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Könyv Adományaink.  A székelyföldi Kommandó településen januárban leégett a Horn Dávid 

általános iskola.  A kilencezer kötetet számláló iskolakönyvtár is a tűzvész martaléka lett. A 

nemzetpolitikai államtitkárság közölte, hogy a kormány ötmillió forint gyorssegéllyel és 

könyvadománnyal segíti az iskolát.  A könyveket a Mikes Kelemen programból fogják pótolni. 

 

2016-ban a Kossuth Klub a Mikes Kelemen program keretében több mint 100 doboz használt 

könyvet adományozott Magyarországnak ellenszolgáltatás nélkül.  Dr. Krajcsik György elnök 

szerint az adomány felbecsült értéke 850 dollár.   Maczelka Árpád 2016-17-ben Sarasotába 

küldött Mikes Kelemen kutató értesített, hogy a kommandói iskola könyvtárába részben a 

Sarasota környékén gyűjtött könyveket juttatják el.   

 

Kommandó Kézdivásárhelytől délkeletre, a Háromszéki havasokban, Kovászna megye 

legmagasabban fekvő települése.  Lakossága 1120, ebből 1028 magyar, 75 román és 17 cigány.  

Szíki Károly, az 1956-os Világ Emlékbizottság elnöke is felhívta figyelmünket a bajbajutott 

iskola megsegítésére.  Jó érzés mindannyiunknak, hogy könyveink ily módon az erdélyi magyar 

ifjúság szépirodalmi, történelmi és tudományos ismereteinek szélesítését szolgálják.   

 

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota) vasárnap, május 7.-én délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál 

református esperes Miamiból.  Megemlékezünk az egyház és a Kossuth Klub április 10.-én 

elhunyt tagja, Heller Veronika művésznőről.  Vera sokszor szerepelt a Kossuth Klub műsorain.  

Emlékezetes szavalatai közül kiemelkedik Márai Sándor „Mennyből az Angyal” című versének 

elmondása, amit egyik októberi műsorunkon, az 1956-os magyar forradalomra emlékezve szavalt 

el.  A Napraforgók magyar gyermek csoport megemlékezik Anyák Napjáról.  Az istentisztelet 

után mindenkit szeretettel várnak a szokásos uzsonnára—A következő magyar nyelvű római 

katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) októberben lesz.    

 

Napraforgók Gála.  A korábban május 14.-re meghirdetett 6 éves jubileumi Napraforgók Gála 

műsor sajnos elmarad, mert a költségekre nem kaptunk támogatást sem a Hungary Initiatives 

Foundation (HIF), sem a Kossuth Klub tagjai részéről.  Az együttes támogatásunkkal 2016-ban 

nagy sikerrel ünnepelte 5 éves jubileumát a Glenridge Színházban, magyarországi 

vendégművészek közreműködésével.          

 

Magyar Balett Sarasotában.  A Sarasota Balett Társulat 25 éve működik.  Az elmúlt 10 évben 

művészeti vezetője Mr. Iain Webb, a Londoni Royal Balett volt táncművésze.  Mr. Webb 

vezetése alatt a sarasotai együttes az Egyesült Államok egyik legrangosabb balett társulata lett.  

Változatos koreográfusok és zeneszerzők művei szerepelnek repertoárján.  Mr. Webb érdeklődik 

Bartók Fából Faragott Királyfi című egy felvonásosának bemutatása iránt, Seregi László 

koreográfiájával.  A Magyar Állami Operaház és ifj. Seregi László, a koreográfus fia és 

jogutódja segítségével kaptunk egy az 1990-es években készült videó felvételt az előadásról, amit 

a Kossuth Klub adományával együtt átadtunk Mr. Webbnek.  Reméljük, hogy néhány éven belül 

sor kerül magyar zeneszerző és koreográfus balettjének bemutatójára Sarasotában,        
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Vezetőségválasztás.  A Kossuth Klub vezetőségének új tagjai Pataky Gábor és Pataky Magda.  

Dr. Krajcsik György elnök, Nádasdy Orsi alelnök, Kendeffy Péter pénztáros. valamint Drs. 

Domonkos László, Szirmai László, Vadász Alexandra, Horváth Péter, Varga Ottilia és 

Thiringer Erika továbbszolgálnak.  1993 óta Kisvarsányi Éva a klub ügyvezető igazgatója és a 

Hírmondó alapító-főszerkesztője volt.  Három évvel ezelőtt elkezdte önként vállalt feladatait 

átadni egy újabb generációnak, de eddig nem volt vállalkozó a Hírmondó szerkesztésére.  

Örömmel közöljük, hogy a feladatot Pataky Magda vállalta.  A Hírmondó következő száma 

októberben jelenik meg Pataky Magda szerkesztésével.  Kérjük tagjaink és olvasóink szíves 

türelmét az új szerkesztőség iránt.  Kendeffy Péter pénztáros lelkiismeretesen számon tartja 

kiadásainkat és az elküldött adományokat, Gárdi László hites könyvvizsgáló fontos feladatot 

teljesít.  A pénztári jelentések nyilvánosak, kérésre minden tag számára elérhetők.  

