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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hirei                                     

Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 
2005. December, 11. Évfolyam, 9. Szám 
l Évszázad.  Közvetítjük a Magyar Amerikai Koalíció és 
ztvevőktől, szemtanúktól és kortársaktól 56-os történetek
ighter56.com “Szóbeli Történelem” honlapra.  A történe

 fogják kiadni.  Tagjaink közül eddig Farkas Lily, Fa
a írásai jelentek meg.  A történeteket angolul vagy magy
 a következő címre lehet küldeni: alauer@lauerlearning.c
 Koalíció, melynek a Kossuth Klub is tagja, $25,000.00
ia a „Lyukas Zászló” című 56-os dokumentumfilm

 

Sarasotában.  A Hírmondó Internetes rendkívüli 
ámoltunk Böjte Csaba dévai ferences szerzetes és Szilvai
tvány nyugati kapcsolatai intézőjének sarasotai látogatásá
sága szép összeggel járult hozzá az erdélyi árvák és 
ak megsegítéséhez.  Összesen $11,300.00-t gyűjtöttünk, e
knek, $2,300.00 az árvízkárosultaknak szánt céladomán
dött $3,000.00-t is hozzáadva, a Kossuth Klub 2005
ldött Dévára.  Ezen belül, a Farkas Leonóra Emlék Ala
z október 20.-i nagygyűlésen Orbán János személyesen
rvízkárosultaknak általa gyűjtött összeget, $1,600.00-t. 
önettel veszünk.              

gverseny és Fogadás.  Köszönet illeti mindazokat, ak
eny és fogadás sikeréhez hozzájárultak.  Köszönjük e
ő tagtársunknak orgonajátékát és hogy szemléltetően bemu
fejlődését, összeállította és kinyomtatta az ízléses m
istákat mutatott be Louise Feddeler és Dawn Reid
k Zsuzsának, hogy megszervezte a hangverseny után
etegh Stefi, Bognár Kata, Csizinszky Ágnes, Deák Z
ily, Fekete Éva, Fésűs Erzsébet, Gábry Baba, Jármy Z

ta, Marczin Ilona, Nádasdy Orsi, Sándor Anna, Szé
a, Thiringer Erika és még sokan mások sütötték!  Kösz
e szívességét, hogy ismét lehetővé tette a Kossuth Klub

k megrendezését a Megváltó Templomban. 

.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő
vasárnap délután 3-kor lesz a Church of the Cross templo
  December 11.-én vasárnap délután fél 2-kor (1:30 PM)
 szentmise lesz a Szent Mihály templomban (5394 Midni
entmisét mond Ft. Slezák Imre st. petersburgi plébános. 
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Könyv Ajánlatok.  Karácsonyra még megrendelhetők Stephen Spinder fotóművész 
könyvei Budapestről és Erdélyről.  A könyvek ára $45.00 plusz $5.00 posta költség.  A 
könyveket a 119 Hidden Valley Road, Rochester, NY 14624, vagy a 
stephen@spinderartphoto.com címen lehet megrendelni.—A Kossuth Klub új tagja 
Borza József kilenc éves volt az 1956-os magyar forradalom idején.  Visszaemlékezéseit 
és menekülését „The Journey to America” címmel könyv formában adta ki.  A 284 
oldalas puhakötésű könyv a szerzőtől rendelhető meg: Joseph Borza, 308 Trinity Road, 
Venice, FL 34293.  Bővebb információ a www.cranepublishing.net honlapon található. 
 
Szabadka Emlék Alap.  Október 17.-én 98 éves korában elhunyt Dr. Lengyel Ferenc 
tagtársunk.  Mint Szabadka szülötte, soha nem feledte kedves szülővárosát, és támogatta 
az ottani magyar iskolát.  A szabadkai Bolyai iskola sok nehézséggel küzd, magán 
adományokból tartja fenn magát, és hagyománymentő munkát is végez.  Tanulóik 
minden évben „nemzetközi” matematika és fizika tanulmányi versenyeken vesznek részt, 
ami annyiban nemzetközi, hogy az erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai és 
magyarországi tanulók mind magyarok, de más-más utódállam polgárai.  A versenyeken 
alkalmuk nyílik egymással találkozni és felfedezni közös gyökereiket és történelmüket.  
A versenyeket minden évben más-más helyen rendezik, így a délvidéki gyerekeknek (és a 
többieknek is) alkalmuk nyílik megismerni a történelmi Magyarországot.  Dr. Lengyel 
özvegye, Éva kérésére a Kossuth Klub gyűjtötte össze a részvétnyilvánító 
virágadományokat.  A Dr. Lengyel emlékére létesített Szabadka Alapra eddig $1,875.00 
gyűlt össze.  A gyűjtést még nem zártuk le. 
 
