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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.  Dr. Szirmai László igazgató februári 22.-i előadása evvel a 

témával foglalkozik (l. a 3.-ik oldalt).  Tájékoztat, hogy mi történt és történik azóta a 

gyászos szerződés óta az elszakított magyar területeken élő honfitársainkkal. 

 

Karosi Bálint Zeneszerző, Orgonaművész.  Tizenhét éves volt, amikor édesanyjával 

Pászthy Júlia operaénekessel először jött Sarsotába, a Kossuth Klub rendezvényére.  A 

honfoglalás 1100-ik évfordulóját ünnepeltük a Hyatt hotel dísztermében több mint 300 

vendég részvételével.  A fiatal művész muzikalitása és tehetsége azonnal feltűnt és utána 

is többször szerepelt a klubban.  Érdeklődéssel figyeltük élete és karrierje alakulását.  A 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem befejezése után Svájcban, majd az Oberlin 

Collegeban tanult tovább s végül Bostonban volt éveken át az Első Evangélikus Egyház 

orgonistája.  Bostonból végezte el a Yale Egyetemet, ahol 2017-ben doktorált zeneszerző 

szakon és New Yorkban a Saint Péter katolikus egyház kántora lett.  A sarasotai 

Megváltó (anglikán) Templom karnagya Dr. Ann Stephenson Moe többször meghívta 

orgona koncertet adni, férje, néhai Dr. Daniel Moe az Oberlin College volt professzora 

és a sarasotai Key Chorale alapító karmestere pedig jó amerikai kultúrkörökben 

hangoztatta, hogy a Kossuth Klub nagyszerű szervezet, mert kiváló klasszikus zenét és 

művészeket hoz a városba.  Tárgyalásokat folytatunk Ann Moeval és Bálinttal a 2020-ra 

tervezett trianoni koncert helyére és időpontjára.  Bálint fülébe „bogarat tettünk” kérve a 

gyász évfordulóra szerzett eredeti műre.  Csodálatos volna, ha Sarasotában tarthatnánk 

meg egy trianoni Requiem ősbemutatóját, Karosi Bálint szerzeményét!    

 

Könyvismertetés.  Floridai levelek címmel megjelent tagtársunk Bitskey Gabriella 

könyve, amiről Szíki Károly egri színművész írt részletes beszámolót a Présház 

Internetes folyóiratban.  A 160 oldalas kötet Ella korábban megjelent írásainak 

összessége, mintegy antológiája.  A Kossuth Klub is szerepel a könyvben, valamint nagy 

adakozóink, akik igyekezték enyhíteni a Trianonban meghurcolt magyarok sorsát.  

Felhívjuk olvasóink figyelmét a könyvre, mert amikor Ella Kaliforniából Floridába 

költözött, néhány évig az igazgatóság tagja volt és a Liszt Zeneakadémia művészeinek, 

így pl. Karosi Bálintnak háziasszonya.  A sarasotai Sacre Coeur-Sophianum csoport 

tagjaként is aktív volt.    

 

Egyházi Hírek. A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, február 4.-én délután 2 órakor 

lesz.  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Mindenkit 
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szeretettel várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre.—A következő magyar 

nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) 

vasárnap, február 11.-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 támogassák jelenlétükkel a 

magyar nyelvű római katolikus szentmiséket Sarasotában! 

  

Kristálygömb Est a Selby Könyvtárban. Nemzetiségi tánccsoportok, előadóművészek 

és egy tehetséges fiatal operaénekesnő szórakoztatták a közönséget.  Sarasotai éttermek, 

valamint a Publix ingyenes étel bemutatóval csalogatta az éhezőket.  A Kossuth Klubot 

Pataky Magdi és Borsos Erika képviselték.  Jelentik, hogy többen megálltak érdeklődni 

a Klubról és Magyarországról asztalunknál.  Meglepően sokan vettek részt ezen a 

rendezvényen.  Az est adománygyűjtő célja mellett jó szórakozási lehetőséget is nyújtott. 

 

Miért Rosszak a Magyar-Amerikai Kapcsolatok.  Dr. Dobozi István január 25.-i 

előadása a Kossuth Klubban nagyon sikeres volt.  A Magyar Keresztény Társaság Baráti 

Köre február 7.-én, szerda délután 4 órakor folytatja a kerek-asztal beszélgetést a 

Magyar Házban Dr. Dobozival. Aki szeretné még egyszer hallani az előadást sok 

szeretettel várják.  Cím: 165 Jackson Road, Venice.    

