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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. December, Tizedik Évfolyam, 9. Szám

A Wass Albert Iskola Javára.  Október 28-án szép számmal jöttünk össze a Selby
Könyvtárban, hogy megemlékezzünk az 1956-os magyar forradalom 48-ik
évfordulójáról.  A Wass Albertről elnevezett sarasotai magyar iskola tanulói nagy sikerrel
szerepeltek zenés irodalmi műsorral, amit Szilágyi Trudi állított össze.  Összesen $492
gyűlt össze az iskola javára, amit a Kossuth Klub $500-ra kerekített föl.  Ezzel kereken
$10,000-re növekedett az az összeg, amit 2004 folyamán a Kossuth Klub adományként
osztott szét Erdély, a Felvidék és a Délvidék magyar tanulói között, és Floridában.  Egyre
nehezebb körülmények között tagságunk újra és újra tanujelét adja áldozatkészségének,
amikor a határontúli magyar nyelv és kultúra megmaradása a tétel.

Varga István Emlékére.  A novemberi Hírmondó már nyomdában volt, amikor
értesültünk Dr. Varga István tagtársunk haláláról.  Varga István és felesége Ilona
hosszú éveken át lelkes pártfogói és támogatói voltak a Kossuth Klub rendezvényeinek.
Adományaikkal mindig az elsők között járultak hozzá az elszakított magyarok iskolái
javára rendezett gyüjtésekhez.  Varga István 1917-ben született Keményegerszegen.
Egyetemi tanulmányait Pécsett végezte, majd mint huszártiszt szolgálta hazáját.  A
Második Világháború után messze került Magyarországtól.  Változatos életének egyik
érdekes állomása Etiópia volt: Addisz Abebában a császár fő oroszlánvadásza és ünnepelt
festőművész, aki többek között Hailé Szelasszié portréját is megfestette.  1963-ban
költözött családjával New Yorkba, ahol már rendszeresen tárlatokon állította ki egyedi
stílusú és gyakran magyar témájú festményeit.  Képei ma Sarasotában és Amerika-szerte
sok otthont és múzeumot díszítenek.  Szeretett férje végakaratának értelmében Varga
Ilona a kegyeleti megemlékezéseket a Kossuth Klub részére kérte.  A Varga István
Emlék-Alapra küldött adományokat az özvegy jóváhagyásával Erdélybe, a Csíkszeredai
Magyar Iskola tanulóinak juttatjuk el.

Egyházi Hírek. A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő istentisztelete
december 5-én vasárnap d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S.
Tuttle Avenue).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész. Mindenkit szeretettel várnak.
Az Egyház szeretettel köszönti Osváth Csaba református lelkészt és feleségét Erikát,
akik új tagjai magyar közösségünknek.  Lapzártakor még nem értesültünk egyházaink
karácsonyi programjairól.

Egészségügyi Tanács.  A téli hónapok közeledtével egyre nagyobb a veszélye az
influenzás megbetegedéseknek.  Kossuth Klub igazgató Dr. Vadász Alexandra orvosi
tanácsa, hogy társaságban kerüljük a magyarok között annyira megszokott kézfogást,
kézcsókot és baráti csókot, mossunk gyakran kezet, és aki beteg, maradjon otthon addig,
amig fennáll az esélye annak, hogy másokat is megfertőzhet.
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A Kossuth Klub Címere.  Brossúránk fedőlapján, levélpapírunk fejlécén, valamint a
Hírmondó címlapjának bal felső sarkában látható címert tagtársunk és volt igazgatónk
vitéz Baranchi Tamáska Endre tervezte.  A koronás magyar címer körül a pajzs három
mezejében bagoly, lant és könyv látható, a tudomány, a zene és az irodalom jelképeként
és a klub műsorainak szimbólumaként.  A címer fölött lobogó fáklyaláng az első sarasotai
magyar klub körlevelét idézi, amit Fáklya néven az 1970-es években néhai Pádár
Ferenc alapító elnök szerkesztett.

