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A magyar nép a szabadságáért, ha kellett akkor az élete árán is, mindig nagyon bátran 

küzdött a történelmünk során. Október az a hónap amikor két egymást követő században 

két különböző, szabadságunkat elnyomó nemzet ellen fogott össze a szabadságszerető 

bátor magyar nép. Mindkét csatát elveszítettük, ráadásul az akkori  magyargyűlölő 

nyugat-európai  korrupt politikai hatalmak  jogtalanul megcsonkították Magyarországot 

1920-ban. Végül is 1989-ben hosszú és türelmes várakozás és sok sok csendes politikai 

harc  után végre szabad lett az eredeti területeinek nagy részétől megfosztott 

Magyarország. 

Mi az Aradon kivégzett tábornokokra emlékeztünk  okt. 4.-én a Beneva Templomban az 

ökomenikus Istentiszteleten. Nt. Bodor Péter Pál volt aradi  diák és  Dr.Krajcsik 

György emlékeztek meg az 1848-49-es szabadságharcról és a vértanúiról.  

 

Az 1956-ban a kommunista hatalom megdöntéséért kitört forradalom eseményei 64-

évvel ezelőtt történtek. Az  évforduló megemlékezésének tiszteletére Florida nyugati 

partjára látogatott B.Nagy Péter konzul úr, akit már az idei márciusi megemlékezésen 

be szerettem volna mutatni  mindenkinek Sarasotában de a Covid-19  terjedése nem tette 

lehetővé. Tavaly a magyar fesztiválon találkoztunk vele, s akkor elhatároztam, hogy ezt a 

nagyszerű fiatalembert jó lenne ha minden floridai magyar megismerné közösségeinkben. 

Így most került lehetőség erre a megtisztelő feladatra.  

Október 29.-én csütörtökön Naplesben kezdődött koszorúzással a négy napos nyugat 

floridai látogatás számára. Néhányan átmentünk az eseményre Sarasotából, hogy a 

naples-ben élő magyarokkal együt tudjuk megkoszorúzni az 1956-os emlékművet melyet 

a sokak által jól ismert Vitéz Bánkuty Géza 56-os szabadságharcos, honvédezredes, 

amerikai-magyar közéleti vezető, nyolcszoros motorkerékpáros magyar bajnok, 

üzletember, nagymértékben finanszírozott. Az emlékmű 2006-ban lett fel állítva. 

Naplesben a Collier County Growth Management épületei között található. A New Yorki 

fő konzulátus által megrendelt nagyon szép koszorúval B.Nagy Péter konzul úr 

megkoszorúzta az emlékművet. A koszorút  sajnos nem lehetett az emlékmű mellett 

hagyni. Ezért  visszahoztuk Sarasotába és elindult a koszorú körútja.  

Okt.30.-án pénteken a Sarasotai Kossuth Klub 1956-os forradalom   megemlékezésen 

megemlékezési díszként állítottuk ki. B.Nagy Péter  konzul úr az ünnepi beszéde után 

átadta a főkonzulátus „Certificate of Honor” kitüntetését Dr. Kisvarsányi Gézának és 

feleségének Évának a Sarasotai Kossuth Klub fennmaradásáért és működéséért a 25 éven 

át folytatott áldozatos munkájuk elismeréseként. Ők nagyon fontos szerepet töltöttek be  

magyar kultúra terjesztésében Floridai amerikaiak és a magyarok körében is. Valamint 

mindketten nagyon sokat tettek az itteni magyar közösség összefogásáért és 

fennmaradásáért. 
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A Zsidanics István-Emlékplakettet adta át a Kossuth Klubnak B.Nagy Péter konzul 

úr. Ebben a mosonmagyaróvári diákok és a felvidéki magyarság nevében is köszönik 

anyagi támogatásunkat a Kossuth Klub minden tagjának. 

 

Okt.31-én szombaton B.Nagy Péter konzul úr helyezte el koszorút ismét ünnepélyes 

keretek között a Venice-ben lévő Petőfi Klub 1956-os emlékműve előtt. Így egy 

megtisztelő végső helyet kapott a sokat utaztatott koszorú.  

A Petőfi Klub 56-os emlékműve mellett kapott helyet  A Nemzeti Összetartozás Fája, 

melyet B.Nagy Péter  konzul úr ünnepi beszéde után közösen ültettek el a vezetőségi 

tagokkal. 

 

Nov.1-én vasárnap az ökomenikus Istentiszteleten is részt vett B.Nagy Péter konzul úr. 

Az Istentisztelet során a Vasárnapi Magyar Iskola két nagyon tehetséges diákja 

Trimcevski Laura és Vivien olvasták fel a Tékozló fiú történetét az Istentisztelet 

részeként. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek is és a lányoknak is a felkészülést. 

