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A Kossuth Klub Jövője és Emlékeztetés.
Kedves Olvasóink! A Kossuth Klub
tagjainak száma sajnos, egyre csökken.Dovember
A „csúcsot” 2008-ban értük el 180 taggal. Azóta
részben természetes úton (betegség, elhalálozás, stb.) folyamatosan csökkenő létszámmal
képviseljük a magyar kultúrát Sarasotában. 2017.-ben pl. már csak 133 tagot
számláltunk, annak ellenére, hogy a magyarok száma a környéken egyre növekszik.
Példa erre többek között a 10.-ik Magyaráprilis
Fesztivál, ahol több ezer magyar fiatal jelent
meg. Azok, akik 1956.-ban mint politikai menekültek hagyták el Magyarországot, az u.
n. „56-os generáció” száma csökken. és nem pótlódik a fiatalokkal. Ez részben érthető is,
prilis,
20. évf.sötétben
3. számmár nem szeretnek vezetni. Ettől
hiszen a fiatalok dolgoznak, míg az
idősebbek
, 19.
Évf.
1. Szám akik magukévá teszik a Kossuth
függetlenül, szükség volna egy 50-60
éves
korosztályra,
Klub célkitűzéseit. Ezért kérjük, hogy akik még nem tettek eleget 2018-as tagdíjuk
. Szám P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.
rendezésére, minél hamarabb küldjék el címünkre:
Egyéni tagdíj $20, családi tagdíj $30. Akinek van E-mail címe, csak az Interneten kapja
a Hírmondót, hogy a postai és nyomtatási költséget megtakarítsuk.
Több mint 25 éve nem emeltük a tagdíjakat! Viszont, aki teheti adóból levonható
adományt is küldhet. Minimum $500 adománnyal örökös tagságot válthat meg. Örökös
tagjaink között, több mint 10 ezer dolláros adománnyal elsősorban Bánkuty Géza
szerepel. Megjegyezzük, hogy nem céladományról van szó. hanem kifejezetten a
Kossuth Klub fejlesztésére szánt összegről. Tiszteletbeli tagok azok, akik természetbeni
adományt adtak, mint pl. az amerikai Ann Stephenson Moe, a belvárosi Megváltó
templom karnagya, aki ellenszolgáltatás nélkül többször rendelkezésünkre bocsátotta a
templomot, jótékony célú hangversenyek rendezésére. Így terembér helyett, több ezer
dolláros költséget takarítottunk meg.
Kristálygömb Est a Selby Könyvtárban. A Könyvtár Baráti Köre szerdán, január 10.én este 6 és 9 óra között újra megrendezi a Kristálygömb Estet a könyvtárban (1331 First
Street, Sarasota). Az est adománygyűjtő célja mellett jó szórakozási lehetőség. Előadók,
éttermek, kiállítások és a város különböző szervezetei tartanak toborzást tagságuk és
támogatottságuk bővítésére, Mint 501(c)(3) adómentes helyi szervezet, a Kossuth Klub
is kap egy asztalt, ahol díjtalanul hirdetheti küldetését. Pataky Gábor és Magdi
vállalták az idei szolgálatot. Önkénteseink a múltban Vegliante Joe, V. Fenyves Kati,
Krajcsik György és Aileen, valamint Kisvarsámyi Éva voltak. Este 6 és 8 között
alkalom lesz végig kóstolni a különböző előadóművészek és éttermek kínálatát, utána
pedig még táncra is perdülhetnek a vendégek. A belépődíj $30 elővételben vendégeknek
`
A Kossuth Klub havonta tartja összejöveteleit a Selby Könyvtárban. Minden évben
küldünk adományt a Baráti Körnek, amiért körlevelükben hirdetik a klubot. Fontosnak
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tartjuk, hogy Sarasota olyan kulturális szervezetei, mint a Balett, az Operaház, és a
Szimfonikus Zenekar, ismerjenek meg mint Magyar-Amerikai Kulturális Szervezetet, így
növelve a magyarok láthatóságát Sarasotában. Mindhárom szervezet évente díszes
műsorfüzetben sorolja fel támogatóit. Örömmel jelentjük, hogy a Kossuth Klub neve
mindig szerepel. A Sarasota Balett Társulat az utóbbi két évben kiemelt helyen, mint
„corporate sponsort” jelenített meg. Talán lesz alkalom valamikor a Bartók balett
bemutatására!
Megemlékezünk Trianonról. 2020-ban lesz 100 éve annak, hogy Trianonban
megkötötték az első világháborúra pontot tevő „békét”, Bár ez az évforduló gyászos
emléke Magyarországnak, nem múlhat el anélkül, hogy valamilyen módon ne
emlékezzünk meg róla. Szeretnénk egy komolyzenei emlékhangversenyt rendezni az
évforduló alkalmával. Kérjük az érdeklődők visszajelzését javaslataikkal. Dr. Szirmai
László igazgató februári előadása evvel a témával foglalkozik. Részletes ismertetést a
Hírmondó februári számában olvashatnak.
Üdvözletek. A karácsonyi és újévi ünnepekre sokan küldtek jókívánságot tagjainknak.
Örömmel hallottuk Nyisztor Ilona csángó népénekes híreit a Pusztinai Magyar Ház
tervéről, hogy magyar népzene vetélkedőt rendeznek. Szabó Magdi az Észak Bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesülete nevében megköszönte adományunkat és beszámolt
készülődésükre az 5. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyre, amit 2018. április
végén rendeznek Szabadkán. Karosi Bálint orgonaművész és zeneszerző részletes
levélben jelezte, hogy a Yale Egyetemen sikeresen ledoktorált és rövidesen megnősül.
Reméljük, hogy a kiváló művész Saarasotába is visszatér hangversenyt adni.
Egyházi Hírek. A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva
templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, február 7.-én délután 2 órakor
lesz. Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból. Mindenkit
szeretettel várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre.—A következő magyar
nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL)
vasárnap, február 14.-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee
Ridge Road, Sarasota). Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy nem magyar származása
ellenére, Fülöp Atya önzetlen szeretettel ápolja magyar nyelvtudását és szentmiséi egyre
gördülékenyebbek. Kérjük, méltányoljuk igyekezetét és támogassuk jelenlétünkkel a
magyar nyelvű római katolikus szentmiséket Sarasotában!
Tagdíjak. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2017-es tagdíjak december 31.-ig voltak
érvényesek. A most befizetett tagdíjak 2018. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.
Felülfizetéseket és új tagokat mindig örömmel fogadunk. 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!

