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Köszöntő.  A hosszú, forró nyár után szeretettel köszöntjük visszatérő tagjainkat és 

olvasóinkat.  Kérjük, jegyezzék fel naptáraikba az októberi rendezvényeket, amikre 

hívunk és várunk minden érdeklődőt! 

 

Vasárnap, október 4.-én délután 2 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál.  

Megemlékezünk az aradi vértanúkról.  Utána mindenkit szeretettel várnak uzsonnára. 

 

Vasárnap, október 11.-én délután 1 órakor római katolikus szentmisét mond Fülöp 

Atya (Rev. Phillip Schweda, J. C. L.) a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 

Bee Ridge Road, Sarasota).  Megemlékezünk Deák István és Deák Zsuzsa tagjainkról, 

akik rövid egy hónapon belül vettek örökre búcsút tőlünk.  A szentmise után, délután 2-

től 4-ig, gyermekeik Mrs. Susan Kopits és István Deák, M. D. várnak mindenkit a 

templom társalgójába szüleik búcsúztatására. 

 

Szombaton és vasárnap, október 17.-18.-án lesz a kilencedik Magyar Fesztivál (3000 

Ringling Boulevard, Sarasota County Fairgrounds) a Magyar Globális Barátság 

Alapítvány rendezésében, amit a Kossuth Klub eddig minden évben támogatott.  

Sátrunkban déli 12 órától este 6-ig adományozott könyveket és dísztárgyakat árulunk a 

klub ösztöndíj alapja javára.  Kérjük, aki adományozni vagy segíteni szeretne, 

jelentkezzen Dr. Krajcsik György elnöknél (3426 Yonge Ave., Sarasota, FL 34235, tel. 

941-822-0554, E-mail georgekrajcsik@hotmail.com.).  Mindennemű segítségre szükségünk 

van, és hálásan köszönünk!  

 

Csütörtökön, október 22.-én, délután fél 5-kor (4: 30 p. m.) a Selby Könyvtár 

nagytermében (1331 First Street, Sarasota) megemlékezünk az 1956-os magyar 

forradalom 59.-ik évfordulójáról.  Rendező Dr. Krajcsik György.  Közreműködik 

Gábos Judit zongoraművész Egerből.   Gábos Judit Kolozsvárott született, 

zongoraművész-tanári diplomáját a George Dima Zeneakadémián szerezte.  Romániában 

számos szimfonikus zenekar szólistája volt, szóló és kamaraesteket tartott, rádió és 

televíziós felvételeket készített.  1985-ben megnyerte a Dima országos zongoraversenyt.  

1991 óta él Magyarországon, ahol az egri Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető 

egyetemi tanára.  2003-ban DLA mesterdoktori fokozatot szerzett a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetemen.  Budapesten, Pécsett és Egerben számos koncertet adott, 

2011-ben Fulbright ösztöndíjjal a dél-karolinai egyetemen tanított és az Egyesült 

Államok számos városában koncertezett.  Műsorán Liszt Ferenc és Frederic Chopin 

művei mellett Bartók Béla zenéje is megszólal, nagy zeneszerzőnk halálának 70.-ik 

évfordulójának emlékére. 
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Pénteken, október 23.-án délután 3-tól 5.-ig az Elixír Teaházban (1926 Hillview Street, 

Sarasota) minden érdeklődőt szeretettel várunk volt pénztárosunk, Kisvarsányi Géza 

kiállításának ünnepélyes megnyitójára.  A Természet és Kultúra című, digitális képekből 

álló kiállítás november 26.-ig tekinthető meg, díjtalanul.  A magyar nemzeti ünnepen 

rendezett megnyitón a művész/tudós személyesen lesz jelen és válaszol a művekkel 

kapcsolatos kérdésekre.  A kiállításon szereplő 22 képen kívül, az alkotó 50 művét a 

megnyitó alatt vetített képsorozatban láthatjuk.   