  

Visszatekintés.  Ez a szám a Kisvarsányi Éva által írt utolsó Hírmondó.  Szeretnék röviden 

visszatekinteni az elmúlt 25 évre.  Miután 34 évig Missouri államban éltünk, férjemmel, Dr. 

Kisvarsányi Géza emeritus professzorral 1993-ban költöztünk Sarasotába. A környék nem volt 

ismeretlen számunkra, mert Édesapám, néhai Dr. Bognár Kálmán 1974 óta élt itt és sokszor 

évente kétszer meglátogattuk.  Akkor még csak egy magyar klub létezett, a Pádár Feri bácsi által 

alapított Petőfi Klub, amelynek apukám 1974-81-ig volt elnöke.  Apám még sikeresen 

összetartotta az egyre gyarapodó számú magyarokat, de miután 1981-ben lemondott, négy éven 

belül, 1985-re „szétrobbant” az egyetértés.  Papp László szerint „osztódással szaporodtunk”.A 

Petőfi Klub ragaszkodott nevéhez és a szomszédos Venice-ben megépítette a Magyar Házat.  A 

Sarasotában maradt értelmiség 1985-ben hivatalosan is felvette Kossuth nevét.  1993-van tehát 

már két magyar klub volt, s mi szinte természetszerűen csöppentünk be a Kossuth Klub 

vezetőségébe.        

 

Abban az időben néhai Fésűs Erzsébet és Fűry Gitta vezetése alatt a Kossuth Klub már elkezdte 

támogatni az erdélyi magyar iskolákat és Tőkés László egyházát, de nem volt széleskörű 

támogatottsága, mert az adományokat nem tudtuk levonni az egyéni jövedelemből.  Dr. 

Csizinszky Sándor mellett mint ügyvezető igazgató dolgoztam 20 évig.  Szaday Tibor halála 

után Dr. Kisvarsányi Géza vette át a pénztáros feladatát.  Az elmúlt egy-negyed századot két 

részre osztva (1993-2003, és 2003-2015) a következő jellemző a klub történetére. 

 

1993-2003: Megalapítottuk a Hírmondót, hogy a tagságot összefogjuk és informáljuk.  Az első 

években ezt egy Brother gyártmányú, magyar ékezetek nélküli szövegszerkesztőn írtam.  Az 

ékezeteket kézzel kellett ráírnom a kinyomtatott lapokra!  1998-tól kezdve már komputeren 

szerkesztettem az „újságot”.  Igyekeztem 4 oldalon összefoglalni a híreket: általános tudnivalókat 

az első két oldalon, a 3-ikon a következő műsort, a 4-en pedig rövid, angol nyelvű összefoglalást.  

Moldován István és Maczelka Árpád segítségével minden szám megtalálható az Országos 

Széchényi Könyvtár archívumában.  Az első években havonta kétszer tartottunk összejöveteleket.  

A Gulf Gate Könyvtárban „szabadegyetemi” előadásokat rendeztünk, majd 1999-től a belvárosi 

Selby Könyvtár lett havonta egyszer gyűléseink színtere.  Vegliante Joe olasz származású 

amerikai üzletember és felesége V. Fenyves Kati 10 évig voltak a vezetőség tagjai.  

Fáradhatatlan munkájuk eredményeként 1999-ben megkaptuk a 501(c)(3) hivatalos 

adómentességet.  Munkájuk gyümölcsét a mai napig élvezzük.  Mint adómentes, karitatív és saját 

ingatlannal nem rendelkező társadalmi szervezet, a könyvtárak helyiségeit díjtalanul élvezhetjük, 

viszont „belépődíjat” nem kérhetünk, és jegyeket nem árulhatunk.  A jó magyar közmondás 

szerint „sok kicsi sokra megy” alapon önkéntes, kisebb-nagyobb adományokból 192 előadásból 

52 ezer dollárt gyűjtöttünk jótékony célra. 

 

Az első évekre jellemző, hogy minden adományt, amit Magyarországra és a Kárpát-medence 

magyarlakta területeire küldtünk, a klub saját rendezvényeiből kellett előteremtenünk.  1996-ban 
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megemlékeztünk a Honfoglalás 1100-ik évfordulójától.  Lawton Chiles, Florida kormányzója 

kormányzói proklamációban Magyar Nappá kiáltotta ki október 29.-ét Millecentennáris Gála 

estünk emlékére.  Első miniszterelnöksége alatt az államalapítást ünneplő Magyar Millenniumi 

Napok tiszteletbeli fővédnöke Orbán Viktor volt.  Klasszikus zenei hangversenyeink bevétele 

fontos anyagi erőforrás volt.  Húsz év alatt több mint 40 klasszikus zenei koncertet rendeztünk, 

ötöt a Sarasota Operaházban (Deane Allyn és Radnay Éva), ötöt a belvárosi Megváltó 

templomban (Ann Stephenson-Moe és Daniel Moe), és több sarasotai hangversenyteremben.  

