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A Mikes Kelemen Program.  A program célja a diaszpórában lévő dokumentumok, 

tárgyak, könyvek és szellemi értékek megmentése a magyarság részére.  Különösen az 

idősebb generáció tulajdonában található értékek megmentésére irányul, amennyiben az 

örökösök ezekre nem tartanak igényt.  A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága képviseletében Maczelka Árpád Mikes kutató októberben négy hónapra 

jött Sarasotába.  Feladata, hogy a felajánlott könyvtári és levéltári hagyatékokat 

összegyűjtse, és szállításukat megszervezze.  Interjúkat készít, és az itt maradó 

dokumentumokat digitalizálja.  Ennek értelmében a Hírmondó első három (nem 

komputeren készült) évfolyamát digitalizálta, hogy 1994 óta minden eddig megjelent 

szám együtt legyen az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus archívumában 

(http://epa.oszk.hu/sarasota).  Árpád kéri, hogy telefonon (941-726-5314) vagy E-

mail címén (mkp.sarasota@gmail.com) értesítsék mindazok, akik adományt szeretnének 

küldeni.  Január 15.-ig minden szerda délután 2-kor a Magyar Házban (165 N. Jackson 

Road, Venice, FL 34292) várja az adományozókat.   

 

Egy Zongora-Két Ember-Négy Kéz—Egy Élet.  Ez a címe a Budapestről érkező fiatal 

zongoraművész házaspár Várnagy Andrea és Farkas Zsolt négy-kezes zongoraestjének, 

amit február 1.-én du 5 órakor mutatunk be a Selby Könyvtár nagytermében (1331 First 

Street, Sarasota).  A zongoraest a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándéka a diaszpóra 

magyarságának.  Szeretnék, ha minél szélesebb körökben bemutatnánk a műsort, ezért a 

Petőfi Klub vezetőségét is megkértük az est hirdetésére, remélve, hogy sokan eljönnek 

tagjaik közül.  A zongoraművészek amerikai turnéjának első állomása Sarasota lesz, u. i. 

a Kossuth Klub klasszikus zenei hangversenyei széleskörű elismerésnek örvendenek.  Az 

elmúlt 23 év alatt több mint 40 koncertet rendeztünk.  A budapesti Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem tehetséges fiatal művészei, a Zeneakadémia Alapítvány 

támogatásával gyakran felléptek koncertjeinken. 

   

A helyszínen fizetendő fejenként 5 dollár adomány a zongora hangolás és szerény 

honorárium költségéhez járul hozzá.  A műsoron Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály 

Zoltán műveit mutatják be.  Érdekessége, hogy Liszt több, ritkán hallott művének 

négykezes változatát is bemutatják.                

 

Egyházi Hírek.  Januárban nem lesz magyarnyelvű istentisztelet.  A következő 

ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) február 

6.-án délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes 

Miamiból.—Január 8.-án, vasárnap délután 1 órakor magyar nyelvű római katolikus 

szentmise lesz Fülöp Atyával (Dr. Phillipe Schweda. JCL) a Megtestesülés 

templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  

 

 
 

http://epa.oszk.hu/sarasita(
mailto:maczelkaarpad@mek.
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Mága Zoltán Sarasotában.  Szerdán, január 18.-án este 8 órai kezdettel a Van Wezel 

Hallban „Budapestről Szeretettel” címmel Mága Zoltán világhírű magyar hegedű 

virtuóz és zenekara vendégszerepel Sarasotában.  A program szponzorai a WUSF és a 

sarasotai Wilde Lexus.  Jegyeket $16.90 és $59.50 áron lehet igényelni a Van Wezel Hall 

pénztárától (941-953-3368).  Négy azonos értékű jegy megvásárlása árkedvezményt ad.       

 

Januári Műsorunk.  Az Amerikai Magyar Orvosszövetség 40 éve tartja közgyűléseit 

Sarasotában.  Gyakran tartott előadást Dr. Marton István nőgyógyász-gerontológus 

professzor Budapestről.  A Kossuth Klub január 26.-i műsorán tagjaink és minden 

érdeklődő meghallgathatja Dr. Marton Istvánt.  Az előadót és a műsort meghívónkban, a 

3-ik oldalon ismertetjük. 

 

Közérdekű Közlemények.  A Kossuth Klub tagjai és támogatói jóvoltából 2016-ban 18 

ezer 400 dollárt adományoztunk a Kárpát-medencében működő iskolák és árvaházak 

részére, valamint kulturális célokra.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy 501(c)(3) típusú 

adóbejegyzésünk értelmében felajánlott adományaik az egyéni jövedelemadóból 

levonhatók.  Céladományaikat hivatalosan nyugtázzuk és köszönjük. 

