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Visszapillantás 2015-re.  Először is Boldog Újévet kívánunk minden kedves 

olvasónknak!  Reméljük, hogy mindenki egészségesen és jó kedvvel éli át 2016-ot, és 

jövőre ismét találkozunk.  Röviden összefoglaljuk 2015 kiemelkedő eseményeit a 

Kossuth Klub életében.  Márciusban Böjte Csaba testvér tíz év alatt harmadszor látogatta 

meg közösségünket.  Májusban megrendeztük a HATOG (Hungarian Americans 

Together) konferencia megnyitóját Magyarország amerikai nagykövete, Dr. 

Szemerkényi Réka részt vételével.  Októberben a 9.-ik Magyar Fesztiválon a Klub 

tanulmányi alapja részére adományozott könyveket és dísztárgyakat árultunk.  

Novemberben a sarasotai Magyar Keresztyén Egyházzal közösen megrendeztük Dr, 

Mátrai Márta, a Magyar Parlament Háznagyának előadását, amit mintegy 120 

érdeklődő hallgatott meg.  Decemberben Dr. Krajcsik György képviselte a Klubot a 

Magyar Diaszpóra Tanács 5. ülésén, Budapesten.  Január 9.-én, szombat délután 2-kor 

a Gulf Gate Könyvtárban lesz az elnöki beszámoló a gyűlésről (l. a 2. oldalt!).            

 

Adományok 2015-ben,  Az Egyesült Államok törvényei szerint hivatalosan bejegyzett, 

u. n. 501(c)(3) adó státuszunk annak függvénye, hogy adományainkat kizárólag karitatív, 

kulturális és oktatási célokra küldjük.  Ennek tudatában, lelkiismeretesen osztjuk szét 

adakozóink kívánsága szerint, cél adományaikat.  2015-ben összesen 129,050.00, azaz 

százhuszonkilenc-ezer-ötven dollárt küldtünk el jótékony célokra.  A szokatlanul magas 

összeg Roveti Dénes Úr példátlan, 100,000.00 dolláros adományának köszönhető.  

Ebből kívánsága szerint 88 ezer dollárt küldtünk Magyarországon működő iskolák és 

alapítványok részére.  A Kárpát-medencei Ösztöndíj Alapból 5 iskola szegény sorsú 

magyar diákjai között összesen 10,810.00 dollárt osztottunk szét.  Böjte Csaba testvér 

árváinak 22,300.00 dollárt küldtünk, részben kegyeleti, virágadományokból.  A Kossuth 

Klub önerőből gyűjtött adományaival (pl. gyűléseinken adott önkéntes összegek, tagdíj 

felülfizetések, könyvvásár, stb.) segítettük a csíkszeredai iskola diákjait, a Gömöri Napok 

megrendezését, a Jámbor Lajos cserkészcsapatot, a 9. Magyar Fesztivál megrendezését és 

amerikai kulturális intézményeket Sarasotában (pl. Opera, Ballet, Szimfonikusok, stb.).             

 

Tagdíjak 2016-ra.  Emlékeztetjük tagjainkat a 2016-ra esedékes tagdíjak befizetésére.  A 

tagdíjak 2016. december 31.-ig érvényesítik a tagságot.  A tagdíj továbbra is 20 dollár 

személyenként, 30 dollár családonként.  Felülfizetéseket mindig köszönettel veszünk.  

Családoknak egy példányban postázzuk a Hírmondót, nyomdai- és postaköltség 

megtakarítás miatt.  Internetes kapcsolattal rendelkező tagjaink választhatnak, hogy a 

Hírmondót kizárólag az Interneten olvassák! Új tagokat mindig szeretettel várunk!  

Kérjük, a tagdíjakat és adományokat a Kossuth Klubnak kiállított csekken küldjék 

címünkre: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  A tagsági igazolványok a gyűléseken 

vehetők át.                
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JANUÁRI MŰSOROK 

 

Szombaton, január 9.-én d.u. 2 órakor a Gulf Gate Könyvtár B termében (7112 Curtiss 

Ave. Sarasota) Dr. Krajcsik György elnök beszámol a Magyar Diaszpóra Tanács 5. 

