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1956.  A 60.-ik évfordulóról sikeres műsorokkal emlékezett meg a Kossuth Klub 

Sarasotában.  Las Vegasban és Los Angelesben tartott koncertjeik után, október 8.-án az 

Enyedi-Salamon Kvartett a Kárpát-medence ősi magyar népzenéjével hirdette népeink 

közös múltját.  Október 20.-án Krasznai Tünde-Ilona zongoraestje hirdette a fiatal 

magyar művészek sokoldalú tehetségét.  A nagyszámú amerikai közönségre való 

tekintettel Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke, angol 

nyelvű köszöntőjében kiemelte az u. n. „56-os generáció” sikeres beilleszkedését 

amerikai otthonába.  A forradalomról szóló videó megrendítő képekkel ecsetelte a szovjet 

tankok november 4. után okozott pusztítását.  1956-57 folyamán, a megtorlásoktól való 

félelem miatt mintegy 200 ezer magyar kényszerült elhagyni hazáját. 

 

Köszönjük tagjaink és támogatóink anyagi hozzájárulását műsoraink sikeréhez.  Külön 

köszönet illeti a Bay Village otthon vezetőségét, hogy lehetővé tették műsoraink 

megtartását elegáns kultúrtermükben.            

   

A 10.-ik Magyar Fesztivál.  A kétnapos Fesztiválon több ezer vendég vett részt.  A 

Kossuth Klub sátrában a vezetőség tagjain kívül Pataki Magda és budapesti vendégünk 

Pintér-Kiss Éva „túlóráztak”. Köszönjük! 

 

Egyházi Hírek.  November első vasárnapján, november 6.-án délután 2 órakor lesz a 

következő magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Ne 

feledkezzünk el óráinkat egy órával visszaállítani!—November 13.-án, vasárnap 

délután 1 órakor magyar nyelvű római katolikus szentmise lesz Fülöp Atyával a 

Megtestesülés templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota).  

 

Mága Zoltán Sarasotában. 2017-ben, szerdán, január 18,-án este 8 órai kezdettel a Van 

Wezel Hallban „Szeretettel Budapestről” címmel Mága Zoltán világhírű magyar hegedű 

virtuóz és zenekara vendégszerepel Sarasotában.  Jegyeket $16.90 és $59.50 áron lehet 

igényelni a Van Wezel Hall pénztárától (941-953-3368).  Négy azonos értékű jegy 

megvásárlása árkedvezményt nyújt.       

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2016-ra befizetett tagdíjak december 31.-

ig érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2017-re 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár.  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.      

 

 
 



                                                                                       2 

 

MEGHÍVÓ 

 

Csütörtökön, November 17.-én délután fél 5-kor (4:30 p. m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

KÉGL-BOGNÁR DEZSŐ (Dazsi) 
Előadása 

 

FOOTPRINTS—LÁBNYOMOK  
 

Közkedvelt előadónk Bognár Dazsi készülő könyvéről tart előadást idézve Kármán 

Tódort.  A Columbia Egyetemen tartott Díszvacsorán, mint a Magyar Diákszövetség 

(Association of Hungarian Students in North America) akkori elnöke vett részt.  Kármán 

Tódor így kezdte beszédét: ”Whenever they ask me how and why Hungary gave so 

many scientists to the world, my answer is simple: because of the high schools, the 

gimnáziums.”  „Természetesen, a mondottakkal teljesen egyetértettem, hiszen iskoláink 

valóban remekek voltak és az alapokat bizony a gimnáziumokban kaptuk.  Bizonyítja ezt 

az is, hogy amikor 56 után diákjaink tanulmányi átértékelésén dolgoztunk, ami a 

Diákszövetség egyik feladata volt, meglepetésként azt tapasztaltuk, hogy minden 

amerikai egyetem legalább egy év creditet adott a magyar érettségire.” 

 

A készülő könyvben több mint 80 kiváló emberünk szerepel, Bartóktól Pulitzerig.  

Fizikusok, feltalálók, film szakemberek, írók, művészek, tanárok, három sport 

nagyságunk és hat itt lévő magyar születésű Nobel díjasunk (sajnos, „közülük már csak 

egy van köztünk, de többel még sikerült találkoznom, értekeznem elhunytuk előtt”). 

 

Az előadást angol vagy magyar nyelven hallhatjuk, a könyv angol nyelvű lesz. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA 

A KOSSUTH KLUBOT! 
 

Boldog  
Hálaadó ünnepet kívánunk minden kedves 

olvasónknak! 
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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! 

 

FOR RENT.  Beautiful room with private bath. Kitchen privileges, utilities included. 

$600.00 monthly.  Female pref.  Contact: Ann Paige (941-923-2343).    

 

Zoltán Mága in Sarasota.  The Hungarian master of the violin comes to the Van Wezel 

Hall on Wednesday, January 18th 2017 at 8:00 p. m.  The concert, „From Budapest 

with Love” presents dazzling music by Hungary’s foremost violin virtuoso, his fiery 

orchestra, singers and dancers.  Tickets from $16.90 to $59.50 may be bought from the 

Box Office (941-953-3368).  Group discounts are available for the purchase of more than 

four tickets in the same price category. 

