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Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján meghatottan gondolunk vissza azokra a fényes 
napokra és emlékezünk.  Emlékezünk a forradalmat megelőző Rákosi terror éveire, a meghurcolt 
magyar nép szenvedésére, az ártatlan áldozatokra.  Emlékezünk október 23.-ra, arra a 
felejthetetlen napra, amikor „a magyar nép újra egy volt, egy nemzet, egy zászló, egy lélegzet, 
egy akarat csillogott a szemekben” (Kisvarsányi Géza).  A 12 napos szabadság ujjongó 
lelkesedésére és november 4. hajnali döbbenetére, amikor a pesti utca kövén lánctalpak 
csikorgása és ágyúdörgés ébresztette a lakosságot.   
 
A Kossuth Klub szervező bizottsága (Kisvarsányi Éva, elnök, Csizinszky Ágnes és Sándor, 
Farkas Lily és Imre, Fekete Éva és Pál, Kisvarsányi Géza, Szonntágh Nóra és Jenő) több mint 
egy éve készül az évforduló méltó megünneplésére.  Reméljük, hogy a rendezvényekre minél 
többen eljönnek és vendégeket is hoznak.  Köszönjük a szervező bizottság fáradhatatlan 
munkáját, az adományozók nagylelkűségét, a házigazdák és háziasszonyok önfeláldozását.   
 

AZ ÜNNEPI HÉT ESEMÉNYEI 
 

Hétfő, Október 23 délután fél 5-kor (16 óra 30 perc) a Selby Könyvtár nagytermében (1331 
First Street, Sarasota): EMLÉKEZZÜNK!  A kortársak és szemtanúk visszaemlékezése, 
irodalmi és zenés műsor, szemelvények korabeli újságokból (magyar), versek, a Nyugat 
reagálása (angol).            
 
Péntek, Október 27 este 8 órakor a Glenridge Színházban (7333 Scotland Way, Sarasota): 
MAGYAR RAPSZÓDIA, 1956-2006.  Hangverseny magyar zeneszerzők műveiből (Liszt, 
Erkel, Bartók, Kodály, Hubay), valamint magyar és csángó népdalok.  Közreműködnek a 
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészei, Szakács Ildikó (szoprán), Maczkó 
Mária (népdal énekes), Honinger László (tenor), Kákonyi Árpád (zongora) és Banda Ádám 
(hegedű).  Jegyek 25.00 dolláros áron megrendelhetők a Kossuth Klubtól (P. O. Box 19774, 
Sarasota, FL 34276).   
 



Szombat, Október 28 délelőtt fél 12-kor a Michael’s on East étteremben (1212 East Ave. S., 
Sarasota): fogadás, ebéd és ünnepi beszéd.  Előadónk Budapestről Dr. Mikola István, 
országgyűlési képviselő, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, 2000-2002-ben Magyarország 
egészségügyi minisztere.  Az előadás címe „1956 szerepe a magyarságtudat kialakításában.” A 
regisztráció személyenként 28.00, ami az ebédet is magában foglalja (saláta, csirke vagy hal 
körettel, desszert, kávé, tea).  Bár szerviz lesz.  Kérjük legkésőbb október 23.-ig jelentkezzenek 
a Kossuth Klub címén (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276), és a csekken tűntessék föl, hogy 
csirkét vagy halat kérnek. 
 
Szombat, Október 28 délután 6 órakor a Megtestesülés templomban (2901 Bee Ridge Road, 
Sarasota) Gyulai Endre Szeged-Csanád emeritus megyéspüspöke magyarnyelvű szentmisét 
mond és megemlékezik az 1956-os magyar forradalomról.   
 
Vasárnap, Október 29 délután 4 órakor a belvárosi Megváltó Templomban (The Church of 
the Redeemer, 222 W. Palm Ave., Sarasota): EMLÉKHANGVERSENY A FORRADALOM 
TISZTELETÉRE.  A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészei Vivaldi, Bach, 
Schubert, Bizet, Fauré és Kodály műveiből adnak elő.  Az előadás Fővédnöke Dr. Ann 
Stephenson Moe, a templom karnagya.  Személyenként tíz dollár jegy adományt a Kossuth 
Klub ösztöndíj alapjára a helyszínen köszönettel veszünk.  A hangverseny utáni fogadásra 
mindenkit szeretettel várunk a templom aulájában. 

 
Röviden a Kossuth Klubról 

 
Céljaink 

 
1. A Magyar kultúra szélesebbkörű megismertetése amerikai környezetünkben a zene és a 

képzőművészet nemzetközi nyelvén 
 
2. A Kárpát-medencében élő magyar kisebbség emberi jogainak érvényesítése, iskoláik 

támogatása 
 
3. A magyarországi kulturális intézmények és a demokratikus fejlődés támogatása 
 
A Kossuth Klub 1984 óta Florida államban hivatalosan bejegyzett adómentes, jótékony célú 
kulturális egyesület.  Taglétszáma 2006-ban 180.  1995 óta több mint 200 ezer dollár adományt 
küldött magyarországi kultúrintézmények javára (Liszt Ferenc Zeneakadémia Alapítvány) és az 
elszakított területek (Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék) iskoláinak a támogatására. 
 


