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Két szabadságharcunk fontos történelmi eseményei történtek az ősz megkezdésével. 

Mindkettőt méltóan megünnepeltük.  Az Aradon kivégzett tábornokokra emlékeztünk  

okt. 6.-án a Beneva Templomban az ökomenikus Istentiszteleten.  Nt. Bodor Péter Pál 

volt aradi  diák és Krajcsik György emlékezett meg az 1848-49-es szabadsagharcról és a 

hősökről.  

Október 22-én Schmitt Petra Konzul Asszony jelenlétével és  ünnepi beszédével 

megemlékeztünk  mindazokról, akik 63 évvel ezelőtt az életüket áldozták egy szabad 

Magyarországért. Az október 23-án Budapesten békés tüntetéssel kezdődő, majd 

fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével 

összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Mindez a kormány 

bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer 

visszaállitásához, valamint az ország demokratikus átalakulásához vezetett. 

Amikor a nyugati nagyhatalmak biztositották a szovjeteket arról, hogy nem nyújtanak az 

új magyar kormánynak segitséget, november 4.-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli 

háborút inditottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül 

maradtunk, s a több napon át folytatott szabadságharcunk elbukott. 

Az ünnepi beszédet  egy 1956-ban készült  rövid dokumentumfilm követte, mely sok 

embert vitt vissza az emlékezések útján a forradalom véres napjaitól egészen Amerikába 

való megérkezésük napjáig. Megható volt látni az emlékező arcokat és a könnyeket. 

Nagyon sokan újra átélték a történteket. Köszönjük, hogy még itt lehetnek közöttünk. 

Hálásan köszönjük Schmitt Petra Konzul Asszonynak, hogy velünk volt. Több résztvevő  

kapott választ magyar útlevél iránt való kérelmükkel kapcsolatban is. Találkozása a 

sarasotai magyarokkal  kiváló alkalom volt arra is, hogy  a konzulátus munkáját  

közelebbről is megismerjük. A képviselet a Floridában élő magyarok konzuli 

érdekképviseletét hivatott ellátni, valamint a gazdasági kapcsolatok fejlesztését is segiteni 

fogja. A konzulátus elérhetősége: 

 

Cím: 2121 Ponce de Leon Blvd, Suite 732, Coral Gables, FL 33134  

E-mail: consulate.mia@mfa.gov.hu  

Vészhelyzeti telefon bajba jutott magyar állampolgárok részére: +1 (917) 535-3517 

Konzul: Schmitt Petra Katalin  

Külgazdasági attasé: Kubatov Anikó  

Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 9.00-13.00 (csak előzetes időpontfoglalással!) 

Időpontfoglalás: consulate.mia@mfa.gov.hu  

Ügytípusok: útlevél, anyakönyvezés, hitelesítés, állampolgársági ügyek, eSZIG, 

lakcímnyilvántartás, névváltoztatás, erkölcsi bizonyítvány.  

Vízumügyintézést nem végeznek. 

Formannyomtatványok http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok 

 

 
 

mailto:consulate.mia@mfa.gov.hu
mailto:consulate.mia@mfa.gov.hu
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok


                                                                                       2 

1848-as emlékmű.  Csípős hideg fogadta a megemlékezésre érkezőket 2019. október 7-

én, hétfőn, a D-épület előtt álló kettős kopjafánál. A kopjafa körül már ott sorakoztak 

(mint immár több mint 20 éve ezen a napon mindig) a kis fakeresztek.Budapesten, a 

Testnevelési Egyetem díszkertjében. Minden évben kétszer, október 6.-án és március 15.-

én ünnepélyes műsor keretében megkoszorúzzák a Kossuth Klub adományából állított 

emlékművet.  Szerény adományunk célja az volt, hogy a magyar ifjúságban ébren tartsuk 

és elmélyítsük történelmi tudatukat.  Adományunk tehát többszörösen „kamatozik”.   

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 

Beneva Road, Sarasota) vasárnap, november 3.-án  délután 2 órakor lesz.   Igét hirdet 

Nt.Bodor Péter Pál.  Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a szokásos 

uzsonnára. 

Roveti Dénes életéről és munkásságáról  december első vasárnapján, az ökomenikus 

Istentisztelet alkalmával fogunk megemlékezni.  

