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Szinte hihetetlennek találom, hogy valóban tervezhetünk a 2020/2021-es évadunkra. 

Nagyon bízok abban, hogy nem kell semmilyen rendezvényünket lemondani, s életünk 

hellyel közzel visszatérhet a már majdnem elfelejtett normális élethez. Természetesen 

mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy még sok idő kell, hogy valóban minden 

visszatérjen a régi kerékvágásba. Az a tény, hogy bérelni tudjunk egy több ember 

összejövetelére alkalmas helyet hihetetlenül nagy eredményként számolom el.  

Természetesen a Covid-19 miatt létrejött előírások betartását kérik a bérbeadók, hogy 

betartsuk. Szájmaszk viselete valamint az általunk használt tárgyak fertőtlenítése magunk 

után a bérbeadók elvárása tőlünk. 

 

Két szabadságharcunk fontos történelmi eseményei történtek az ősz megkezdésével.  Az 

1848-49-es Magyar szabadságharc  Aradon kivégzett tábornokaira emlékezünk  okt. 4.-én 

a Beneva Templom Ökomenikus Istentiszteletén.  Nt. Bodor Péter Pál volt aradi  diák és 

Krajcsik György beszél majd az 1848-49-es szabadságharcról és a hősökről.  

Október 30.-án pedig történelmünk egyik legemlékezetesebb 20 napjára emlékezünk. 

1956. október 23.-án egy elkeseredett de mélyen elszánt kis nemzet felemelte a fejét és 

nemet mondott az elnyomásra. Húsz diadalmas nap után sajnos ismét az önkényuralom 

hatalma alá kerültünk vissza. A túlerő összeroppantotta a forradalmárok erejét. 3300 

hősünk halt meg, 229-et pedig kivégeztek. Ezek között volt hat nő és több tinédzser is.  

További 20.000 embert börtönöztek be. 13.000 embert pedig internáltak. Több tizezer 

igaz Magyar kényszerült elhagyni az országot, hogy elmeneküljön a véres megtorlások 

elől. Ezek a Magyarok hoztak létre a világ minden táján  Magyar klubokat, a 

Magyarságuk, történelmük és nyelvük megtartásának érdekében. Ezért létezik  a 

Sarasotai Kossuth Klub is. Ahogy  az igaz szabadságharcosok száma csökken, sajnos úgy 

csökken  a klubtagjaink száma is.  

 

Utolsó Búcsú.  Szomorúan tudatjuk, hogy következő tagtársaink: Ursula Nádasdy de 

Gallo, Thiringer Ingrid Erika volt Kossuth Klub Vezetőségi Tagok és Rádai Mária 

Kossuth Klub Tag.  

Ursula Nádasdy de Gallo május 2020. május 7.-én adta vissza teremtőjének a lelkét. 

Mindenki Orsiként ismerte. Grófi származása ellenére soha nem kérkedett származásával. 

12 éves volt amikor arisztokrata családja az 1956-os események miatt arra kényszerült, 

hogy elhagyja hazáját. Mint a legtöbb magyar menekült Orsi is sikeres ember lett új 

hazájában. New Yorkban nőtt fel. a Manhattanville College-ban végzett majd főkutató és 

helyettes kiadó lett a Time Magazin “World and Nation” osztályán. Az egyik kollégája a 

következőket mondta róla, ami valóban nagyon jellemző volt: “I always felt that Ursula 

was a true European sophisticate: her slight accent, her clothes, her self-assuredness, she 

was a perfect choice as the World section head of reporters.” Mint Kossuth Klub 

Vezetőségi Tag nagyon sokat dolgozott a Sarasotai Kossuth Klub fennmaradásáért.  
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Erika Ingrid Thiringer 2020. július 16-án adta vissza teremtőjének a lelkét. Erika 

hihetetlen energiával rendelkezett. Mindig ott segített ahol tudott. Sarasotába költözés 

után folytatta tevékenységét a Gulf Coast Girl Scouts életében, valamint segített 

korrepetálni az olvasási nehézségekkel küzdő Sarasota környékbeli gyermekeknek.  

