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   Nagyon boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.  
 

 

A Kossuth Klub jelene és jövője.  A Kossuth Klub tagjainak száma 2008-ban volt a 

legmagasabb  180 taggal.  Azóta folyamatosan csökken a létszám. Azok, akik 1956.-ban 

mint politikai menekültek hagyták el Magyarországot, az u. n. „56-os generáció” száma 

csökken. Ezáltal csökken a Kossuth Klub létszáma is évről évre.  

2017-ben megszűnt a Névai Alapítvány és a Kárpát-medencei Ösztöndíj Alap. Azóta 

abból a pénzből gazdálkodunk melyet a Kossuth Klub tagsága adott tagdíjként valamint 

adományként.  Így tudtuk újra támogatni Szabadkán (Délvidék) a Czoffmann Judith 

Tehetséggondozó Iskola és a Csíkszeredai Segítő Mária Líceum (Erdély) tanulóit 2018-

ban $4.500-al. Külön megköszönjük mindenkinek a tagdíjfizetéskor adott 

felülfizetéseket, valamint az előadások alkalmával adott néhány dolláros 

hozzájárulásokat. Sok kicsi sokra megy, s mi nagyra értékelünk minden kicsit. Ahhoz, 

hogy folytatni tudjuk áldásos munkánkat kérjük Önöket, hogy erejükhöz mérten 

támogassák felajánlásainkat.  Lehet cél adományokat is adni ahhoz a szervezethez 

amelyet Önök szeretnének támogatni. Ilyenkor az Önök nevével kerül a pénzösszeg a 

támogatni kivánt szervezethez.  

   

  

Memory Project Pigniczky Réka (dokumentumfilm rendező) és Andrea Lauer Rice 

(szerző, multimédia producer) 2015-ben indította útjára a Memory Project-et. Munkájuk 

célja, hogy a II. világháború és 1956-os Forradalom leverése után az Amerikai Egyesült 

Államokba emigrált magyarok történeteit megörökítsék. Réka és Andrea eddig összesen 

14 helyszínre utaztak, hogy az Amerikában, Németországban és Magyarországon élő 

amerikai magyarokat megszólaltassák. Sokan közülük még sosem mesélték el kamera 

előtt élettörténetüket. Az interjúk a Memory Project honlapján tekinthetők meg, amely 

egy vizuális emlékgyűjtemény és kutatható archívum is egyben – az elbeszélők szemén 

keresztül ismerhetjük meg a történelmet. 

Különféle támogatásoknak köszönhetően idén végre bővül az interjúkészítők csapata: 7 

Kőrösi Csoma Sándor Programban résztvevő ösztöndíjas kapott képzést és a felvételek 
elkészítéséhez szükséges felszerelést. Bence Kata, a Petőfi Klubhoz beosztott KCsP 

ösztöndíjas is várja interjúalanyok jelentkezését bencekata32@gmail.com e-mail címen 

vagy (941) 321 7263 telefonszámon. Ne hagyjuk elveszni a személyes sorsainkban rejlő 

történelmet! 

Már most megtekinthető néhány felvétel helybéli magyarokról (is) a Project 

honlapján: http://memoryproject.online 

 

 

 
 

mailto:bencekata32@gmail.com
http://memoryproject.online/


                                                                                       2 

Kristálygömb Est a Selby Könyvtárban.  A Könyvtár Baráti Köre szerdán, január 9.-

én este 6 órától  9 óráig újra megrendezi a Kristálygömb Estet a könyvtárban (1331 

First Street, Sarasota).  A  könyvtár az ifjúsági program támogatását tűzi ki célul. Az est 

adománygyűjtő célja mellett jó szórakozási lehetőség. Népszerű és tehetséges előadók 

sokasága (operaénekesek, táncosok, akrobaták)  mellett ott lesz  Reverend Barry és a 

Funk Band is mely egy hires sarasotai együttes. Táncra perdülhetünk muzsikájukra. Ez 

egy  8 tagú tehetséges “funk & soul band” mely játszani fogja a legnagyobb sikerű  

”funk/soul/R&B” zenéket a 60’s, 70’s & 80’s évekből.   Megtudhatjuk a jövőnket a 

„Spirit University”-ben végzett tenyér és tealevél jósoktól, ha hiszünk benne. 

Szinvonalas, sok-sok élményt adó rendezvény. A kulturális és ezoterikus élmények 

mellett alkalom lesz végig kóstolni több mint 30 legjobb sarasotai étterem ingyenes 

ételkínálatát is. Csak az innivalókért kell fizetni.  A belépődíj elővételben a Selby 

Könyvtárban $30, a rendezvény estéjén az ajtónál $40.  A Kossuth Klub is kap egy 

asztalt, ahol hirdetheti küldetését. 

Január 24.-én csütörtökön du. 4:30-kor a Selby könyvtárban. Kerekasztal 

beszélgetés, azaz véleménycsere Dobozi István újságíróval.  Amerika, Magyarország és 

a köztük lévő kapcsolat lesz a téma.  

 

Egyházi Hírek.  A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, február 3.-án 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, január 13.-án valamint február 10.-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 2018-es tagdíjak december 31.-ig voltak 

érvényesek.   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! 

 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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MEGHÍVÓ 
 

Január 24.-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: 

 

AMERIKA, MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZTÜK LÉVŐ 

FESZÜLT KAPCSOLAT 
 
Kerekasztal beszélgetés Dobozi Istvánnal a magyar politika kihívásairól Orbán Viktor 

sorozatban harmadik választási győzelme után és arról, hogy mi várható Amerikában 

2020-ig a novemberi  félidős választások tükrében. Szó lesz még a Washington és 

Budapest közötti politikai kapcsolatokat súlyosan terhelő problémákról és a kiút 

lehetőségeiről.  

 
 

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, 2019. Vol. 25. No. 1. 

 

Important Dates to Remember! 

 

Wednesday, January 9. 6:00 to 9:00 p. m.  The Friends of the Selby Public Library 

presents its annual “Crystal Ball – The People’s Gala” fubdraiser in the Selby Public 

Library (1331 First Street, Sarasota).  This is a fundraiser with the participation of many 

local clubs, entertainers, restaurants and organizations. Come and meet local musicians 

and entertainers, sample food from local restaurants. Ticket prices are $30 in advance, 

$40 at the door. The Kossuth Club will have a table to promote our activities.   

 

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, Feb. 3rd at 2:00 pm.–-Roman Catholic 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, Jan. 13th and Feb. 10th 

at 1:30 pm.   

 

Thursday, January 25 4:30 p. m. at the Selby Library (1331 First St., Sarasota) former 

lead economist of the World Bank, writer and lecturer István Dobozi presents a round-

table discussion about the current and future relationship between Hungary and the 

United States.  Please try to come and prepare to participate.  Your opinion counts! 

 

Membership.  We remind everybody that 2018 memberships in the Kossuth Club are 

valid until December 31. 2018.  Please renew your membership and send your check to 

the Kossuth Club P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  Dues are still $20 for 

individuals and $30 for families. Voluntary donations are greatly appreciated to help us 

do our work. If you can read the newsletter on the Internet, please send us your E-mail 

address.  We need your help to save on postage! 

 

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) 

 

http://epa.oszk.hu/sarasota

