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2018. 24. évf., 8. Szám, December  

  

Köszönetet szeretnénk mondani Kisvarsányi Évának és Kisvarsányi Gézának áldozatos 

munkájukért, hogy átvették és folytatták a Kossuth Klubot több mint 20 évvel ezelőtt. A 

Klub egy nagyon sikeres kulturális hídként működött az akkori Magyarország és Amerika 

között. Az ezredforduló éveiben ötször bérelte ki a Kossuth Klub a Sarasotai Operaház 

épületét ragyogó magyar koncertek megrendezésére. Ezek közül a legsikeresebb volt az 

1998. december 11.-én rendezett magyar operett est, amire összesen 850 jegy lett eladva. 

A közönségnek több mint a fele amerikai volt.  Akkor és ott csendült fel először a magyar 

himnusz nyilvános amerikai környezetben. A budapesti Zeneakadémia tehetséges fiatal 

művészei rendszeresen jártak Sarasotába és a Kossuth Klub nagy sikerű hangversenyekkel 

terjesztette a magyar zenekultúrát.   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.  

Az internet rohamos elterjedése és használata meglehetősen háttérbe szorította a Klub 

kulturális híd szerepét. De ez a sok kitartó munka es fáradozás vezetett oda, hogy mára a 

magyar diaszpóra meghatározó része lettünk. Dr. Szemerkényi Réka, Dr. Szabó László 

nagykövetek eljöttek hozzánk beiktatásuk után, hogy találkozzanak a Sarasotai 

magyarokkal. Dr. Mátrai Márta az Országgyűlés háznagya az idén októberben volt itt 

második alkalommal, hogy megtiszteljen jelenlétével és előadásával 1956-os 

eseményekről. Az Országgyűlés Háznagya    külön felhívta figyelmünket világban szét 

szóródott magyarság összefogására és együttműködésére.  

Idén októberben pedig Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Dr. Szabó 

László Magyarország amerikai nagykövete is vendége volt Sarasotának. Micsoda kitüntető 

figyelem a magyar kormány részéről. Mindez Kisvarsányi Éva és Géza  sok-sok éves 

áldozatos munkájának az eredménye. 

A Hírmondót  25 éve alapította Kisvarsányi Éva.  Majd 25 éven át Kisvarsányi Éva írta,  

szerkesztette és terjesztette a  Hírmondót.  

A korábbi számok  a Széchenyi Könyvtár Archívumában olvashatók 

(http://epa.oszk.hu/sarasota címen. Ez is  Kisvarsányi Éva munkájának az érdeme.    

Kisvarsányi Éva tudományos elismeréssel is büszkélkedhet. Az érctelepekkel foglalkozó 

geológus szakirodalom legnívósabb folyóirata, az „Economic Geology” 2016. decemberi, 

rendkívüli számának címlapján 1981-ben készült térképe látható. 

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. 

   

    

http://epa.oszk.hu/sarasota
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Egyházi Hírek.   Adventi  ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota) vasárnap, dec. 2.-án valamint dec.23.-án délután 2 órakor lesz.   Igét 

hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes. 

A szokásos, első vasárnapi Istentisztelet januárban a karácsonyi ünnepek miatt elmarad. 

Dec.2.án a Beneva templomban fogjuk ünnepelni Nt. Bodor Péter Pál református esperes 

25. éves évfordulóját a mi szolgálatunkban. Éppen ezért kérünk minden kedves templomba 

járó Kossuth Klub tagot, hogy akik tiszteletüket szeretnék kifejezni ebből az  alkalomból, 

jöjjenek el. Jelenlétük a köszönet és a hála jelképe lesz egy önzetlen és nagyfokú 

elhivatottsággal megáldott Nagytiszteletű ember felé. 

A következő magyar nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe 

Schweda, JCL) vasárnap, december 9.-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation 

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota)  

 

December 25.-én   Karácsony napján,  Pósta József református lelkész és Kulcsár Attila 

Baptista misszionárius közremőködésével a Venice-i Magyar Házban délelőtt 11:oo órakor 

lesz Istentisztelet.  Az Istentisztelet után ünnepi ebédet szolgál fel a Petőfi Klub ($15). 

