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A Kossuth Klub november havi összejövetelén egy csodálatos koncertet hallhattak 

mindazok, akik eljöttek. Le Dougherty a Magyar és az Amerikai Himnusz zongorán való 

eljátszása után, felejthetetlen virtuozitással kisérte Michelle Giglio szopráno énekest, 

akinek hangja csupa “szépség és elegancia” irta róla a New York Times. Michelle Giglio 

többek között, a következő opera áriákat énekelte „Quando m’en vo; O mio Babbino 

caro; Adele’s Laughing Song. Elénekelte Mozart Alleluia, Finian’s Rainbow: Look to the 

Rainbow, befejezesul, Love is where you find it.” Le Dogherty befejezésül eljátszotta 

Chopin’s Fantasy Impromtu, a zongorán. A koncert befejezésekor terült asztal várta a 

résztvevőket. Külön köszönet jár minden kedves klubtagnak, akik hoztak finomságokat 

az asztalra. 

A Hálaadás napját ünnepeljük ezen a héten csütörtökön.  Ez az Amerikában élő emberek 

legnagyobb családi ünnepe, mivel vallástól és világnézettől független. A család apraja, 

nagyja, a szélrózsa minden irányából összegyűlik, hogy együtt ünnepelje a régi szokást. 

Az első történelmileg feljegyzett hálaadási ünnep Amerikában 1620-as évek elején volt. 

A legismertebb történet William Bradford, Plymouth kormányzója nevéhez fűződik, aki 

meghívta a környékbeli wampanoag indiánokat hálája jeléül megünnepelni az új telepes 

túlélők első évi bő termését. A wampanoag indiánok ugyanis nem hagyták az új 

telepeseket éhen halni Angliából való megérkezésük után a téli időszakban. Tavasszal 

pedig az indiánok megtanították az új telepeseket a helybeli növénytermesztésre és 

vadászatra. Igy őszre a bőséges termés betakarítását ünnepelhették együtt. 

A Hálaadási ünnep hivatalos megtartása minden amerikai államban Abraham Lincoln 

nevéhez fűződik az általa kibocsátott 1863. évi elnöki proklamációban. Majd 1941. Dec. 

26.-án Franklin D. Roosevelt elnök írta alá azt az elnöki utasítást, melyben ezt az ünnepet 

november utolsó csütörtökére tette.  

 Ezúton kívánunk Minden Kedves Ünneplő Olvasónak és családjának         

nagyon Boldog Hálaadási Ünnepet! 

Legszebb és legmeghittebb keresztény ünnepünk, a Karácsony is közeleg. Dec.1.-én 

gyújtjuk meg az első adventi gyertyát az Istentiszteleten. 

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

Beneva Road, Sarasota) vasárnap, december 1.-én  délután 2 órakor lesz.   Igét hirdet 

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

uzsonnára. 

Roveti Dénes életéről és munkásságáról december első vasárnapján, az ökomenikus 

Istentisztelet alkalmával fogunk megemlékezni. 
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Roveti Dénes 1928. okt. 8.-án született Budapesten. Dénes fiatalon eldöntötte, hogy 

Amerikába szeretne élni. Egy ruhában, pénz nélkül szökött át a határon a második 

világháború után. Kijutott Kanadába, ahol mindent megtett és minden állást elválalt azért, 

továbbtanuljon. Autókat mosott, valamint kísérleti gyógyszerek alanya volt. Kis pénzéből 

igyekezett Magyarországon élő szüleit is támogatni, és közben Elektromérnöki diplomát 

szerzett. Ezután sikerült átjönnie Amerikában élő testvéréhez és nagybátyjához. Ők 

segítették addig, amig talpra tudott állni. 

 1957-ben Európába utazott, ahol megismerkedett feleségével Ágnessel. 

Szorgalmas és kitartó munkája révén, Amerikában valóra tudta váltani álmait. Sikeres 

feltaláló lett. Dénes mindig nagyon segítőkész volt mindenkivel. Több magyar embernek 

indította el életútját a siker felé. Mindig ott segített, ahol tudott.  Soha nem tagadta meg 

Magyarságát és a Magyarokat. Minden évben hazalátogatott Magyarországba. 

Szeretett felesége 2012. szept. 2.-án örökre itt hagyta. Ezután Dénes egészsége is 

hanyatlani kezdett. 2019. május 9.-én Magyarországon visszaadta lelkét a teremtőnek. 