Természetesen legnagyobb büszkeségei az unokái voltak, akiket szívesen tanított magyar 

sütésre és főzésre. Évekig volt nagyon aktív a Kossuth Klub vezetőségében is. Erika 

hihetetlenül  sokat tett Klubbunk fennmaradásáért. Munkásságáért nagyon hálásak 

vagyunk és nagyon szépen köszönjük fáradozását. 

 

Rádai Marika, augusztus 21-én reggel, életének 75. évében elhunyt a Bradentoni 

Memorial Hospital-ban. Kedvessége, hűsége és szaktudása sok idős magyar beteg 

embernek tette könnyebbé az utolsó éveit.  

 

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus Istentisztelet a Beneva templom 

előadótermében (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, október 4.-án  délután 2 

órakor lesz. Az Istentisztelet  után megemlékezés lesz az aradi vértanúkról és meg- 

emlékezünk halottainkról. Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál.  Az Istentisztelet után 

mindenkit szeretettel várunk a szokásos uzsonnára. 

 

Október 11.-én lesz a következő Magyar nyelvű római katolikus Szentmise Fülöp 

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

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Október 30.-én emlékezünk meg az 1956-os Magyar forradalomról  du. 4:30-kor a 

Beneva Templom előadótermében (4835 Beneva Road, Sarasota)   

Meghívott vendégeink Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos úr valamint B. Nagy Péter a 

floridai magyarság magyarországi megbízott konzulja a New York-i Magyar 

Konzulátusból. Gondolom, hogy emlékeznek még amikor B.Nagy Péter konzul úr 

Március 15-i megünneplésekor szeretett volna bennünket meglátogatni, de a Covid-19 

miatt törölni kellett az ünnepséget. Reméljük, hogy ez alkalommal semmilyen körülmény 

nem fog arra kényszeríteni bennünket, hogy töröljük a megemlékezést.  

 

A Sarasotai Vasárnapi Iskola első tanitási napja 2020. okt. 11-én vasárnap délután 2-

órakkor kezdődik. Helyszín: Beneva Templom előadótermében (4835 Beneva Road, 

Sarasota).  Új diákokat sok szeretettel várunk. Beiratkozás folyamatosan történik. 

 

Az idei Magyar Fesztivál nem lesz megtartva a Covid-19 miatt! 
 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-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 

2021. 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.       
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MEGHÍVÓ 
 

 

Október 30.-án pénteken  délután   4:30-kor  
 

 Beneva Templom előadótermében  

(4835 Beneva Road, Sarasota) 
 

1956-RA EMLÉKEZÜNK 

 

Meghívott vendégeink 

 

Dr. Szilágyi Péter  

miniszteri biztos 

 

B. Nagy Péter 

konzul 

 
Az 1956-os forradalom es szabadságharc Magyarország népének a 
sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen 

folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem 

egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 
A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 

tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők 

ellenállásának szovjet segítséggel történő leverésével fejeződött be 
Csepelen november 11-én. 
  

 

           Régi és új tagjainkat valamint minden emlékezőt szeretettel várunk! 
 

 
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! 

TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

October 2020. Vol. 26, No. 7. 

 

We are starting the 2020-2021 season with a remembrance of the Hungarian 

Revolution of 1956. The memorial will be held on Friday, October 30th, at 4:30. pm in  

the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road Sarasota). Many of us are here due to 

the bravery and sacrifice of thousands of our countrymen and women, who fought a 

desperate fight for freedom from Russian and Communist oppression. Many of them 

gave their lives and freedom in this tragic, failed revolution and we must never forget 

their sacrifice. We have invited a couple of Hungrian government officials, both from the 

US consulate as well as from the Hungarian Ministry to address the memorial.  

 

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

October 4. at 2:00 p.m.  in  the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor. We will also be remembering the 13 

martyrs of the 1848-49 fight for freedom who were condemned to death and executed in 

Arad. In addition, we will be celebrating the lives of several of our members who have 

passed this year. 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 October 11th. at 1:30 p.m.  

 

The 14th Hungarian Festival will not be held due to the Corona Virus! 
 

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!   

 

 

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. 
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