5327 és huntvusa.florida@gmail.com.  

 

 

 

 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

 

 

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:Huntvusa.florida@gmail.com
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

Autumn, 2014. Vol. 20, No. 7. 

 

The 8th Hungarian Festival.  Starting at noon, the Festival will be held on Saturday and 

Sunday, October 18-19, at the Sarasota County Fairgrounds on Ringling Boulevard.  

Please look for the Kossuth Club’s booth for the sale of books and miscellaneous items of 

Hungarian folk art.  Only on Saturday, from noon to 4:30 p.m. there will be a SILENT 

AUCTION of an original, framed painting (valued at $350.00) by the well-known 

painter and Kossuth Club member, the late István Varga (1917-2004).  Minimum bid 
$100.00.  The English edition of the book “Reminiscences of a Gulag Survivor” by 

Géza Kisvarsányi was reprinted and will be available for $10.  All proceeds benefit the 

Kossuth Club scholarship fund.  Please support the Festival, our major fundraiser! 

 

Remembering the 1956 Hungarian Revolution.  On Thursday, October 23 at 4:30 p.m., 

in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) there will be a memorial program to 

observe the 58th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution.  Guests from Hungary 

include Károly Szíki, actor-director, Róbert Velkey, Kőrősi Csoma scholar, Gyöngyvér 

Cseke, musician, and Sarasota’s own Napraforgók (Sunflowers) Hungarian Children 

Folk Dance Ensemble founded and directed by Kossuth Club member Ottilia Varga.    

 

John, the Valiant, a Hungarian Musical.  On Saturday, November 22 at 3:00 p.m. in 

the Glenridge Theatre (7333 Scotland Way, Sarasota) Pongrátz Entertainment and the 

Kossuth Club present the Hungarian classic fairy tale-musical, John, the Valiant (János 

Vitéz).  Tickets are $28 from the Box Office (941-552-5325).  Discounted tickets in 

advance for $25 and student tickets for $15 are available from the Kossuth Club.  Checks 

should be made out to the Kossuth Club and mailed to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 

34276.  Please mark “John, the Valiant” on the memo.  Tickets will be mailed to you. 

Please get your tickets early to assure the best seats.   

 

Actors from the Komárom Theatre in Hungary present this unique show that features a 

screen as a background to depict scenes of battles and horse-riding hussars.  In order for 

American audiences to follow the story, there will be English subtitles projected on the 

screen.  We heartily recommend this show to all audiences, especially to families and 

children.  Please see the attached page for the flyer and a synopsis of the musical. 

 

Reminder.  The membership fee of $20 ($30 for families) for 2015 is due now.  Please 

remit before December 31 to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   