üléséről.  FIGYELEM! A szokatlan hely (Gulf Gate Könyvtár) és időpont (szombat 

délután) azért szükséges, hogy az alig egy hónapja befejeződött konferenciáról friss 

élményekkel teli tudjuk értesíteni a Sarasota környékén élő magyarokat.  Mint a magyar 

diaszpóra aktív szervezete, a Kossuth Klub, köszöni elnökünknek, hogy szabad idejét 

feláldozva, Budapestre utazott és részt vett a konferencián, melynek fő célja a nemzeti 

összetartozás és a magyarságtudat erősítése a diaszpórában is.  Mit tesz a magyar 

kormány e cél érdekében?  Kérjük, minél többen jöjjenek el erre a rendkívüli előadásra!   

 

Csütörtökön, január 28.-án d.u. 4 óra 30 perckor a Selby Könyvtár nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota), lesz rendes havi közgyűlésünk.  Dr. Dobozi István elemzi 

az Európai Unió jelenleg tapasztalható válságát a német-görög ellentét tükrében.  Dr, 

Dobozi István közgazdász 2013 óta a Kossuth Klub tagja, a Világbank nyugalmazott 

vezető energia közgazdásza, jelenleg konzultánsa, Washingtonban.  Értelmesen átgondolt 

cikkeit és hozzászólásait gyakran olvashatjuk nívós újságok és folyóiratok hasábjain (The 

Economist, the Washington Post, the New York Times, stb.), angol nyelven.  Előadását 

angolul, illetve kívánság és igény szerint magyarul tartja („Eurozone Crisis: Explained 

through polar opposites, Greece and Germany”).            

 

FEBRUÁRI MŰSOROK 

 

Egyházi Hírek.  A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház következő ökumenikus 

istentisztelete február 7.-én lesz a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota): 

Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál esperes Miamiból.  Januárban nem lesz első vasárnapi 

istentisztelet.  A római katolikus szentmisék 2016-os idejéről még nincs értesülésünk.  

Ezek szervezését a téli hónapokban Dr. Balogh Sándor vállalta.   

  

Csütörtökön, február 11.-én d.u. 4 óra 30 perckor a Selby Könyvtár nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota) Dr. Kisvarsányi Géza 90.-ik születésnapja alkalmából 

bemutatja „Természet és Kultúra” című, mintegy 70 eredeti, kézzel rajzolt, digitális 

képsorozatát.  Az Elixír Tea Házban, 2015. októberben kiállított reprodukciók csak kis 

hányada az életműnek, amelynek születéséről és módszeréről vetített képekkel illusztrált 

előadásban számol az előadó.  Kisvarsányi Géza a Missouri Állami Egyetemen geológus 

professzor volt, 1993 óta él Sarasotában, ahol több mint 20 évig működött, mint a 

Kossuth Klub pénztárosa és az ösztöndíj bizottság elnöke.          

 

A Napraforgók Gálaest.  A Napraforgók hagyományőrző magyar gyermekcsoport 

2016-ban ünnepli alakulásának 5.-ik évfordulóját.  A csoport alapítója, Varga Ottilia 

nagyszabású, színházi gála esttel szeretne megemlékezni az eseményről.  Terv szerint az 

előadáson hivatásos tánc- és népművészek lépnek fel Magyarországról.  A várható 

költségek fedezésére kérjük olvasóink támogatását.  Az előadás időpontja 2016. május 

végére tervezett, de még nem tudjuk a helyszínt.  Ottilia édesanyja Varga Imréné, sz. 