November 10.-én lesz a következő Magyar nyelvű római katolikus Szentmise Fülöp 

Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation 

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

November 19.-én du. 4:30 kezdettel ismét a Selby könyvtár előadótermében lesz a 

következő  összejövetelünk. (1331 First St., Sarasota, Fl. 34236) 

Lee Dougherty koncert énekes és zongoraművésznő  valamint Michelle Giglio soprano 

énekesművesznő előadásával. Sok-sok kiválló előadással dicsekedhetnek  mindketten az 

USA-ban és Europában is. Igazi szinvonalas előadás lesz! 

Az előadás után lesz egy kis frissitő és sütemény. 

 

A Baráti Kör összejöveteleinek időpontjai:  -november 10. valamint november 20. 

November 20.-án a program, Thanksgiving ünneplése lesz 

                                                                                                               

A Petőfi Klubban Október 9.-én a Kormorán együttes hangversenye lesz. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2019-es tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2019-re 

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

2020. 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.    

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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                                 MEGHÍVÓ 
                        November 19.-én kedden  délután   4:30-kor  

 

A SELBY KÖNYVTÁR ELŐADÓTERMÉBEN   

(1331 First St., Sarasota, Fl. 34236) 

 

KONCERT 
 

                                  Lee Dougherty 

Zongora és Énekművesznő 

 
Lee Dougherty 17 éves korában mutatkozott be a Norfolk, Virginia Symphonikus 

zenekarral mint szóló zongorista. Később az Eastman Rochester Szimfonikus zenekarral 

játszott. Az Eastman School of Music intézetböl graduált énekesként és zongoristaként. 

Az énekesi karierje során énekelt a Carnegie Hall-ban, Alice Tully Hall-ban valamint 

Kennedy Elnök ideje alatt a Fehér Házban. A My Fair Lady cimű előadásban is énekelt a 

Broadway-n New York-ban. Londonban a Queen Elizabeth Hall-ban is énekelt, valamint 

több europai városban is fellépett neves komolyzenei intézményekben. 
Férjével 1996-ban alapitották és működtetik az Artist Series koncerteket Sarasotában. 

                                                              

 

Michelle Giglio 

Soprano Énekművésznő 

 

 

Ms. Giglio 2013-ban a CAG Victor Elmaleh Young Artists versenyen ért el magas 

eredményt, majd énekelt a Florida Orchestra-val, Florida West Coast Szimfonikus 

Zenekarral valamint az Anna Maria Island Kórus és zenekarral. 

Most tért vissza öt éves europai koncert körútjáról. Hazatérve, New York városában több 

helyen is fellépett. November 16&17-én a Sarasota Operaházban fogja előadni azt a 

repertoárját melyről New Yorkban a New York Times azt irta, hogy Ms. Giglio éneke 

„csupa szépség és elegancia”.  

  

 
 

                 Minden zenekedvelőt sok szeretettel várunk! 

                                 Hozzák el barátaikat is. 
 

 

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

Newsletter of the Kossuth Club 

November 2019. Vol. 25, No. 7. 

 

Remembering the Hungarian Revolution of 1956.  On Tuesday, October 22nd. in the 

Selby Library the Kossuth Club observed the 63 rd. Anniversary of the 1956 Hungarian 

revolution. Our keynote speaker was: Schmitt Petra, Hungarian consul in Miami.  

Consul Schmitt spoke of the heroism of the martyrs who gave their lives for a free 

Hungary 63 years ago. She spoke of the events leading up to the revolution, its eventual 

crushing by overwhelming Russian force, the thousands who died and the close to 

200,000 who were forced to flee to the West, including of course the United States. 

 

Consul Schmitt followed her rememberance with a recap of the services provided by and 

available from the Miami Consulate. 

 

Piano and Vocal Concert: Please join us on November 19,  4:30 pm at the Selby 

Library for a memorable concert by two world renowned artists: Lee Dougherty, 

concert pianist and vocalist and Michelle Giglio Soprano vocalist.  Lee Dougherty has 

performed in Carnegie Hall, the White House and on Broadway. Michelle Giglio has 

performed with symphonies in Florida, New York and has recently returned from a 

European Tour.  

This will be a very memorable event. Feel free to bring your English speaking friends  

 

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical services will be on Sunday, 

November 3. at 2:00 p.m.  in  the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor.  There will be a reception afterward. 

 

The next Roman Catholic mass in Hungarian celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe 

Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, 

Sarasota) will be on November 10. at 1:30 p.m.  

 

 

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/darasota

