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Jó Hír.  Örömmel közöljük, hogy Venice egyházmegye püspöke Frank Dewane négy 

magyarnyelvű szentmisét engedélyezett a Megtestesülés római katolikus templom 

kápolnájában (Incarnation Parish, 2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  A templom 

plébánosa, Jacek Mazur atya engedélyével az első magyar szentmisét vasárnap, 

október 11.-én délután 1 órakor mondja Fülöp Atya (Rev. Phillip Schweda, J. C. L.), 

akivel Csaba testvér márciusi látogatása alkalmával találkoztunk.  Kérjük, minél többen 

jöjjenek el erre az alkalomra, hiszen évek óta próbálkozunk visszaállítani a második 

vasárnapi, magyar nyelvű katolikus szentmiséket Sarasotában.  A következő 

magyarnyelvű szentmise december 13.-án lesz.  Fülöp Atya emlékeztetet, hogy az 

októberi dátum (évközi 28. Vasárnap) nem változtatható, mert a templomban lengyel 

nyelven is mondanak szentmisét és a magyar miséket, ahhoz kell igazítanunk. 

 

Egyházi Hír.  A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház következő ökumenikus 

istentisztelete vasárnap, október 4.-én délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál.  Az istentisztelet után 

mindenkit szeretettel várnak uzsonnára.  

  

A Washingtoni Magyar Kápolna Felszentelése.  2015. augusztus 29.-én, délután 2 

órakor lesz a Magyarok Nagyasszonya Kápolna felszentelése.  A kápolna a Szeplőtelen 

Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben, az ország fővárosában van (400 Michigan 

Avenue NE, Washington, DC 20017).  A kápolnát Erdő Péter bíboros, prímás, 

Esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl washingtoni bíboros érsek szenteli fel. 

Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg, vagy csoportosan, szervezze meg az utazást, hogy 

minél többen képviseljük az amerikai magyarokat.  Bővebb információ kapható: Fr. Kiss 

G. Barnabás OFM (Detroit, tel. 313-842-1133, vagy sztkereszt@comcast.net)).                 

 

Magyarország új amerikai nagykövete Dr. Szemerkényi Réka meghívójában 

hangsúlyozza, hogy egyszerre értékmegőrző és új értéket létrehozó, valódi magyar 

ünnepre hívja az amerikai magyarokat, amely szimbóluma történelmi és nemzeti 

összetartozásunknak. A kápolna több mint tíz éves, fáradságos előkészítő munka, 

nagylelkű amerikai-magyar adományozók, a magyar Katolikus Egyház és a magyar állam 

hozzájárulásának az eredménye.  A Kossuth Klub és a Sarasotai Magyar Keresztyén 

Egyház tagjai több mint ötezer dollárt gyűjtöttek a kápolna megvalósításáért 2012-ben.  

Nagykövet asszony meghívójában értesít, hogy a felszentelés után közös ünnepre vár 

mindenkit a Bazilika teraszán, egyben kéri, hogy részvételi szándékukat július 20.-ig 

jelezzék a nagykövetség címén: RSVP.WAS@mfa.gov.hu.  Legyünk minél többen, tegyük 

valódi magyar zarándokhellyé az új washingtoni magyar kápolnát!      
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Őszi Műsorok.  A hosszú nyári szünet után ismét forgalmas ősznek nézünk elébe.  Fenti 

híreinkből olvashatták az örvendetes egyházi eseményeket, amiket ajánljuk, hogy 

jegyezzenek fel naptáraikba.  Október 17-18.-án lesz a kilencedik Magyar Fesztivál a 

Magyar Globális Barátság Alapítvány rendezésében, amit a Kossuth Klub minden évben 

támogat.  Idén is úgy tervezzük, hogy lesz sátrunk a kiállítók között, ahol adományozott 

könyveket és dísztárgyakat árulunk a klub ösztöndíj alapja javára.  Október 22.-én a 

Selby Könyvtárban megemlékezünk az 1956-os forradalom 59-ik (!) évfordulójáról, 

elgondolkodván, hogy jövőre már a 60-ik évfordulóra készülünk, s hogy hová repültek az 

évek!?  Az Amerikai Magyar Orvos Szövetség 47-ik közgyűlése október 25.-től 30.-ig 

lesz Lido Beachen, Sarasotában.  Kisvarsányi Géza digitális képsorozatának kiállítása 

október 20.-tól november végéig lesz megtekinthető az Elixír Teaházban (1926 Hillview 

Street, Sarasota).  Részletesebb információt a Hírmondó szeptemberi számában közlünk.  

