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Október 3-án nagy megtiszteltetésben volt részünk, ugyanis Dr. Szilágyi Péter a  

Nemzetpolitikáért Felelős Miniszteri Biztos tett villámlátogatást kis közösségünkben új 

helyünkön a Pine Shores Presbyterian templomban. A vendég tiszteletére a gyerekek az 

Istentiszteleten egy  rövid de nagyszerű kis játékkal kezdték bemutatkozásukat. Szinte 

hihetetlen, de minden előzetes próba nélkül nagyon ügyesen adták elő az előző tanévben 

tanult kis műsort. Nagyon szépen köszönjük a gyerekek rögtönzött műsorát tanárainknak: Káli 

Csillának, Káli Zsófinak, Ihászy Krisztinának és Mueller Trudinak. Külön köszönet jár 

Trimcevski Laura és Vivien Édesanyjának Beának, hogy felkészítette leányait a Lukács 

Evangélium egy részének a felolvasására. Miután meghallgattuk  Nt. Bodor Péter aznapi igéit, 

Laura és Vivien felolvasását majd Dr. Szilágyi Péter beszédét a diaszpóra fontosságáról, 

folytattuk az iskolai foglalkozást a termeinkben. Az Istentisztelet befejeztével Dr. Szilágyi 

Péter találkozott és elbeszélgetett a gyerekekkel, szülőkkel és a tanárokkal.                          

Október 17-én  a Petőfi Klubban megtartott Istentiszteleten 1956-ra emlékezve Nt. Bodor 

Péter két  kevésbé ismert, de Erdélyben történt koncepciós perről is  beszélt. Nevezetesen 

a Szoboszlay és az Érmihályfalvi koncepciós perekről melyek 1957-58-ban zajlottak. 

Szoboszlay Aladár pécskai római katolikus plébános egy olyan közös román-magyar tervet 

dolgozott ki, mely megszüntette volna az etnikai feszültségeket. Ez volt a bűn! A 

büntetőeljárás során 57 román és magyar nemzetiségű személyt teljes 

vagyonelkobzással sújtottak, tíz főt halálra, öt másik vádlottat életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítéltek. A többiek ítélete 8-25 év közötti időtartamú szabadságvesztés 

volt. Az ítélkezés kegyetlenségét mutatja, hogy a tárgyalás “közönsége” minden egyes halál 

és életfogytiglan börtönbüntetést megtapsolt. Az Érmihályfalvi csoport pere is szintén egy 

koncepciós per volt, amelynek során 31 személyt ítéltek el, ”államellenes összeesküvésre” 

alapozva. A bíró a hírhedt, szabóból hadbíró őrnaggyá „előléptetett” Macskássi Pál volt. 

Ítéletet 1958-ban hoztak, amikor három személyt halálra, 9-et életfogytiglanra, a többieket 

5–25 év közé terjedő kényszermunkára ítélték. A három halálra ítélt Sass Kálmán 

reformátuslelkész, dr. Hollós István tanár, Balaskó Vilmos református lelkész volt.  

Balaskó Vilmost kegyelemből életfogytiglani kényszermunkát kapott. A másik két halálra 

ítéltet 1958. december 2-án golyó által kivégezték, majd a mai napig ismeretlen helyre 

temették. A román politikai vezetés Európában egyedülálló módon – máig nem rehabilitálta,  

a kommunizmus  kivégzett áldozatait. A holttesteik máig ismeretlen helyen vannak.  