 

Kossuth Ösztöndíjak.  A 2017-18-as egyetemi Kossuth ösztöndíjakra az érdeklődők 

március 15.-ig küldjék el pályázatukat felbélyegzett válaszborítékkal, címünkre (P. O. 

Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Kossuth ösztöndíjra azok a 2017-18-as tanévben 

egyetemre készülő középiskolai diákok pályázhatnak, akik magyar származásúak 

(legalább egy nagyszülő a Kárpát medencében született), a középiskolában minimum 3.5 

pont tanulmányi eredményt értek el, és 2 tanár ajánlólevelét mellékelik.  A pályázó 

mellékeljen egy 250 szavas esszét, amelyben kifejti, hogy mit jelent számára magyar 

származása (magyarul, vagy angolul „What my Hungarian heritage means to me”).  A 

Kossuth Klub ösztöndíj bizottsága májusban dönt a pályázatok kiértékeléséről.  Az 

ösztöndíj egyszeri és nem megismételhető.  Kifizetése augusztusban történik egyenesen a 

diák egyetemi bankszámlájára, ahová felvették és ahol tanulmányait folytatni fogja.   

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2016-ra befizetett tagdíjak december 31.-

ig érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2017-re 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár.  Felülfizetéseket mindig 

köszönettel fogadunk.  A Hírmondót csak azoknak küldjük el postai úton, akik nem 

rendelkeznek Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.     

 

 

 

 

 

 

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

Csütörtökön, Január 26.-án délután fél 5-kor (4:30 p. m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

MARTON ISTVÁN, M. D., Ph. D., M. Sc. 
 

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY JELENE ÉS 

PERSPEKTÍVÁJA 
 

Marton István Budapesten született.  Orvosi diplomáját Budapesten, a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetemen kapta 1966-ban.  1978 óta a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja.  A Leeds Egyetemen 1978-ban M. Sc. Diplomát, a York Egyetemen 

1992-ben M. Sc. diplomát kapott egészségügy gazdaságtanból.  Számos szakirodalmi 

munkája és könyve jelent meg angolul és magyarul.  Könyvei közül a 2012-ben 

megjelent „Meddig akarsz élni?” című munka említésre méltó, mert az életmód és a 

genetika kérdésével foglalkozik.  „Terheskönyv” című műve 100,00 példányban jelent 

meg 1995-ben.       

 

Az előadást közkívánatra magyar nyelven hallhatjuk. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!   

 
 

Boldog újévet kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

January 2017. Vol. 23, No. 1. 
 

News from our Churches. There will be no ecumenical service in January.  The next 

Hungarian service will be on Sunday, February 6th at 2:00 p.m. in the Beneva Christian 

Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor, followed by a 

reception—On Sunday, January 8th at 1:00 p. m. Roman Catholic mass in Hungarian 

will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation 

Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota). 

 

Zoltán Mága in Sarasota.  The Hungarian master of the violin comes to the Van Wezel 

Hall in Sarasota on Wednesday, January 18th 2017 at 8:00 p. m.  The concert, „From 

Budapest with Love” presents dazzling music by Hungary’s foremost violin virtuoso, his 

fiery orchestra, singers and dancers.  Tickets from $16.90 to $59.50 may be bought from 

the Box Office (941-953-3368).  Group discounts are available for the purchase of more 

than four tickets in the same price category.  Sponsored by WUSF and Wilde Lexus of 

Sarasota. 

 

On Thursday, January 26th at 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First Street, 

Sarasota) professor Dr. István Marton from Budapest talks about the present and the 

future of the health care system in Hungary (in Hungarian). 

 

Piano Concert.  On Wednesday, February 1st at 5:00 p. m. in the Selby Library (1331 

First Street, Sarasota) there will be a concert ONE PIANO, TWO PEOPLE, FOUR 

HANDS--ONE LIFE by ANDREA VÁRNAGY and ZSOLT FARKAS from 

Budapest.  The concert is a gift to the Diaspora from the Hungarian government.  It is co-

produced with the Petőfi Club.  Everyone is welcome!  

 

Memberships.  We remind our readers that memberships for 2016 expire on December 

31st.  Please renew your memberships by sending your checks made out to the Kossuth 

Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) and mark “2017 dues” on the memo.  Single 

membership for one year is $20; family membership is $30.  The newsletter is mailed 

only to those who do not have access to the Internet.  We are grateful for any tax-

deductible overpayment of dues, and for donations! 

 

We wish you a happy New Year! 
 

 


