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Magyar Szilveszter.  2017-ben vasárnapra esik az év utolsó napja.  a Kossuth Klub 

néhány nappal hamarabb, csütörtökön, december 28.-án ünnepli meg a tradicionális 

Szilveszter estet.  Ezt az u. n, „pre-Szilvesztert” a belvárosi Salute! Étteremben (23 N. 

Lemon St.) tartjuk meg.  A tradicionális Szilveszteri pezsgős vacsora (kocsonya, lencse, 

disznósült, hurka, kolbász, dinsztelt káposzta, rétes. stb.) este 7-kor kezdődik és 10-ig 

tart.  Az ár (személyenként 50 dollár) a borravalót és adót is magába foglalja. Kérjük, 

hogy a Kossuth Klubnak kiállított csekket legkésőbb december 21-ig küldjék el 

címünkre (P. O. Box 19774 Sarasota, FL 34276).  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 

karácsonyi ünnepek alatt Sarasotában tartózkodó vendégeiket és rokonaikat is nagyon 

szívesen látjuk!  Kerek asztalokat 6, 7, 8, vagy 10 személyre előre lehet foglalni.   

 

Egyházi Hírek.  A következő magyarnyelvű Adventi és Karácsonyi ökumenikus 

istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, december 

17.-én délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes 

Miamiból.  A szokásos, első vasárnapi istentisztelet a karácsonyi ünnepek miatt elmarad. 

A Napraforgók gyermekcsoport karácsonyi műsora után karácsonyi ünnepély lesz a 

gyerekeknek, amire mindenkit szeretettel várnak.  Önkéntes adományokat a Napraforgók 

Magyar Hagyományőrző Iskola javára kérnek.—A következő magyar nyelvű római 

katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) vasárnap, december 

10.-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge Road, 

Sarasota).    

 

Mikes Kelemen Program.  Az Országos Széchényi Könyvtár kutatója Maczelka Árpád 

az elmúlt évben több hónapig volt Sarasotában, hogy a diaszpórában élő magyarok 

számára feleslegessé vált értékes könyveket összegyűjtse és hazaszállítsa.  

Szeptemberben írta, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai sajtótájékoztatón 

bemutatták a program keretében gyűjtött 17. századi kiadvány- és kéziratot, ami a 

Kossuth Klub támogatása nélkül nem kerülhetett volna haza.  Ismételten köszönte a 

segítséget, amit a klub és tagjaink nyújtottak számára.  A sajtótájékoztatóról bővebben 

olvashatunk a http://magyaridok.hu/belfold-2199637/, és a https://www.baon.hu/kultura/hazai-

kultura/350-eves-magyar-predikacioszoveget-mutattak-budapesten-1042329/ honlapokon.    

  

A Magyar Himnusz Sarasotában.  Novemberi számunkban feltett „találós kérdésre” 

senki nem tudta megadni a választ.  Ilyen kevesen maradtunk?  Régi tagjaink 

emlékezhetnek rá, hogy a Kossuth Klub az ezredforduló éveiben ötször bérelte ki a 

Sarasota Operaház épületét ragyogó magyar koncertek megrendezésére.  Ezek közül a 

legsikeresebb volt az 1998. december 11.-én rendezett magyar operett est, amire 

összesen 850 jegyet adtunk el.  A közönségnek több mint a fele amerikai volt.  Akkor és 

ott csendült fel először a magyar himnusz nyilvános amerikai környezetben.  2017. 

 
 

http://magyaridok.hu/belfold-2199637/
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/350-eves-magyar-predikacioszoveget-mutattak-budapesten-1042329/
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/350-eves-magyar-predikacioszoveget-mutattak-budapesten-1042329/
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szeptemberben az evezős világbajnokság magyar győztesei átvették az első helyért járó 

aranyérmet és ünnepélyes keretek közt, hallottuk újra a magyar himnuszt. 

 

Szívesen emlékezünk vissza azokra a fényes napokra, amikor a budapesti Zeneakadémia 

tehetséges fiatal művészei rendszeresen jártak Sarasotába és a Kossuth Klub nagy sikerű 

hangversenyekkel terjesztette a magyar zenekultúrát.  A Zeneakadémia Alapítvány 

fedezte az útiköltséget, de a többi kiadás a Kossuth Klubot terhelte.  Azt is jó tudni, hogy 

az akkor még ismeretlen ifjú művészek, mint pl. Fekete Attila (tenor), Bretz Gábor 

(bassz-bariton),  Fodor Beatrix (szoprán), Cserna Ildikó (drámai szoprán), Bátki-

Fazekas Zoltán (bariton) és Simon Kriszta (mezzo szoprán) azóta élenjáró 

operaénekesek lettek Magyarországon és külföldön egyaránt.  Bretz Gábor pl. nagy 

sikerrel énekelt a milanói Scalában és a new yorki Metropolitánban.  Azon a bizonyos 

operett esten, zongorán kísért és amerikai környezetben először játszotta a magyar 

himnuszt néhai Patkó József, a Zeneakadémia akkori korrepetitora.    