 

 

 

 

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  

 

FIGYELEM! A Hírmondó Internetes kiadásához csatoljuk Maczelka Árpád Mikes 

Kelemen Program kutató felhívását a Floridában élő magyarokhoz.  Kérjük, támogassák 

kérését.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

November 2016. Vol. 22, No. 9. 

 

1956—Sixty Years Later.  Members of the Kossuth Club remembered the 60th 

anniversary of the 1956 Hungarian revolution in style.  Two concerts and a keynote 

speech by Zsolt Németh provided food for thought and reminiscences of the historic 

event when Hungarians fought for freedom.  We thank our sponsors for their 

contributions, and the leadership of the Bay Village Retirement Home for allowing us to 

present our programs in their elegant auditorium.   

 

The 10th Hungarian Festival.  Each year thousands of people attend the Hungarian 

Festival to taste authentic Hungarian food, to enjoy Hungarian music and dance, and to 

get better acquainted with Hungarian customs.  This year again, the Kossuth Club had a 

tent where we sold donated books and folk art objects to replenish our charitable funds.  

We thank our Board of Directors for working long shifts in the tent.  Magda Pataki and 

our guest from Budapest Éva Pintér-Kiss worked overtime!  We thank Lujza 

Napolitano for her donation of a beautiful embroidered Hungarian flag. 

 

News from our Churches.  On Sunday, November 6th at 2:00 p.m. there will be an 

ecumenical service in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by 

Reverend Péter Pál Bodor, followed by a reception in the church hall.  Please don’t 

forget to set your clocks back one hour as we return to standard time this weekend!—On 

Sunday, November 13th at 1:00 p. m. Roman Catholic mass in Hungarian will be 

celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Church 

(2901 Bee Ridge Road, Sarasota). 

 

On Thursday, November 17th at 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First Street, 

Sarasota)  DESI KÉGL-BOGNÁR  presents FOOTPRINTS, a review of his upcoming 

book about outstanding Hungarian scholars, sportsmen and artists.  

 

Memberships.  We remind our readers that memberships for 2016 expire on December 

31st.  Please renew your memberships by sending your checks made out to the Kossuth 

Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) and mark “2017 dues” on the memo.  Single 

membership for one year is $20, family membership is $30.  The newsletter is mailed 

only to those who do not have access to the Internet.  We are grateful for any tax-

deductible overpayment and donations! 

We wish you a Happy Thanksgiving! 
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Kedves Floridában élő Magyarok! 

 

2016 októberétől Floridában is helyszíni kutatóval kezdte meg munkáját a Mikes Kelemen 

Program. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által működtetett program célja, hogy a 

diaszpóra magyarság közösségeiben felhalmozódott könyvtári, levéltári dokumentumok 

(könyvek, folyóiratok, hivatalos iratok, jegyzőkönyvek, naplók, szerzői irathagyatékok etc.) 

által őrzött szellemi örökséget megóvja a pusztulástól, lehetőséget biztosítson azok 

rendezett hazaszállítására, és gondoskodjon azok méltó felhasználásáról. Ehhez a nyugati 

magyarság környezetében gyűjtőpontokat kerülnek kialakításra, ahol bárki leadhatja 

magyar vonatkozású dokumentumait, amelyeket január végén szállítanak majd 

Magyarországra. A tevékenységhez az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti 

Levéltár nyújt szakmai segítséget. A beérkezett anyagokat szakértők megvizsgálják, és 

vagy a két közintézmény állományába helyezve biztosítják a hosszútávú-megőrzést, vagy 

kiajánlási rendszerük segítségével eljuttatják a Kárpát-medencei magyarság olyan 

közösségeibe, iskoláiba, ahol hasznát veszik majd. 

Az adományok gyűjtése mellet a Mikes Kelemen Program célja az is, hogy a diaszpóra 

közösségek tagjaival történelmi interjúkat készítsenek, így gyűjtve újabb forrásokat a XX. 

század történetének kutatásához. Ezért a program örömmel fogadja az olyanok 

jelentkezését, akik szívesen osztanák meg emigráns történeteiket. 

A gyűjtés időtartama 2016. október-2017. január 15. A Magyarországra szánt 

dokumentumokat minden szerdán két órától várjuk a Petőfi Club Venice-i Magyar Házában, 

a 165 N Jackson Rd., Venice, FL 34292 címen. Kérjük adományaikat dobozba rendezve, 

lehetőség szerint leltárral ellátva szíveskedjenek eljuttatni. 

Minden felajánlást előre is köszönök, és bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésre: 

            

    Maczelka Árpád      

          Mikes Kelemen Program helyszíni kutató 

       mkp.sarasota@gmail.com 

    (941)-726-5314 

 

mailto:mkp.sarasota@gmail.com