 

Az Elixír Teaház barátságos, intim környezetet nyújt kisebb, vagy nagyobb baráti 

társaságok számára. Több helyiség áll a látogatók rendelkezésére, ahol kényelmesen 

fogyaszthatnak a 70 féle teakülönlegességből, vagy kávét, bort és sört rendelhetnek.  A 

teaház nem tévesztendő össze egy étteremmel, leginkább egy régimódi magyar 

kávéházzal hasonlítható össze, ahol annak idején írók, költők, művészek jöttek össze, 

hogy megbeszéljék a „világ dolgait”.  A teaház minden nap délelőtt 10-től este 10-ig van 

nyitva, vasárnap zárva van.  Lukács Zsuzsa tulajdonos szeretettel vár mindenkit.               

  

Október 25.-től 30.-ig az Amerikai Magyar Orvos Szövetség 47-ik közgyűlése lesz 

Sarasotában, a Lido Beachen.  Érdeklődni lehet honlapukon www.HMAA.org.    

 

Gyászhír.  Szomorúan közöljük, hogy régi tagtársunk Dr. Deme László, a sarasotai New 

College nyugalmazott történész professzora, hosszú betegség után 82 éves korában 

elhunyt.  Laci 1999. november 18.-án tartott szabadegyetemi előadást „A magyar 

nemzeti érzés reneszánsza a rendszerváltás éveiben (1988-1992)” címmel, amit mintegy 

50 tagtársunk hallgatott meg nagy érdeklődéssel.  1966 és 1976 között kétévente 

rendezett magyar tárgyú történelmi ankétokat a New Collegeban, amiken 

Magyarországról és az Egyesült Államokból ismert történészek vettek részt.              

 

Tagdíjak 2016-ra.  Emlékeztetjük tagjainkat, hogy már be lehet fizetni a 2016-ra 

esedékes tagdíjakat.  Az év hátralévő hónapjaiban befizetett tagdíjak 2016. december 31.-

ig érvényesítik Kossuth Klub tagságukat.  A tagdíj továbbra is 20 dollár személyenként, 

30 dollár családonként.  Felülfizetéseket mindig köszönettel veszünk.  Családoknak egy 

példányban postázzuk a Hírmondót, nyomdai- és postaköltség megtakarítás miatt.  

Internetes kapcsolattal rendelkező tagjaink választhatnak, hogy a Hírmondót kizárólag az 

Interneten olvassák!  Sajnálatos, természetes lemorzsolódás ellenére, 2015-ben 153 tagot 

tartottunk nyilván.  Új tagokat mindig szeretettel várunk!  Kérjük, a tagdíjakat és 

adományokat a Kossuth Klubnak kiállított csekken küldjék címünkre: P. O. Box 19774, 

Sarasota, FL 34276.                

 

S. O. S.!  A Kossuth Klub vezetősége kéri mindenki segítségét.  Nagy szükség van a 

jelenleg nyolc-tagú igazgatósági tanácsban a ránk nehezedett munkák további 

megosztására, és együttműködésre.  Különösen a tagságért és a műsorokért felelős 

szervezők segítsége hiányzik.  A pénztáros posztot sikeresen átvette Kendeffy Péter, 

Krajcsik György nagyszerűen működik, mint elnök, és a többiek is jól végzik dolgukat, 

de nem vagyunk elegen!  Huszonkét évi odaadó és lelkiismeretes munka után 

Kisvarsányi Éva jövőre már nem vállalja a Hírmondó szerkesztését, szeretné „kinevelni” 

az utódját.  Kérjük, aki szeretne és tudna segíteni, értesítse Dr. Krajcsik György elnököt.     

http://www.hmma.irg/
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ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA 
A KOSSUTH KLUBOT! 

 

 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

September-October 2015. Vol. 21, No. 7. 

 

Welcome back!  Please join us in the upcoming events during October, as listed below: 

 

Sunday, October 4 at 2:00 p. m. in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, 

Sarasota) there will be ecumenical services led by Rev. Péter Pál Bodor.  We will 

remember the martyrs of Arad; the 13 leaders who were executed for leading the 

Hungarian War of Independence against the Habsburg Empire in 1848-49.  Refreshments 

will be served after the service in the adjoining Parish Hall. 