 

Tudományos Elismerés.  Az érctelepekkel foglalkozó geológus szakirodalom 

legnívósabb folyóirata, az „Economic Geology” 2016. decemberi, rendkívüli számának 

címlapján Kisvarsányi Éva í981-ben készült térképe látható. A Délkelet Missouri 

Prekambriumi geológiájának és érctelepeinek szentelt 2016-os rendkívüli számban tíz 

cikk foglalkozik Missouri alaphegységével.  A Missouri Állami Földtani Intézet 

geológusaként (1959-1993) Éva a Precambriumi korú (1.5 milliárd éves) St. Francois 

Hegység geológiáját tanulmányozta.  Petrográfiai és mágneses felmérések alapján 

felismerte a gránit-riolit összetételű terület szerkezetét és térképe alapvetően új 

megvilágításban ábrázolja az érctelepek elhelyezkedését.  A címlapon látható térkép 

többször szerepel a rendkívüli számban.  Jellegzetessége az u. n. „ring complexes” 

meghatározása, azaz annak a felismerése, hogy a riolitos gyűrűk hogyan „ölelik át” a 

központi gránit testeket (central plutons).  Kisvarsányi Géza két apatitos vasérc telep 

genetikáját tanulmányozta. Mindkettőjük nevét gyakran idézik szakcikkeikben a fiatalabb 

kutatók.  Két magyar geológus mintegy 40 évvel korábbi munkájának tudományos 

elismerésére nyilván büszkék lehetünk.  Az Economic Geology különszámát Stephen 

Zahony (Denver, Colorado) geológus tagtársunk hozta el Sarasotába. 

   

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2017-es tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2018-ra 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 

2018. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  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.       

 

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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MEGHÍVÓ 

 
December 21.-én Csütörtök délután fél  5-kor (4:30 p.m.) 

 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

Dr. KRAJCSIK G YÖRGY 
A Kossuth Klub elnöke 

 

Beszámoló a Diaszpóra Tanácsról és Ősz Budapesten 
 

Elnök úr nem régen jött vissza Budapestről, ahol már harmadik alkalommal részt vett a 

magyar Diaszpóra Tanács évente tartott gyűlésén.  Beszámolójában tudósít a hivatalos 

gyűlésről, valamint ismerteti Budapesten szerzett élményeit és benyomásait.   

 

GRAFF CLARA (KAJCI) 
A Kossuth Klub tagja 

 

A Börtönből az Amerikai Követségig: Mindszenty József Bíboros 

Hercegprímás 1956-os Kálváriája 
 

Hosszú évek óta kutatja a hercegprímás életét.  A november 12.-i római katolikus 

szentmise után angolul mondta el az érdekfeszítő történetet, ami garantáltan mindenkit 

érdekelni fog.  Kajci személyes interjúkon keresztül vet fényt a csak kevesek által ismert 

tényekre.  Ez az előadás magyar nyelven lesz. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

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

 

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

December, 2017. Vol. 23, No. 8. 

 

Important Dates to Remember! 

Sunday, December 10. 1:30 p. m.  Roman Catholic holy mass in Hungarian celebrated 

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

Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Sunday, December 17, 2:00 p. m.  Hungarian ecumenical service in the Beneva 

Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor.  

After the service children of the Napraforgók Hungarian Heritage School perform a 

traditional Hungarian Christmas program.  Everyone is invited to a Christmas party for 

the children in Fellowship Hall.  Voluntary contributions will benefit the Napraforgók. 

 

Thursday, December 21 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First St., Sarasota) 

president Dr. György Krajcsik and member Clara (Kajci) Graff present programs 

about the recent meeting of the Diaspora Council in Budapest and about Hungarian 

Cardinal Joseph Mindszenty’s journey from prison to the American Embassy in 1956. 

 

Thursday, December 28, 7:00 p. m. Traditional New Year’s Eve Party in the Salute! 

Restaurant (23 N. Lemon St., Sarasota).  Come, celebrate with us and bring your 

visitors and visiting family!  Round tables for 6, 7, 8, or 10 may be reserved as soon as 

possible.  Payment of $50.00 per person (incl. tips and taxes) should be made to the 

Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) no later than December 21. 

 

We wish our readers a Merry Christmas and a Happy New Year! 
 

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/sarasota