Tagdíjak 2005-re.  Kérjük kedves tagjainkat, hogy legkésőbb január 27-ig újítsák meg
Kossuth Klub tagságukat.  A naptári évre, azaz 2005 december 31-ig érvényes tagdíj
továbbra is $30 családoknak, $20 egyéneknek.  Új tagokat mindig szeretettel látunk.

KARÁCSONY

„Harang csendül, ének zendül
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás boldogságot szokott hozni.

A templomba hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak a magasság Istenének.

Mintha itt lenn a nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET
KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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MEGHÍVÓ

December 9.én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

TE CSAK PIPÁLJ, LADÁNYI!

Rózsahegyi Marika
Műsora

Rózsahegyi Kálmán (1873-1961), a Nemzeti Színház örökös tagja, a békésmegyei
Endrődön született.  Kezdő színészként Debrecenben és Kolozsvárott lépett fel, majd
1898-ban a budapesti Magyar Színházhoz és 1900-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött.
Sokoldalú színész volt, az egyszerű, természetes, közvetlen játék művésze.  A 20. század
első felében a realista színjátszás egyik legjelentősebb képviselője a magyar színpadon.
Híressé vált színiiskolájából sok jeles, köztük még ma is élő, vezető művész került ki.

Előadásában Rózsahegyi Marika személyes emlékeket elevenít föl nagyapjáról és utána
bemutatja 1938-ban készült filmjét, a „Te csak pipálj, Ladányi”-t, amiben Turay Ida és
Ráday Imre is szerepelnek.

Kapható lesz Abóczkyné Rózsahegyi Marika bűbájos könyve magyar kutya fajtákról,
„Magyarok vagyunk mi is!” $6-os áron.  Ez az 50 oldalas, puhakötésű, gazdagon
illusztrált könyv elragadó, igaz történeteket mond el komondorról, vizsláról, kuvaszról és
puliról (és egy cicáról!), „akik” családtagok az Abóczky házaspár otthonában.  A 2003-as
kiadású könyv árából a Passaic (New Jersey) Szent István Magyar Iskola részesül.

Az októberi Hírmondóban ismertetett 2005-ös többnyelvű naptár is kapható még $15-ért.
A naptárvásárt a Kossuth Klub javára rendezzük.

Önkéntes adományokat köszönettel fogadunk!

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

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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Newsletter of the Kossuth Club
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Donations.  The October fund raising for the Albert Wass Hungarian School in
Sarasota resulted in a $500.00 donation to that school.  As of January 2004 the Kossuth
Club has donated a total of $10,000.00 to schools and as scholarships.  Of this amount,
$7,700.00 was donated to Hungarian students in Transsylvania.  We thank our members
for demonstrating their continuing support of the club’s activities and of Hungarian
minority schools in the Carpathian basin in spite of increasingly difficult circumstances.

Istvan Varga Memorial Fund.  Our long-time member and supporter Dr. Istvan Varga
passed away in October.  He will long be remembered for his kindness and generosity,
and for his masterful paintings that decorate many homes and museums in Sarasota and
all over the world.  According to his last wish his widow Ilona Varga designated the
Kossuth Club to receive memorial donations in his name.  The funds collected will be
donated to a Hungarian school in Transsylvania.

Ecumenical Church Service.  The Hungarian Christian Church of Sarasota will hold its
December service on Sunday, December 5 at 3:00 PM in the Church of the Cross, 3005
South Tuttle Avenue.  The Reverend Péter Pál Bodor will officiate.  There will be
coffee and pastries served after the service and everyone are welcome.  We have not yet
received information about Christmas services by the Sarasota area Hungarian churches
when this issue of the newsletter went to the printers.

December Program.  You are cordially invited to our program on Thursday December 9
at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota).  Our speaker is Marika
Rózsahegyi, granddaughter of the Hungarian actor, the late Kálmán Rózsahegyi (1873-
1961).  Ms. Rózsahegyi will reminisce about her grandfather and will show one of his
memorable movies “Te csak pipálj, Ladányi!” (rough translation: Carry on Ladányi,
smoke your pipe!), made in 1938.  This program will be in Hungarian.

Memberships for 2005.  Please remember to renew your membership ($30 family, $20
single) before January 27!  We welcome new members.

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!