               

A Testvérváros Akció.  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetközi 

kapcsolatokért felelős Városimázs Bizottsága értesített, hogy jelenleg rendelkezésükre 

álló anyagi lehetőségeiket figyelembe véve a város „nem kíván újabb testvérvárosi 

kapcsolatot létesíteni 2015-ben.”.  Urbán Éva, Eger Nemzetközi és EU Projectek 

Kultúrcsoportjának főnöke válaszában közölte, hogy korlátozott anyagi forrásaik a már 

meglevő és földrajzilag közelebb fekvő testvérvárosi kapcsolatok igazi tartalommal való 

kitöltését (kulturális, oktatási együttműködések) is megnehezítik.  Hozzátette, hogy 

testvérvárosi kapcsolatot csak alaposan átgondoltan, az együttműködési lehetőségeket 

figyelembe véve szabad kötni.  Véleménye szerint elsősorban a Kárpát-medencében 

működőképesek a testvérvárosi kapcsolatok, a földrajzi távolságok és az utazásokhoz 

kapcsolódó anyagi ráfordítások miatt.  Fontosnak tartja, hogy ne csak papíron létező 

kapcsoltai legyenek a városnak, hanem valódi, tartalommal megtöltött együttműködések, 

melyek a város egészének javát szolgálják.  Ez teljesen érthető. sőt, támogatásra méltó 

törekvés, hiszen célja a lassan 100 éves trianoni trauma orvoslása, a Kárpát-medence 

egységes magyar kultúrájának hangsúlyozása.            

 

A Jámbor Lajos Cserkészcsapat.  Az új magyar cserkészcsapat 3 éve működik, jelenleg 

25 cserkésszel (4 és 21 év között) és 6 cserkész vezetővel.  Venice-ben a Magyar Ház ad 

nekik otthont, ahol kéthetente tartják gyűléseiket.  Szilágyi Noémi cserkészparancsnok 

büszkén újságolja, hogy ők az egyetlen működő csapat Washingtontól délre, Floridában.  

Tavaly 7 cserkésszel és több vezetővel részt vettek a KMKCSSZ (Külföldi Magyar 

Cserkész Szövetség) 10 napos Vezető Képző táborán Filmoreban (New York állam), ahol 

a csapat megkapta a nevét.  Rengeteget tanultak, a gyerekekben megerősödött 

magyarságuk és 10 napon át csak magyarul beszéltek.  Nem utolsósorban, a tábor 

megerősítette a csapat jövőjét.  Idén is szeretnének részt venni augusztusban az u. n. 

„Jubi Táboron”, ahová Magyarországról is sok cserkészt várnak.  A tavalyi élmények 

hatására, idén 13 cserkész szeretne a táborba utazni.  Többgyermekes szülök a 

költségeket nagy nehézségek árán tudják fizetni, ezért a környék magyar szervezeteinek 

hozzájárulása is kívánatos volna.  A Kossuth Klub tavaly ezer dollárt adományozott a 

célra.  Idén ezerötszáz dollárra emeltük a segítséget, azaz két gyermek költségeit 

fedezzük.                 
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Búcsúzunk.  Ismét búcsút kell mondanunk kedves tagtársaknak.  Deák Zsuzsa alig egy 

hónappal szeretett férje Deák István halála után, követte Pistát.  Zsuzsa utolsó 

látogatásunk idején, alig 24 órával halála előtt, még reményekkel tele újságolta, hogy kb. 