Természetesen, a terembért fizetnünk kellett, de minden koncert bevétele messze meghaladta a 

kiadásokat.  Legsikeresebb volt az 1998-ban rendezett magyar operett est, amire 850 jegyet 

adtunk el az Operaházban.  A koncertek bevételének nagy részét a Zeneakadémia Alapítvány 

javára küldtük Magyarországra, mivel Pászthy Júlia, Balassa Mariann és Ispán Franciska 

révén ők gondoskodtak tehetséges fiatal művészek kiválasztásáról és műsorokról.  Anyagi 

erőforrás gyűjtésére karácsonyi bazárokat és divatbemutatókat rendeztünk.  Az elmúlt 25 év alatt, 

lényegileg a rendszerváltás óta, négy magyar nagykövet, Bánlaky György, Jeszenszky Géza, 

Szapáry György és Szemerkényi Réka voltak a vendégeink.  

 

2003-2015.  2005-ben, első Észak-amerikai utazása alatt Sarasotába jött Böjte Csaba (Csaba 

testvér).  A Csillagösvény című dokumentumfilm nagy hatással volt tagjainkra és sokan küldtek 

jelentős összegeket a dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.  Balogh Péter Kárpát-medencei 

Ösztöndíjalapja, a Névai Alapítvány és Roveti Dénes céladományai segítettek, hogy évente 70-

80 ezer. 2015-ben tübb mint 100 ezer dollárt küldjünk jótékony célokra.   

 

2006-ban megemlékeztünk az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójáról.  A helyi amerikai 

újságokban cikksorozat jelent meg és a helyi rádióállomások interjúkat készítettek 56-os 

tagjainkkal.  Kiváló fiatal művészekkel emlék hangversenyt rendeztünk a 275 személyes 

Glenridge Színházban.  2011-ben, Liszt Ferenc születésének 200-ik évfordulóján öt koncerttel 

emlékeztünk a nagy magyar zeneszerzőtől.  Fontos célunk volt, hogy minél szélesebb körben 

ismertessük a magyar kultúrát a zene és a képzőművészet nemzetközi nyelvén.   

 

A Kossuth Klub Jövője.  A tagság és a vezetőség kitartó összefogására és következetes 

munkájára lesz szükség, ha a Kossuth Klub a jövőben is úgy akar működni, mint az elmúlt 25 év 

alatt.  A maximális taglétszámot 180 taggal 2008-ban értük el.  Sajnos, azóta egyre csökken 

tagjaink száma.  Az idő könyörtelen, a kor természetes lelassulással, betegségekkel jár.  Mindig 

van valaki, akitől végleg el kell búcsúznunk.  Ugyanakkor azonban a rendszerváltás óta Sarasota 

környékén robbanásszerűen megnőtt a fiatalság száma.  A Napraforgók, a Jámbor Lajos 

cserkészcsapat a legfiatalabb generációt képviselik.  Szüleik keményen dolgozó emberek, akik 

nem tudnak délutáni gyűléseinkre időben eljönni.  A Kossuth Klub a nyugdíjas generációból áll, 

tehát fiatalabb nyugdíjasokra lesz szükség ahhoz, hogy sikerrel működjünk tovább.     
   

Minden kedves olvasónak szép nyarat, jó pihenést és biztonságos utazást 
kívánunk! 

 

HIRDETÉS 

 

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! 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical service will be on Sunday, 

May 7th at 2:00 p.m. in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led 

by Reverend Péter Pál Bodor.  We remember Veronica Heller who passed away on 

April 10th. The Sunflowers will celebrate Mothers Day.  There will be a reception 

afterward.—The next Roman Catholic mass in Hungarian celebrated by Father Fülöp 

(Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee 

Ridge Road, Sarasota) will be in October.  

 

The Wooden Prince.  It is a delightful fairy tale ballet with music by world-renowned 

Hungarian composer Béla Bartók (choreography by the late László Seregi).  We 

presented a video of the ballet to the director of the Sarasota Ballet, Mr. Iain Webb for 

consideration to include it in a future season.  During his 10-year tenure Mr. Webb raised 

the reputation of our regional company to national and international level.  He includes a 

variety of composers and choreographers in the repertoire.  Thousands of Americans of 

Hungarian descent look forward to see an authentic Hungarian work of art in Sarasota. 

 

Sunflowers Gala.  The 6th Anniversary Jubilee has been canceled because of a lack of 

funds.  Ottilia Varga regrets but neither Hungary Initiatives Foundation (HIF), nor the  

Kossuth Club supported the event.  

 

The next issue of the newsletter will be written by Magdolna Pataky and will be 

published in October. 

 

We wish you a good summer vacation! 
 

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. 

http://epa.oszk.hu/darasota

