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Ismét eltelt egy esztendő és beköszöntött 2022. 
Hogy boldog lehess három kincset keress.  
Hozzon az új év acélos hitet, örömből végtelent,  
szeretetből önzetlent, sikert mindent, mit csak lehet. 
Célozd meg a legszebb álmot, gyűjteni a barátságot.  
Mindig szeretni és remélni, így érdemes e Földön élni.  
Mindezt adja meg Neked és Családodnak a JóIsten!  
Nagyon boldog új évet kívánok sok-sok szeretettel minden kedves barátomnak. 
 
Nagyon szépen köszönjük Mátrai Mártának a nagyon találó újévi jókivánságot minden 
Kossuth Klub tag nevében.  
 

Egyházi híreink: Február 6-án, délután 2 órakor lesz a következő ökumenikus 

Istentisztelet a Pine Shores Presbyterian Church 6135 Beechwood Ave., Sarasota. 

Igét hírdet Ft. Bodor Péter Pál püspökhelyettes. Az Istentiszteletre meghívtuk Dr. Sass 

Viktória a Miami Konzult, hogy tájékoztasson a legfrissebb tudnivalókról.  

Szeretnénk már most bejelenteni, hogy márciusban nem az első, hanem a második 

vasárnap azaz március 13-án lesz az ökomenikus Istentisztelet. Ekkor fog csodálatos 

zongorajátékával bemutatkozni a sarasotai közönségnek Polgár Éva zongoraművész. 

Polgár Éva zongoraművész szóló és kamarazenei pályafutása során fellépett Amerika, 

Európa, és Ázsia neves koncerttermeiben. Bemutatkozott többek között a New York-i 

Carnegie Hallban és a lipcsei Gewandhausban. Budapesten 2021. júliusában a Magyar 

Rádió Márványtermében adott szólóestet, zenekarral pedig Vásáry Tamás vezénylete 

alatt hallhatta őt a közönség a Duna Palotában. A művésznő a magyar zenei értékek 

elkötelezett képviselője, amit a Hunnia Records gondozásában nemrég megjelent Liszt 

Ferenc zongoraműveit tartalmazó albuma is fémjelez Harmonies patriotiques et 

religieuses címmel. Koncerttevékenysége mellett az Azusa Pacific University zongora 

professzoraként és a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny igazgatójaként segíti a 

fiatal zenészgeneráció útját. Polgár Éva szakmai célkitűzései megvalósításához 2020-

ban elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia három éves alkotói ösztöndíját. 

www.evapolgar.com  

Februar 13.-án 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).  

    

http://www.evapolgar.com/


Petőfi Klub Február 12, 6 órai kezdettel “Bálint napi Mardi Gras” Zene: Talfi. Jelentkezni 

lehet február 9-ig a (941) 786-8675 telefonszámon.  

Petőfi Klub Február 19, 3 óra, Wass Albert műsor. 

Petőfi Klub Február 20, 11 óra, Ökomenikus Istentisztelet, utána ebéd. 
 

Egy kis  történelmi visszaemlékezés:  A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
február 25-én van,  melyet az Országgyűlés 2000-ben hozott határozata rögzített. Ez a 
nap az évfordulója Kovács Béla a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárának 1947-
ben történt letartóztatásának és a Szovjetunióba való elhurcolásának.  

Kovács Béla 1908-ban, a Baranya megyei Patacson kisparaszti családba született. 
Közéleti pályája meglehetősen korán, 1927-ben, 19 éves korában kezdődött, amikor a 
patacsi képviselőtestület tagja lett, de 1932-től már helyettes bíróként dolgozik a Pécs 
melletti Mecsekalján. 1933-ban csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz. Politikai 
karrierje 1941 szeptemberétől ívelt felfelé, amikor a Magyar Parasztszövetség főtitkárává 
választották. 1944. december 23-tól 1945. november 15-ig a Belügyminisztérium politikai 
államtitkára, majd az 1945-ben nemzetgyűlési képviselő lett. 1945. augusztus 20-án 
választották meg a kisgazdapárt főtitkárává és a Politikai Bizottság tagjává, 1946. február 
23-tól pedig átveszi a pártapparátus irányítását.            