3 héten belül „hazamehet” a rehabilitációs otthonból, s még autót is fog vezetni.  Jó volt 

látni, milyen pozitívan viselte sorsát, nem adta fel soha a reményt.  Vele a Kossuth Klub 

egyik törzstagját búcsúztatjuk, mert a hangversenyeink utáni elegáns fogadásaink 

megszervezésében Zsuzsának nem volt párja.  Zsuzsi lánya (Mrs. Susan Kopits) értesített, 

hogy szüleik hamvait Magyarországon, szeptember 26.-án helyezik örök nyugalomra az 

ősi sírboltban, Farmoson.  Amerikai otthonukban, Cape Cod-on, augusztus 14.-én 

mondanak gyászmisét szüleik lelki üdvéért (Our Lady of Lourdes Catholic Church, 2282 

Route 6, Wellfleet, MA, 02667).  Sarasotai búcsúztatásuk októberben lesz.  Erről a 

Hírmondó következő számában értesítjük olvasóinkat. 

 

Gyermekeik Susan Kopits és Steven Deak, MD kérése, hogy szüleik emlékére szánt 

kegyeleti adományokat a Kossuth Klubon keresztül továbbra is Böjte Csaba testvér 

védencei részére küldjenek, hiszen mindketten nagyra értékelték gyermekmentő 

munkáját.  Kérjük, a Kossuth Klubnak kiállított csekket „Csaba testvér” megjelöléssel 

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

 

Rapoport Leó tagtársunk hosszú betegség után 95 éves korában hunyt el.  Béke poraira.          

        

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!  

 

Ingatlan közvetítés, adás-vétel ügyben hívja Gyöngyit. Genie Barlan, Realtor 941-296-

5055.  Ingyenes MLS házkeresés a www.GenieBarlanRealtor.com honlapon. 

Buying or selling Real Estate? Call Gyöngyi Barlan, Realtor.  Experience in Sarasota 

since 2000.  Direct Phone: 941-296-5055.  MLS data at www.GenieBarlanRealtor.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 olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen  
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

July-August 2015. Vol. 21, No. 6. 

 

Roman Catholic Masses in Sarasota.  The Bishop of the Diocese of Venice Frank 

Dewane has approved the saying of Hungarian masses by Rev. Phillip Schweda, J.C.L. 

(Fülöp Atya) in the Church of the Incarnation (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  Fr. 

Jacek Mazur, pastor of the Incarnation church agreed that the first Hungarian mass 

would be held on Sunday, October 11 at 1:00 p. m.  After more than two years we are 

happy that the traditional “second Sunday of the month” will be restored, and urge all of 

those who missed Roman Catholic masses in Hungarian to attend.  First Sundays 

continue to be devoted to ecumenical services by Rev Péter Pál Bodor in the Beneva 

Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) and will resume on October 4 at 2:00 

p.m. followed by snacks and conversation in Parish Hall. 

 

Dedication of the Hungarian Chapel in Washington, DC.   On August 29 at 2:00 p. m. 

the Hungarian Chapel will be dedicated in the Basilica of the National Shrine of the 

Immaculate Conception (400 Michigan Avenue, NE, Washington, DC 20017), by His 

Eminence Donald Cardinal Wuerl, Archbishop of Washington and His Eminence Péter 

Cardinal Erdő, Archbishop of Esztergom-Budapest.  Hungarian Ambassador to the 

Unites States Dr. Réka Szemerkényi invites all Hungarians regardless of religious 

affiliation to attend this special celebration.  The chapel is a new cultural treasure created 

by ten years of committed work, generous support by many Hungarian Americans 

(including members of the Kossuth Club and the Magyar Christian Church), the 

Hungarian Catholic Church and the government of Hungary.  After the ceremony there 

will be a celebratory Hungarian feast and picnic.  Please RSVP by July 20 at 

RSVP.WAS@mfa.gov.hu if you plan to attend.               

 

Sister Cities--Update.  The city of Eger informs us that unfortunately, it couldn’t accept 

new sister cities in 2015 because of a limited budget.  The project as been tabled.  

 

Farewell.  Sadly, we say good bye to Mrs. Susan Deák (Zsuzsa) who passed away 

shortly after her beloved husband of nearly 70 years, István.  Their children, Mrs. Susan 

Kopits and Steven Deak MD inform us that their parents requested that in lieu of flowers, 

tax deductible contributions could be made to Brother Csaba and the St. Francis 

Foundation through the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  

        

WE HOPE TO SEE ALL OF YOU IN SEPTEMBER! 
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