Október 23 és 24.-én volt megtartva a 15. Magyar Fesztivál.  A rendezők, Klatyik Erika és 
Székely Zsolt az idén is nagyszerű munkát végeztek. A szombati gazdag program István a 
király sikeres rockoperával záródott. A vasárnap én is ott voltam igy saját élményeimről tudok 
beszámolni. Nt. Bodor Péter és Kulcsár Attila Ökomenikus Istentiszteletével kezdődött a 
program. Nt. Bodor Péter többek között arról is beszélt, hogy a hitetlen kommunisták ellen 
fellázadó emberek 1956-ban szerencsére sokan hittek Istenben és ez a hit megerősítette 
az önmagukba vetett hitet is. A forradalom látszólag  elbukott, a hitetlen, gyáva, hatalomra 
vágyó AVO-sok és hit nélküli kommunisták árulása miatt. Hasonlóan, mint Jézus elárulása 
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utáni megfeszitése veszteségnek tűnt, de a harmadik napon feltámadott! Hasonló eset történt  
Magyarországon is. Hosszú távon mégiscsak a szabadság, az igaz ember szabadság 
szeretete győzött. Mert az igazság és a szabadság szeretete örök Isteni ajándék. Glória 
Victis! Soli Deo Gloria! Az Istentisztelet után a Jámbor Lajos cserkészcsoport gyerekei 
emlékeztek meg 1956-ról. Ebben a műsorban Thuleweit Erzsébet és Dobozi István mesélték 
el az 1956-os forradalom alatt átélt élményeiket. Thuleweit Erzsébet huszonéves fiatal leány 
volt, aki életében először szembesült az erőszakos halál borzalmával amelyet a mai napig 
nem tud elfelejteni. Az oroszok bevonulásának kezdetekor Dobozi István 7 évesen igyekezett 
sok tüzelőfát gyűjteni az édesanyjával a közeli erdőből, mert érezték — szülőfaluja többi 
lakosával együtt —hogy nem lehet majd tüzelőanyagot vásárolni a közelgő télre. Később 
megdöbbentette a Tóalmáson - de még a saját földes utcájukon is - átvonuló szovjet harckocsik 
és tankok végtelen sokasága. Tudta, hogy ez valami nagyon rosszat jelent Magyarország 
számára. Már felnőtti bölcsességgel a következőket mondta: Az “elsöprő katonai túlerőt”, 
amit gyerekszemmel láttam Hruscsov-doktrinának, nem pedig Powell-doktrinának 
kellene hívni. 1956 Dávid és Góliát harca volt. A szovjetek 7 nap alatt leverték a magyar 
felkelést, de az 56-os forradalom végül győzött: a szovjet csapatok kivonultak, 
Magyarország demokratikus és független állam lett.          A cserkészcsoport  műsora után 
Sebestyén Tamás közkedvelt melódiákat énekelt. Tóth Attila az Ijászcsoport vezetője pedig 
felsorolta, hogy mi magyarok milyen sok és fontos feltalálással járultunk a nagyvilág 
fejlődéséhez. Így jogosan lehetünk büszkék származásunkra. Fellépett még a Horváth Duo, 
“Életfa” népzene, “Szilvafa” néptánc csoport is. A Potter épületben nagyon szép 
népviseleteket láthattunk, s itt találkoztunk az Erdélyi  Moldvai Csángókkal, akikről nagyon 
sokan csak keveset tudunk. Így  most megragadom az alkalmat arra, hogy néhány  tényt írjak 
róluk. A Csángó Magyarok, Románia Moldvának nevezett keleti tartományában élő 
katolikusokat csángó  néven tartja számon a tudomány és a köztudat. Minden tudományos 
alapot nélkülöz az a román felfogás, amely a moldvai csángókat a katolikus egyház által 
elmagyarosított románoknak tekinti. Ez az ideológiai indíttatásból született elmélet ma a 
csángók "visszarománosítását" hivatott szolgálni. Ezen felül ugyancsak csángónak  nevezik a 
Gyimes-szorosban és a Brassó közelében fekvő Hétfaluban élő magyar etnikumú népességet, 
sőt olykor a XVIII. század végén Bukovinába kivándorolt, majd onnan később a Kárpát-
medencébe visszatelepített székelyeket is. 

November 7-én, délután 2 órakor lesz a következő ökumenikus Istentisztelet a Pine Shores 
Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota. Igét hírdet Nt. Bodor Péter. 