A második világháború utáni első, az 1945-ös nemzetgyűlési választások győztese a 
Független Kisgazdapárt lett, amely 2 697 262 szavazattal abszolút többséget (57 
százalék) vívott ki magának, s ezzel 245 mandátumot szerzett a parlamentben. A 
választásokat az 1944-ben Szegeden alakult antifasiszta pártszövetség, a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front és egyben az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjai (a kisgazdák 
mellett a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Paraszt Párt) 
99,51%-os eredménnyel nyerték meg. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés pártjai közül a 
szavazatok alig 1,6 százalékát megkaparintó Polgári Demokrata párt ellenzéki szerepre 
készülhetett.)                                                                                         

A hazánkban állomásozó szovjet csapatok nyomására a kisgazdák nem alakíthattak 
önállóan kormányt, hiába jogosította volna erre fel a közel hatvan százalékos szavazati 
többség. Az FKGP így kénytelen volt a Magyar Kommunista Párttal, a Szociáldemokrata 
Párttal és a Nemzeti Parasztpárttal koalícióra lépni. A miniszterelnöki posztot a Független 
Kisgazdapárt egyik megszervezője, Tildy Zoltán töltötte be, de a kulcspozíciók 
(Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium) – szintén a szovjetek erőteljes fellépése 
miatt – a kommunisták kezébe csúszott át. Az 1946. február 1-jén kikiáltott II. Magyar 
Köztársaság első elnöke Tildy Zoltán (FKGP), a miniszterelnök pedig a szintén kisgazda 
Nagy Ferenc lett.                                                                       

A reakciósnak tartott, földalatti fasiszta szervezkedéssel vádolt kisgazdák ellen az 
egyeduralomra törő kommunisták élén Rákosi Mátyás kiadta a jelszót: „Ki a nép 
ellenségeivel a koalícióból!” A politikai tisztogatás 1946. március 12-én vette kezdetét: a 
Baloldali Blokk követeléseinek elfogadása után felszólították a kisgazdákat, hogy 
zárjanak ki húsz nemzetgyűlési képviselőt a pártból. Az ún. szalámitaktika első áldozata 
így az FKGP lett, de a kizárt tagok Sulyok Dezső vezetésével új pártot alakíthattak 
Magyar Szabadság Párt néven. Az MKP-nak kapóra jött, hogy 1946. december közepén 



a biztonsági szervek illegális szervezkedés nyomaira bukkantak: a Magyar Közösség 
„köztársaság-ellenes összeesküvés” vizsgálatát egy tollvonással kiterjesztették a 
kisgazdapártra.                                                                                        

 A Gerő-Rákosi-féle vezetéssel szembeszegülő, pártja belső életébe beleszólást nem 
tűrő Kovács Béla egyre jobban csípte a kommunisták szemét. 1947. január 20-án 
Rákosi és Szakasits Árpád felkereste a miniszterelnököt, akitől Kovács Béla 
pártfőtitkári pozíciójáról való lemondását, vagy szabadságolását követelték. A 
nemzetgyűlés mentelmi bizottsága 1947. február 21-én ugyan nem adta ki Kovács Bélát, 
de a pártközi megegyezés alapján a politikus három nappal később önként jelentkezett 
az Államvédelmi Osztályon, ahol vallomást tett; másnap este a szovjet hatóságok annak 
rendje és módja szerint letartóztatták.                                                                       

Kovács Béla február 20-án a vele bizalmi viszonyt ápoló Nagy Ferencnek saját 
szerepéről a következőket írta: „Az összeesküvésben nem vettem részt, abban bűnösnek 
nem érzem magam. Egész életem munkájával kerültem volna szembe, ha a köztársaság, 
népünk szabadsága, a földreform vagy a demokrácia bármely vívmánya ellen irányuló 
szervezkedésben részt vettem volna. Sajnálatosnak érzem és mélyen elítélem, hogy 
pártunk több tagja az összeesküvés felé orientálódott, ahelyett hogy mindannyian azt 
tették volna, ami a mai helyzetben minden tisztességes szándékú jó magyar kötelessége: 
képességeiket és politikai lehetőségeiket a demokrácia fenntartás nélküli szolgálatába 
kellett volna állítaniuk”.                                                                        