Az Istentisztelet végén B.Nagy Péter konzul úr átadta a New Yorki Főkonzulátus 

elismerését a „Certificate of Honor”-t Nt. Bodor Péter tiszteletes úrnak a sarasotai 

keresztény egyházban teljesített 27 éves önzetlen  szolgálatáért. Mi a sarasotai magyarok 

is nagyon hálásak vagyunk, hogy Nt. Bodor Péter és édesanyja Albinka, Nt. Bodor 

Lászlóné oly sok éven át jelenlétükkel és szavaikkal és nagyon szép orgonazenével 

gazdagították közösségünk életét. Külön köszönjük, hogy az Iskolánk létezését is oly 

nagymértékben támogatják anyagilag. 

A budapesti Testnevelési Egyetem díszkertjének  1848-as emlékműve a D-épület előtt 

álló kettős kopjafát a Kossuth Klub nevében a Kisvarsányi család  adományozta  több 

mint 20 éve az egyetemnek. Minden évben kétszer, október 6.-án és márc. 15.-én tudnak 

az egyetem fiataljai szembesülni azzal, hogy a magyar nép milyen bátran, ha kell akkor a 

saját élete árán is a szabadságáért szembeszáll az elnyomóikkal. Bátor és 

szabadságszerető nép a magyar, amit nagyon fontos, hogy az új generációnak is tovább 

adjunk. Az idei évben a covid-19 miatt csak nagyon szűk körben tartották meg a 

megemlékezést aradi vértanúkról, majd koszorút helyeztek el az emlékműre. 

Egyházi Hírek.  A novemberi ökumenikus Istentiszteletet, mint ahogy korábban már 

beszámoltam róla megtartottuk a Beneva templomban.  

November 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).   

November 21.-én szombaton du. 4:30 kezdettel a Beneva templomban (4835Beneva 

Road, Sarasota) Mr. Kim Miller hegedűművész előadása.   

Az előadás után lesz egy kis frissitő és sütemény. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-as tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizették 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.       
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                                 MEGHÍVÓ 
                         

                      November 21.-én szombaton  délután   4:30-kor  

 
 

A Beneva Christian Church-ben 
                                                  (4835Beneva Road, Sarasota) 

 

Hegedű Koncert 

 
Mr. Kim Miller 

hegedűművész 

 
Kim Miller úr jól ismert hegedűművész volt a Washington DC 

körökben. 32 évet szerepelt a híres Tengerész Gyalogság 

zenekarában (US Marine Band) ami rendszeresen szerepelt a Fehér 
Házban minden állami díszvacsorán és  diplomata funkciókon. 
                                   
 

Nagyon érdekes koncertre számíthatunk. 
                  
 

 
 

Minden zenekedvelőt sok szeretettel várunk! 

Hozzák el Amerikai barátaikat is. 
 

 
 
 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! 
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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Remembering Hungarys fights for freedom.  October is a month where we remember 

heroic but also tragic events in Hungary’s history. On October 4th we remembered the 

martyrs of Arad, the 13 generals that were executed by the Hapsburgs for their part in the 

1848-1849 revolution. On October 23rd we celebrate the 1956 revolution where 

Hungary fought for freedom from the Communist yoke and Russian occupation. Both of 

these revolutions were bruttaly crushed at the cost of thousands of Hungarian patriots 

lives. However we cannot and will not forget their sacrifice and wish to pass on their 

memory for future generations. For this year’s celebrations we were honored to have 

Consul Peter B. Nagy, Counselor of national cohesion, spend four days with us where 

he placed a beautiful wreath at the 1956 memorial in Naples Florida, then on to Sarasota 

where he spoke at the Kossuth Club on Friday, the Petofi club on Saturday where a tree 

was planted to symbolize the unity of the Hungarian people in spite of the tragedy of 

Trianon where 2/3 of historic Hungary and 1/3 of our ethnic Hungarian populations were 

torn away.  It is hoped that as the tree grows so will our Hungarian identity persevere no 

matter where we Hungarians live in this world. Consul B. Nagy finished his visit on 

Sunday at the Hungarian service at the Beneva Christian Church where he recognized 

several people for their years of service to the Hungarian community, including Mr and 

Mrs. Kisvarsanyi and Reverand Bodor Peter who has served selflessly for 27 years 

driving up from Miami every month to celebrate the Christian gospel in Hungarian. 

 

Violin Concert: Please join us on November 21,  4:30 pm at the Beneva Christian 

church (4835Beneva Road, Sarasota) for a memorable concert by Mr. Kim Miller who 

performed with the US Marine Band at the white house for 32 years.  

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

 

News from our Churches. We celebrated the Hungarian ecumenical service 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 was 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 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 Arcgivumában olvashatók http:// epa.oszk.hu/Sarasota cimen 