2

MEGHÍVÓ
Január 25.-én Csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p.m.)
A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota)

DOBOZI ISTVÁN
Tagtársunk
Dr. Dobozi István Budapest mellett, Tóalmáson született. A Közgazdasági Egyetemen
doktorált és tanított, 1986-88-ban a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági
Kutatóintézetének aligazgatója volt. Az Egyesült Államokban az Arizona és Hofstra
Egyetemeken, majd a Colorado School of Mines-on tanított. 1992 és 2002 között a
Világbank vezető energia közgazdásza, jelenleg vezető konzultánsa Washingtonban.
Számos könyv és tudományos cikk szerzője. Szülővárosa díszpolgárrá avatta a város
romos templomtornyának helyreállításáért.

KEREK—ASZTAL BESZÉLGETÉS:
MIÉRT ROSSZAK A MAGYAR-AMERIKAI
KAPCSOLATOK?
Dr. Dobozi a Kossuth Klub tagja. Sarasotába évente, mint „hómadár” (snowbird) látogat,
így tagjaink közül sokan csak ritkán találkoztak vele. Értelmesen átgondolt, tárgyilagos
cikkei gyakran jelennek meg nívós angol, amerikai és magyar folyóiratokban és
újságokban (pl. U. S. News and World Report, The Economist, Le Monde, Neue Zürcher
Zeitung, Die Presse, Magyar Nemzet, stb,). Visszatérő előadónk kötetlen beszélgetés
formájában képzelte el a műsort, tehát kérjük tárgyilagos hozzászólásaikat.
A kötetlen beszélgetés egyéni vélemények kifejtésére is módot ad mind angol, mind
magyar nyelven!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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THE MESSENGER
Newsletter of the Kossuth Club
January, 2018. Vol. 24. No. 1.
Important Dates to Remember!
Wednesday, January 10. 6:00 to 9:00 p. m. The Friends of the Selby Public Library
presents Crystal Ball, the People’s Gala in the Selby Public Library (1331 First Street,
Sarasota). This is a fundraiser with the participation of many local entertainers,
restaurants and organizations. The Kossuth Club will have a table to promote our
activities. Gábor and Magdi Pataky volunteered to represent us.
News from our Churches, The next Hungarian ecumenical service in the Beneva
Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor will
be on Sunday, February 7th at 2:00 pm.–-Roman Catholic holy mass in Hungarian will
be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman
Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) on Sunday, February 14th at 1:30 pm.
Thursday, January 25 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First St., Sarasota) former
lead economist of the World Bank, writer and lecturer István Dobozi presents a roundtable discussion about the relationship between Hungary and the United States. Please
try to come and prepare to comment. Your opinion counts!
Membership. We remind everybody that 2017 memberships in the Kossuth Club were
valid until December 31. 2017. Please renew your membership and send your check to
the Kossuth Club P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. The price is $20 for individuals
and $30 for families, truly a bargain! If you can read the newsletter on the Internet,
please send us your E-mail address. We need your help!

We wish our readers 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
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