Ebédrendelésért hívjuk (941) 822 0554 vagy (941) 341 9613 telefonszámokat. 

 

Hagyomány őrző nap  A Petőfi Klubban a Varga Ottilia vezetésével a Napraforgó 

gyermek csoport  sikeres napot tudhat maga után. Nappal kézműves foglalkozások, nép 

tánc, népdal és furulya tanítás zajlott. A koncertet az Erdő fű zenekar szolgáltatta. Berecz 

István és Bures Réka magyar táncokat adott elő. Az előadás igazán fergeteges és 

színvonalas volt. Salamon Soma a zenekar vezetője a kavalt is megszólaltatta. A napot 

táncházzal zárták. Az eseményen közel 150 személy vett részt. 

 

Taste of Hungary dec.1.-én  11am – 5pm  között a Magyar Házban ( 165 N Jackson Rd. 

Venice,Fl. ). Hazai ízekre vágyókat és amerikai érdeklődőket egyaránt várnak szeretettel. 

Mikulás-program a gyerekeknek ugyanitt december 1-én este 6-tól. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2018-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 

2019. 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!  
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MEGHÍVÓ  
  

December 20.-an Csütörtök délután fél  5-kor (4:30 p.m.)  

 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota)  

 

Dr. Kacsoh Balint 
Professor of Basic Medical Sciences Mercer 

University School of Medicine 

"A magyar nép, és a magyar nyelv eredete"  A magyar nép genetikai eredete  terén vannak  

új eredmények. Nem mintha az új eredmények végső megoldást kínálnának a kérdésre. 

Inkább azt mondhatom, hogy "a java még felderítetlen". Ugyanakkor nagyon fontos 

tisztázni számos dolgot. Az egyik az, hogy a magyar nyelvet nem feltétlenül (és/vagy nem 

kizárólag) az Árpádékkal IX. században érkezett nép hozta a Kárpát-medencébe. Ez egy 

olyan kijelentés, amire több a bizonyíték, mint arra, hogy először Árpádékkal érkezett meg 

a magyar nyelv a Kárpát-medencébe, de ennek ellenére a hivatásos tudósok többsége ezt 

nem fogadja el. László Gyula kettős honfoglalás elméletét javarészt elvetik, a növekvő 

bizonyitékok ellenére. 

 

 

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, 2018. Vol. 23, No. 8.  

  

 

We would like to express our sincere thanks to Eva Kisvarsanyi and Geza Kisvarsanyi, 

for all their work with the Hungarian American Cultural Association, for over 20 years. 

Their untiring work over the years established the Kossuth Club as a cultural bridge 

between Hungarian Americans and Hungary. Their success at bringing Hungarian culture 

to Sarasota included numerous performances at the Sarasota Opera house by talented 

young performers from the old country. Their hard work was crowned by a recent visit 

from the president of Hungary, Janos Ader and the Hungarian ambassador to the USA, 

Dr. Laszlo Szabo as well as senior parlamentarian Dr. Marta Maria to one of the clubs 

functions where they expressed their appreciation for the work that the Kossuth Club does 

in promoting Hungarian Culture to the Hungarian Diaspora.  

 

Sunday, Dec. 2. and Dec.23. 2:00 p. m.  Hungarian ecumenical services in the Beneva 

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

will not only celebrate the beginning of Advent on Dec.2., but  Reverend Péter Pál 

Bodor’s 25th  aniversary of providing Hungarian ecumenical service for us in Sarasota. 

Please join us for this very special occasion. 

Sunday, December 9. 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).    

 

Thursday, December 20. 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First St., Sarasota) 

professor Dr. Kacsoh Balint will present a very interesting and thought provoking  

program concerning the origin of Hungarians through studies of genealogy.  

  

 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
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