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A Pannonhalmi Ösztöndíjalap.  Március-áprilisi számunkban jelentettük, hogy Gráff 
Vilmos és felesége Kajci 25,000.00 dolláros ösztöndíjalapot létesített a Kossuth Klubon 
keresztül a Pannonhalmi Bencés Főapátság gimnáziuma javára.  Az alapítók Dr. 
Legányi Norbert volt pannonhalmi főapátról (1957-1969) nevezték el az alapítványt, 
amelynek évi jövedelmét decemberben Kossuth Klub ösztöndíjként adjuk Pannonhalmán 
tanuló diákoknak.  Kérjük olvasóinkat, ha támogatni kívánják a magyar keresztény 
kultúra több, mint ezeréves hagyományait ápoló létesítményt és diákjait, járuljanak hozzá 
a „nyitott” ösztöndíjalaphoz.  Az erre szánt és az egyéni jövedelem adóalapból levonható 
csekkeket kérjük a Kossuth Klubnak kiállítani „Dr. Norbert Legányi, O.S.B. 
Scholarship Fund” megjelöléssel.  Az adományokat hivatalosan nyugtázzuk.  
 
Egy Kis Statisztika, avagy a Kossuth Klub „Centenáriuma”.  Többek érdeklődésére 
közöljük, hogy 1995 óta, amióta a Kossuth Klub megszervezte a szabadegyetemi 
előadássorozatot és a rendszeres havi összejöveteleket, önkéntes helyszíni adományokból 
$29,175.00 bevétel gyűlt össze.  A többnyire készpénzadományokat Borsos Júlia 
pénztáros helyettes lelkiismeretes könyvelése segítségével tudjuk nyilvántartani.  Dr. 
Mátrai Márta júliusi előadása volt a Klub 100.-ik, avagy „centenáriumi” előadása.  
Hangsúlyozzuk, hogy a fenti összeg nem foglalja magában sem nagyobb szabású 
rendezvényeink, mint a Millecentenárium, a Millennium, és az 1956-os Magyar 
Forradalom 50.-ik évfordulójával kapcsolatban rendezett ünnepi műsorok, sem az évente 
rendezett hangversenyek bevételét, amelyeken az amerikai közönség is részt vesz.  Csak 
ezekkel együtt volt lehetséges, hogy 12 év alatt több mint $225,000.00-t küldtünk 
segélyek és ösztöndíjak formájában Magyarországra és az elszakított területekre.  Az 
előadásokról készült kimutatás jelzi a dátumot, az előadó nevét, a műsor címét, a 
jelenlévők számát és az önkéntes adományok összegét.  A kimutatás legközelebbi 
műsorunkon megtekinthető. 
 
Újabb Ösztöndíjak.  A legutóbbi számban közölt adományokat júniusban újabb 
ösztöndíjakkal növeltük.  Nagyváradon, a Lórántffy Zsuzsanna Gimnázium tanulóinak 
$2000.00-t küldtünk.  Ez a 2007-ben küldött ösztöndíjakat az alábbi táblázat szerint 
12,500.00 dollárra egészíti ki.  
 
Csíkszeredai Segítő Mária Líceum, Gyulafehérvári Érsekség (Erdély)  $4,000.00 
Böjte Csaba „Dévai Gyerekek Alapítvány” (Erdély)  $3,500.00 
II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola (Kárpátalja)   $1,000.00 
Szabadkai Bolyai Tehetséggondozó Iskola (Délvidék)  $   500.00 
Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Magyarország)   $1,500.00 
Lórántffy Zsuzsanna Gimnázium, Nagyvárad (Erdély)  $2,000.00 

Összesen: $12,500.00 
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Rigoletto Jegyek.  A Kossuth Klub jövő évi csoportos opera jegyei Verdi Rigoletto című 
operájának 2008. április 4.-i előadására rendelhetők meg.  Ez egy pénteki nap, az előadás 
este 8 órakor kezdődik.  Jegyek két kategóriában kaphatók: a földszinti zsöllye székekbe 
$76.00, az emeleti ülésekre $59.00 a jegyek ára.  Ez az ár a 10%-os csoportos 
kedvezményt magában foglalja.  Kérjük, hogy akit érdekel az előadás legkésőbb 
szeptember 27.-ig fizesse be a jegyek árát és jelölje meg, hogy hány jegy kell a 
földszintre, vagy az erkélyre.  A csekket kérjük a Kossuth Klubnak kiállítani.  Az 
Operaház jövő évi szezonja az átalakítás miatt nagyon rövid lesz (március 1.-től április 
13.-ig).  A nagy érdeklődés miatt szükséges, hogy a Kossuth Klub jegyeit időben 
lefoglaljuk.   
 