December 12.-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). Dr.Philippe Schweda nem lesz Sarasotában  november hónapban  

November 17-én  szerdán 5:30-tól ismét a Selby könyvtárban  Őszi Koncert lesz. Margot 

Zarcycka A Sarasotai Operaház Törzs Hegedűse hegedül. Lee Dougherty zongorista 

kíséri. Minden klubtagot és ismerőseiket is nagyon sok szeretettel várunk erre a nagyon 

színvonalas előadásra. Belépő díj nem lesz, de adományokat mindig köszönettel fogadunk.  

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!   
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MEGHÍVÓ 

TAVASZI KONCERT 
                        

                            November 17-én 5:30-kor a Selby könyvtárban 
                                             1331 1st St, Sarasota, FL 34236 

 

 
Margot Zarzycka  

A Sarasotai Operaház Törzs Hegedűse  
Ms. Zarzycka egy klasszikus zeneművész családba született Lengyelországban. Hat éves 
korába lépet föl elöször a hegedűvel. Diplomát szerzett hegedű előadásban és zene 
tanulmányban a Poznáni Zeneakadémián majd Mester diplomát szerzett hegedű előadásban 
és zene tanulmányban a Gdanski Zeneakadémián. 1993 meghívták az Indiana Egyetem zenei 
tanfolyamára ahol előadói diplomát szerzett. 2000 ben a Sarasotai Zenekar felajánlot neki egy 
hegedűs poziciót ahol jelenleg Ő a Törzs Hegedűs. Ezeken kívül kívül több híres zenekarban 
szerepelt itt Floridában és Amerika szerte. Továbbra, Európai körúton szerepelt a Floridai 
Symphonic csoportal 2019-ben mint szólóhegedüs. Pályafutása során több Európai és Lengyel 
hegedűversenyt is nyert. 

 
 
 
Lee Dougherty  
Zongorista 
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 alapították és működtetik az 
Artist Series koncerteket Sarasotában.  
 
   

    Klub tagokat és ismerőseiket is sok szeretettel várjuk! 
       Az előadás darabjainak magyarázata angolul lesz! 
   
  (Az előadás végén frissítők mellett lesz lehetőség beszélgetni)  
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October has proven to be quite eventful. On October 3, we celebrated our first  religious 
service in our new location at the Pine shores Presbyterian church in Sarasota, as well as the 
start of the Hungarian Sunday School year. We were honored to be visited by Minister Peter 
Szilagyi from Hungary who is in charge of maintaining relations with the Hungarian 
communities outside of Hungary’s borders. He greeted the congregation with words of 
encouragement from Hungary and visited with the children and their parents. On October 17 
There was a commemoration of the Hungarian fight for freedom in 1956 at the Petofi Club in 
Venice Fla. Where Pastor Peter Bodor remembered two terrible events in Transylvania where 
the Romanian authorities arrested 88 Hungarian and Romanian citizens on false charges and 
confiscated their properties and several were excecuted and the others given harsh sentences. 
On October 23-24 the 15th Hungarian Festival was held at the Sarasota Fairgrounds. In 
addition to the usual good food and drink and great vendors and a multitude of activities for the 
children, there were great performances from musical artists from different parts of the US as 
well as a great stage play called Stephen the King by our local artists. In addition, we were 
delighted to have the Csango Hungarians represented with both a dance performance as well 
as some traditional Csango Handicrafts. The events of 1956 were commemorated by our 
pastors, the Scout Troop and personal memories by Istvan Dobozi and Erzsebet Thuleweit. 
 

November 17th 5:30 pm Wednesday Fall Concert at the Selby library We will have two 

very talented musicians performing. A classical violinist Margot Zarzycka accompanied by a 

concert pianist Lee Dougherty. Both ladies are renowned musicians who have performed in 

many cities and venues in the United States and Europe, from the White House to Queen 

Elizabeth Hall in London. This promises to be a very enjoyable evening with a lively mix of 

musical repertoire. Please bring your English speaking friends as music is a universal 

language.  

November 7th,  2pm lesz a következő ökumenikus Istentisztelet a Pine Shores Presbyterian 

Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota. Igét hírdet Nt. Bodor Péter. 

December 12th, 1:30pm the next 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).  
 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 1994-ig 

visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában olvashatók 

http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

http://epa.oszk.hu/darasota