Önzetlenségét és segítőkészségét az bizonyítja a legjobban, hogy végrendeletében egy 

nagyobb összeggel megbízta a sarasotai Kossuth Klubot, hogy a Kárpátmedencében élő, 

és az anyagilag arra rászoruló magyar gyermekeket támogassuk az általa reánk bízott 

pénzzel. 

 

December 8.-án 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).   

 

December 17.-én du. 4:30 kezdettel a Gulf Gate könyvtár „A” előadótermében lesz a 

következő havi összejövetelünk. Dr. Krajcsik György most tért vissza a Magyarországi 

Diaszpóra Találkozóról. Az Ő beszámolóját hallhatjuk. Ezután egy kis karácsonyi 

vendéglátás mellett régi magyar karácsonyi énekeket hallgathatunk. 

 

December 4. du. 2-kor A Petőfi Klub Baráti Köre(165N. Jackson Rd., Venice, Fl ) Író-

olvasó találkozót tart. Dr. Valastyán Balázs Korona kutató a Magyar Szent Koronáról, és 

felesége Bauer Barbara írónő  pedig regényeiről tart előadást. 

                                                                                                               

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

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2020-ra 

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 
                                       

                    December 17.-én. kedden délután 4:30-kor 

                                     

           A Gulf Gate Könyvtár Meeting Room „A”-ban  

                 (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231)  
 

 

Dr. KRAJCSIK GYÖRGY A Kossuth Klub Elnöke beszámolót tart a 

Diaszpóra Tanács gyűléséről. Idén novemberben is  megtartották a Magyar 

Diaszpóra Tanács ülését Budapesten, melyen ismét részt vett Dr. Krajcsik 

György.  Felemelő érzés volt látnia a Magyar nemzethez való tartozásunkat 

amit a világ minden részéről érkezett Magyarok tanúsítottak. Ezt az is 

bizonyítja, hogy már több mint egymillió külföldön élő Magyar vált a 

Magyar nemzet részévé. Tanúja volt a kormányfő ünnepi beszédének, a 

világ különböző tájairól jött Magyarok életéről adott vallomásoknak, és 

élvezte, mint minden alkalommal amikor ott jár, Budapest szépségét, 

varázsát és az ott élő emberek kedvességét. 

A beszámoló után hagyományos magyar karácsonyi énekek hallgatása 

közben egy kis vendéglátás lesz a közelgő egyik legnagyobb keresztény 

ünnepünk, Karácsony alkalmából.  
                                       

 

 

 

                        Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

 

      Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepet kívánunk           
                       minden  kedves olvasónknak ! 
 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG           

FOGALMÁNAK!  

TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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                                                   THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

December  2019. Vol. 25, No. 8. 

 

Piano and Vocal Concert was held on November 19th, at the Selby Library. The 

memorable concert was performed by two world renowned artists: Lee Dougherty, 

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

the meeting by playing the Hungarian and American Anthems, Ms Dougherty 

accompanied Michelle Giglio soprano vocalist, whose preformance included, the 

following familiar opera arias: Quando m’en vo;  O mio Babbino caro; and Adele’s 

Laughing Song;  she also sang Mozart’s Alleluia ; and from Finian’s Rainbow: Look to 

the Rainbow, and closed with ”Love is where you find it”;  Lee Dougherty ended the 

concert by playing: Chopin’s Fantasy Impromptu on the piano to everyone’s delight. 

We wish everyone a blessed and Happy Thanksgiving! The celebration of 

Thankgiving dates back to the year 1620 when the pilgrims gave thanks for surviving a 

harsh winter with the help of Native Americans who also taught them to plant and harvest  

local crops thereby saving them from starvation. It was officially proclaimed a national 

holiday by president Abraham Lincoln in 1863 and later designated as the last Thursday 

of November by President Franklin Roosevelt in 1941.  

December 17th At the Gulf Gate Library(7112 Curtiss Ave. Sarasota, Fl.) from 4:30 

pm.  The Kossuth Club president Dr. György Krajcsik will be presenting a recap of the 

topics covered at the meeting of the Diaspora Council in November in Budapest. This 

will be followed by traditional Hungarian Christmas songs and Christmas pot luck party. 

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

December 1st. at 2:00 p.m.  in the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor.  Mr. Denes Rovetti’s life will be celebrated 

at the service. His life and his good deeds and successes will be remembered. 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 December 8. 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