 

Sunday. October 11 at 1:00 p. m. in the Church of the Incarnation (2901 Bee Ridge 

Road, Sarasota) Roman Catholic mass is celebrated by Fr Phillip Schweda, J. C. L., in 

Hungarian.  After the service, Mrs. Susan Kopits and István Deák, M.D. invite the 

friends of their recently deceased parents, Kossuth Club members István and Zsuzsa 

Deák, to join them in Parish Hall for a memorial from 2:00 to 4:00 p. m.    

 

Saturday and Sunday, October 17-18 from noon until 6:00 p. m. on the Sarasota 

County Fairgrounds (3000 Ringling Boulevard) please visit the Kossuth Club’s tent 

during the 9th Hungarian Festival.  The yearly festival is organized by the Hungarian 

Global Friendship Foundation and the Kossuth Club has been one of its supporters.   We 

ask everyone to donate books and various items of Hungarian folk art they no longer 

need to be sold for the benefit of our scholarship fund.   Donations and help in our tent 

are gratefully acknowledged.  We ask for volunteers to “work” in the tent for two-hour 

shifts on Saturday and on Sunday.  We also ask for able-bodied, younger people to help 

carrying books and setting up our tent on Saturday morning, the 17th.  Please call 

President George Krajcsik (941-822-0554, or E-mail at georgekrajcsik@hotmail.com.) if you 

can help! 

 

Thursday, October 22 at 4:30 p. m. in the Selby Public Library (1331 First Street, 

Sarasota) we will observe the 59th anniversary of the 1956 Hungarian revolution.  

Directed by President Dr. George Krajcsik, with special guest, pianist Judit Gábos 

from Eger, Hungary.  Ms. Gábos was born in Kolozsvár (now Romania) and she 

completed her piano teacher education at the George Dima Music School in that country.   

mailto:georgekrajcsik@hotmail.com
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Since 1991 she has lived in Hungary and is currently department head at the Károly 

Eszterházy College in Eger.  In 2003 she obtained a DLA Master degree from the Ferenc 

Liszt University of Music in Budapest.  In 2011 she was a Fulbright Scholar at the 

University of South Carolina.  Throughout her career she performed as a soloist with 

symphony orchestras and gave many concerts and recitals.  Her program for the Kossuth 

Club includes music by Liszt, Chopin and, remembering the 70th anniversary of his 

death in 1945, Hungarian composer Béla Bartók.           

 

Friday, October 23, from 3:00 to 5:00 p. m. in the Elixir Tea House (1926 Hillview 

Street, Sarasota), there will be an exhibit of “NATURE AND CULTURE”, a digital art 

show featuring 22 prints of the original, digital creations by Géza Kisvarsányi.  The 

artist/scientist is a native of Hungary and a naturalized American citizen since 1962.  He 

is a Professor Emeritus of Geology from the University of Missouri—Rolla.  Founded in 

1873, the Rolla campus is the oldest Mining School west of the Mississippi River.  Géza 

bought his retirement home in Sarasota in 1974 and has been a permanent resident there 

since 1993.  The author of several hundred scientific publications and a survivor of the 

Soviet Gulag, Géza published a volume of poetry in 2000 and his reminiscences in 

Hungarian (2011) and in English (2013).  He is treasurer emeritus in the Kossuth Club 

and a member of the History Club of Sarasota.  Fifty pictures were created on an I-pad 

using the Paper 53 App.  During the official opening, on the Hungarian national holiday, 

all of the creations will be presented as a Power Point show.  The exhibit will be open 

through November 26th, admission is free.  Everyone is welcome!  

 

2016 Memberships.  Kossuth Club memberships for 2016 are payable now.  Please send 

your check for $20 or $30 to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276, to assure valid 

membership until December 31st, 2016.  New members and or donations are welcome!                
           

HIRDETÉSEK/ADS 
 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

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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