Kovács Bélát a Szovjetunióban húsz évre ítélték. 1953-ig a gulágon raboskodott, majd 
1953-ban a moszkvai központi állami börtönbe, a Ljubljankába szállították. A 
jogellenesen letartóztatott politikust a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége 
1955. szeptember 7-i határozata alapján átadták a magyar kormánynak. Kovács Bélát 
az ÁVH november 22-én a Jászberényhez közeli börtönbe szállította; innen 1956. január 
18-án a BM Budapesti Központi Börtönébe vitték, de áprilisban hazatérhetett. Az októberi 
forradalom után földművelésügyi miniszterként tagja lett a második Nagy Imre-
kormánynak, majd november első napjaiban az államminiszteri tisztséget töltötte 
be.1957-ben felismerve a régi hatalmi struktúrák átmentési kísérletében rejlő veszélyt, 
Kovács Béla visszavonult, s a pártelnökségről is lemondott, a konszolidáció folyamatát 
azonban támogatta. 1958-ban képviselőséget vállalt, de tényleges politikai 
tevékenységet nem fejtett ki. 1959-ben, hosszan tartó betegség után, 51 éves korában 
hunyt el. 1989. május 26-án a Szovjet Legfelsőbb Katonai Ügyészség rehabilitálta. 
Az Országház előtti téren álló bronzszobrát 2002. február 25-én, elhurcolásának 55. 
évfordulóján avatták fel.  

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2021-es tagdíjak december 31.-ig 

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

tagdíjak 2022. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig 

köszönettel fogadunk.  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   

Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA irodájához, 7061 S. 
Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099. Cell: (941) 928-0393  Angolul és 
magyarul beszél!   
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February 25th is the day we remember the victims of communist oppresion in Hungary. 
Of special note is Kovács Béla the secretary general of the smallholder’s party (FKGP) 
who was arrested and banished to the gulags of Soviet Union in 1947 for fighting for 
Hungarian and Human rights. He was rehabilitated to Hungary in 1955 only to be 
imprisoned by the AVH in Hungary. In 1957 after the revolution, he was released and 
continued his nonviolent activities as a member of the smallholder’s party but died in 1959 
at the age of 51 after a long illness that he contracted during his periods of imprisonment. 

March 13, following the ecumenical services at Pine Shores Presbyterian church will be 
a piano concert by Éva Polgár beginning at 3:00 pm. 
Critics praise Éva Polgár for her “intelligent interpretations” (Funzine Magazine), 
“emotional power” (New York Concert Review), and “vibrant technique” (American 
Hungarian Journal). She has toured three continents and has been featured at Carnegie 
Hall in New York City, the Leipzig Gewandhaus in Germany, and the Vigadó Concert Hall 
in Budapest, Hungary. Her solo album titled Liszt: Harmonies patriotiques et religieuses 
was released recently under Hunnia Records. In the realm of cross-disciplinary 
endeavors, she collaborates extensively with visual artist Sándor Vály. In addition to her 
teaching appointment at Azusa Pacific University, she is a co-director of the Los Angeles 
International Liszt Competition and an elected member of the Board of Directors for the 
Southern California Chapter as well as the national organization of the American Liszt 
Society. www.evapolgar.com The concert is free and open to all.  

 
February 6th,  2pm will be the next Ecumenical at Pine Shores Presbyterian Church 

6135 Beechwood Ave., Sarasota. Rt. Rev. Péter Pál Bodor, auxiliary bishop  

We have invited Dr. Victoria Sass from the Hungarian consulate in Miami to speak to us 

and update us on matters concerning the operations of the consulate as well as some 

important information on the upcoming Hungarian elections. 

February 13th, 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://www.evapolgar.com/
http://epa.oszk.hu/darasota