Tagdíjak.  A Kossuth Klub hét éve nem emelte fel az évente megújítandó tagsági díjat.  
Annak ellenére, hogy ez alatt a hét év alatt háromszor felemelték a posta költséget és az 
általános inflációval minden megdrágult, 2006-ban az egyéni tagdíj $20, a családi tagdíj 
továbbra is $30 marad.  Kérjük mindenki fizesse be 2006-os tagdíját január 1.-ig. 
 

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 
ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 

 
 

 
 

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

MEGHÍVÓ  
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December 15-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

MAGYAR KARÁCSONYEST 
 

Közreműködnek 
 

HELLER VERA         NYISZTOR ILONA 
Színművész             Csángó népénekes (lemezről) 

 
Vendégünk 

 

TANKA LÁSZLÓ 
A Panoráma képes világmagazin szerkesztője 

 
Heller Vera Budapesten született és a Skót Intézetben végezte tanulmányait.  1956-ig 
Farkas Vera néven a budapesti színpadok népszerű előadóművésze volt.  Később 
Olaszországban szerepelt, majd az Egyesült Államokban telepedett le férjével, néhai Dr. 
Heller Györggyel.  New Jerseyben sikeres ballet iskolát vezetett.  1986 óta él 
Sarasotában, a Kossuth Klub tagja.   
 
Nyisztor Ilona csángó karácsonyi énekeket ad elő lemezről.  Az énekek és köszöntők 
karácsony éjszakáján az „énekelés” népszokása alkalmával hangzottak el a moldvai 
csángó falvakban.  Nyisztor Ilona tudatosan gyűjtötte ezt a folklór műfajt szülőfalujában, 
Pusztinában és a déli csángók között.  A gyűjtő-énekes által megszólaltatott énekek és 
köszöntők hiteles néprajzi szöveg- és dallamközlések, némelyikük archaikus, a magyar 
folklór legősibb rétegéhez tartozó. 
 
Tanka László hatodik éve szerkeszti a nyugati magyarság egyetlen képes, színes 
világmagazinját, a Panorámát.  Célja, hogy eljuttassa a világ minden részébe és főként 
Magyarországra, a nyugati magyarság értékeit, híreit, eseményeit.  Karácsonyi műsorunk 
után Tanka László tájékoztatja tagjainkat a magazinról. 
 
Kérünk mindenkit, maradjanak a műsor után egy kis kötetlen beszélgetésre és 
ismerkedjünk meg új tagjainkkal.  Süteményt és frissítőket is felszolgálunk! 
 
 Sarasotai Magyar Hírmondó 

P. O
http://hungari

 
 
 
 
 

 

. Box 19774, Sarasota, FL 34276 
anfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
December, 2005.  Vol. 11. No. 9. 

 
1956-2006—Half a Century.  The Hungarian American Coalition and Lauer Learning is 
asking participants and eyewitnesses of the 1956 Hungarian revolution to submit their 
“56 stories” to the Oral History web site www.FreedomFighter56.com.  A selection of these 
testimonials will be published next year to commemorate the 50th anniversary of the 
revolution.   
 
Fr. Csaba Böjte in Sarasota.  On his first North American tour, sponsored by the World 
Federation of Hungarians, “Brother Csaba” and his assistant Livia Szilvai visited 
Sarasota at the invitation of the Kossuth Club.  The Sarasota rally was well attended by 
Hungarians on Florida’s Sun Coast and raised a total of $11,300.00, including $2,300.00 
for the flood victims in Transylvania and $9,000.00 for the orphanages run by Brother 
Csaba and the Foundation of Déva.  Our distinguished visitor, who was named “Man of 
the Year” in 2004 in Hungary for his humanitarian work with underprivileged children, 
won the hearts and minds of the audience with his unaffected manner and genuine charm.  
Thanks to the enthusiastic support of our members and patrons the Kossuth Club has 
donated a total of $14,300.00 to the Foundation in 2005. 
 
Christmas Program.  You are cordially invited to our Christmas program on Thursday, 
December 15 at 4:30 PM in the Selby Library, 1331 First Street, Sarasota.  The program 
features Kossuth Club member Vera Heller who, as Vera Farkas was a performer on 
the Budapest stage before 1956.  She came to Sarasota in 1986 with her late husband, Dr. 
George Heller.  The program also includes selections from a recording of Christmas 
songs by csángó folk singer Ilona Nyisztor.  Many of the songs are ancient Hungarian 
tunes performed in archaic Hungarian from Transylvania.  Our guest of the afternoon is 
László Tanka, editor of the $45 Hungarian world magazine Panorama.  There will be 
pastries and refreshments after the program to celebrate the season of peace and joy. 
 

WE WISH ALL OUR READERS A BLESSED CHRISTMAS 
 

AND A HAPPY NEW YEAR! 
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