 

Muci Néni.  Néhány nappal 99.-ik születésnapja előtt elhunyt tagtársunk Gárdi Mária, 

mindannyiunk szeretett „Muci Néni”-je.  1956-ban szovjet tankok elöl menekülve, öt 

gyermekkel kényszerült elhagyni Magyarországot, de a szíve mindig hazahívta,  A 

venice-i Magyar Házban vettünk tőle búcsút január 28.-án.  Öt gyermeke leszármazottjai, 

unokák és dédunokák, és a floridai magyarok százai búcsúztatták.  Szerettük, mert soha 

senkivel nem veszekedett, senkiről nem mondott rosszat, derűs lénye csak megértést és 

jóindulatot sugárzott.  Legkisebb gyermeke Laci 2 éves volt, amikor szüleivel eljött 

Magyarországról, ma a Kossuth Klub adóügyeit intézi, és rövidesen ő lesz TB konzulunk.  

Muci néni unokája, Amy Gardi Kossuth ösztöndíjjal végezte a Florida Egyetemet és 

Miamiban nyitott irodát.  Elsők között támogattuk a „Re-Connect Hungary” program 

résztvevőjeként. 

 

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! 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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MEGHÍVÓ 
 

Február 22.-én Csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p.m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

DR. SZIRMAI LÁSZLÓ 
A Kossuth Klub Igazgatóságának tagja előadása 

 

 

A KÁRPÁT MEDENCE ÉS A PANNON TÉRSÉG 

ETNIKAI VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 120 ÉVBEN  
 

Szirmai László Budapesten született.  Nyugalmazott orvosként költözött Sarasotába ahol 

először a Kossuth Klub tagja, majd igazgatója lett.  Előadása fényt vet a Trianoni 

békediktátumra és bemutatja a Trianonban elszakított magyar területeken élő magyarok 

jelenlegi helyzetét.  Miért és hogyan történtek a változások?  Mennyire támogatja a 

jelenlegi kormány az elszakított területeken élő magyarokat?  
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

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

 

Mottó és Lógó.  A Kossuth Klub hivatalos levélpapírján és angol nyelvű kiadványainkon 

következetesen használjuk a Lincoln Ábrahám idézetet: „Never  consider an immigrant 

to become a loyal American citizen, unless he retains his love for his motherland”.  
Nagyon méltányos mottó ez minden amerikai állampolgár részére, u. i. mintegy 

„engedélyezi” a szülőföldünk iránti kötődést és nem zárja ki, hogy jó amerikaiak is 

legyünk.  A fent olvasható „mottót” kizárólag a Hírmondó olvasóinak írtuk.  

Véleményünk szerint u. i. a „nyugati magyarság” fogalma drasztikusan megváltozott a 

rendszerváltás után.  1989-ig egyértelműen a kommunista elnyomás ellen küzdöttek, de a 

Szovjetunió összeomlása óta szerepe természetszerűen megváltozott.  A 90-es években 

kezdtük támogatni az elszakított területek magyar kisebbségét, ekkor kezdett a Hírmondó 

a floridai magyarok szócsöve lenni.  A Hírmondóban következetesen ismételt „mottó”-t 

ilyen értelemben használjuk.  A mottóval ellentétben, a néhai vitéz baranchi Tamáska 

Endre volt alelnökünk tervezte lógó kizárólag szavak nélkül, mintegy rajzban fejezi ki 

missziónkat.  A pajzs négy mezejében a tudomány, a művészetek, az irodalom és a zene 

szimbólumai láthatók, középen a koronás magyar címerrel.    
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

February, 2018. Vol. 24. No. 2. 

 

Important Dates to Remember! 

 

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 4th 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 11th at 1:30 pm.   

 

Wednesday, February 7 at 4_00 p. m. in the Hungarian House (165 Jackson Rd., 

Venice) Dr. István Dobozi continues the round-table discussion about Hungarian-

American relationships started in January 25 in the Kossuth Club. 

 

Thursday, February 22 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First St., Sarasota) Dr. 

László Szirmai retired physician and member of the Board of Directors of the Kossuth 

Club presents a lecture “The changing ethnicity of the Carpatian Basin and the Pannon 

region in the last 120 years”. 

 

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! 

 

 

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