Wolff Margit december 19-én hunyt el, így érthető okból a szervezőmunka lassabban 
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halad.  Reméljük, azonban, hogy olvasóink megértik a szomorú körülményeket és 

imádkoznak a gyászoló családért.  Kérjük, hogy adóból levonható adományaikat a 

Kossuth Klubnak kiállított csekken, „Napraforgók” megjelöléssel küldjék el címünkre  

(P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).    

 

A Panoráma Világklub.  A klub 2013-ban alakult.  Elnöke, Dr. Tanka László a 

karácsonyi ünnepek alatt Floridában járt és meglátogatta közösségünket.  A klub célja a 

határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés a világban szétszóródott magyarok 

között.  Mottója: „Határtalan összefogás értékeinkért”.  A Panoráma képes 

világmagazint közel 20 éve publikálják.  A magazin egyik munkatársa Molnár Heléna, a 

Kossuth Klub tagja.  Évente rendeznek magyar világtalálkozókat, amikre minden 

magyart szeretettel várnak.  „Magyarok a Nagyvilágban” című képes életrajz 

gyűjteményük új, bővített kiadására készülnek.  A 2016-os világtalálkozóról a Hírmondó 

következő számában értesítjük olvasóinkat.                     

 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA 
A KOSSUTH KLUBOT! 

 

HIRDETÉSEK 
 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

A Venice (korábban Cramer) Toyota autókereskedés (900 U. S.Hwy, 41 Bypass S. Venice, FL 

34285) alkalmazottja Varga Mihály (Mike) Kossuth Klub tag várja a magyar érdeklődőket.  Év-

végi kiárusítás, kedvező árak és feltételek, új és használt autók nagy választékban.  Mobil 

telefonszám: 908-246-6222.  E-mail:  Forduljunk hozzá bizalommal!   

 

Sarasotai Magyar Hírmondó Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota
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HAPPY NEW YEAR! 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

January-February 2016. Vol. 22, No. 1.-2. 

 

Highlights of 2015.  In March, Brother Csaba Böjte visited us for the third time since 

2005.  In May, we organized the opening reception for the HATOG (Hungarian 

Americans Together) conference with the participation of the Hungarian Ambassador to 

the United States, Dr. Réka Szemerkényi.  In October, we participated in the 9
th

 

Hungarian Festival.  In November, we co-hosted a program attended by more than 120 

people, by Dr. Márta Mátrai, Speaker of the House of the Hungarian Parliament.  In 

December, President Dr. György Krajcsik represented the Club at the 5
th

 Hungarian 

Diaspora Council, in Budapest. 

 

Donations in 2015.  According to our 501(c)(3) status, by law, we are obligated to 

support “cultural and educational” institutions”.  2015 was a banner year because of a 

generous donation of $100.000.00 by Mr. Dénes Roveti.  The distribution of these and 

additional funds permitted the unprecedented amount of $129,050.00 to be given as 

charitable donation. 

 

Upcoming Programs.   
 

 Saturday, January 9 at 2:00 p.m. in the Gulf Gate Library  (7112 Curtiss Ave., 

Sarasota) Dr. György Krajcsik presents an account of his recent trip to Budapest 

(see highlights above). 

 Thursday, January 28 at 4:30 p.m. in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) 

Dr. István Dobozi presents “Eurozone Crisis: Explained through polar opposites, 

Greece and Germany” in English. 

 Thursday, February 11 at 4:30 p.m. in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota) 

Dr. Géza Kisvarsányi presents “Nature and Culture”, a digital art show of more 

than 70 original, hand drawn creations, on Power Point. 

 

Sunflowers Gala.  The 5
th

 anniversary of the founding of the Hungarian Children 

Ensemble will be celebrated in May 2016.  We thankfully accept tax deductible donations 

to the organizational cost.  Please make your checks payable to the Kossuth Club, mark 

“Napraforgók” on he memo and mail to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276..      

 

Dues for 2016.  We remind our members that memberships are now due.  Please 

remember to submit your membership fee of $20 or $30 as soon as possible because we 

will be unable to mail you additional copies of the newsletter via the U.S. Postal Service.  