Könyvajánlatunk.  A 2007-es Ünnepi Könyvhéten, Budapesten bemutatták a Lauer 
Edith és leánya Andrea Lauer Rice szerkesztésében megjelent „56 Történet: Amerikai 
Magyarok Személyes Emlékei 1956-ról” című könyv magyar kiadását.  A kötetben 56 
amerikai magyar, az 1956-os forradalom résztvevői, és azok kilenc „második generációs” 
leszármazottja emlékezik vissza az 1956-os Magyar Forradalomra.  Műfajilag a könyv 
szemtanuk által elmesélt történelem, továbbadott szájhagyomány, kiegészíti a hivatalos 
történelmi forrásokat.  A szerzők között találjuk a szabadságharc vezetőit, politikusait, 
katonáit, közéleti résztvevőit és szimpatizánsait—felnőtteket, fiatalokat és gyermekeket, 
budapestieket és vidékieket, akik széles keresztmetszetet adnak a forradalom átéléséről.   
A történetek nem csak a szabadságharcról szólnak, hanem annak következményeiről is: a 
viharról, amely generációkra kihatóan életeket, családokat forgatott fel.   
 
A történetek azt a szellemi értéket is tükrözik, amit a szerzők magukkal vittek az 
Újvilágba, és bemutatják azt az Amerikát, amelyik ugyan nem tett meg mindent, amit 
talán megtehetett volna Magyarországért, azonban több mint 30,000 magyar menekültet 
befogadott.  Ez a magyar bevándorlási hullám volt talán a legsikeresebb a gyors amerikai 
beilleszkedés szempontjából, melynek tagjai képesek voltak továbblépni a politikai 
emigráció sokszor szűk és időleges keretein.  
 
Az album formátumú, 213 oldalas, szép kiállítású könyv a visszaemlékezéseken kívül 
számos korabeli fényképet, valamint Budapest forradalmi eseményeinek színhelyeiről 
térképet is tartalmaz.  A kötethez társuló honlapon (http://www.freedomfighter56.com) a 
történetek magyarul és angolul olvashatók.  Ugyanott a kötet mellé szánt számítógépes 
interaktív játék is kipróbálható, megvehető és letölthető.  A kötetet a hátsó borítólapon 
Laura Bush, Tom Lantos, George Herbert Walker nagykövet, Kati Márton író, Rainer 
János történész és Schmidt Mária történész méltatja.        
   
Egyházi Hírek. A sarasotai Magyar Keresztyén Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete október 7.-én délután 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 
S. Tuttle Avenue).  A Magyar Keresztény Misszió következő római katolikus szentmiséje 
október 14.-én délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee 
Ridge Road). 
 

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

FIGYELEM!  FIGYELEM! 
Az alább meghirdetett műsorok két különböző helyen lesznek.  Kérjük, jegyezzék 

fel naptáraikban! 
 

Szeptember 27.-én Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 
MACHU PICCHU—AZ INKA BIRODALOM NYOMÁBAN 

 
DR. KRAJCSIK GYÖRGY 

Előadása Vetített Képekkel 
 

Dr. Krajcsik György matematika professzor, a Kossuth Klub Igazgatósági Tanácsa tagja, 
világkörüli felfedező útjai során Peruba látogatott.  Az Andokban 2430 m magasan az 
Urubamba folyó völgye felett épült város az Inka civilizáció mesterműve.  1983 óta 
Machu Picchu a világörökség része, 2007-ben pedig az új világ hét csodája közé sorolják.    

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
Október 1.-én Hétfő Délután 2 Órakor 

A Community Foundation of Sarasota County Termében 
 2635 Fruitville Road, Sarasota 

 
HORTHY, A KORMÁNYZÓ 

Történelmi dokumentumfilm 
 

Koltay Gábor filmje ismerteti Magyarország kormányzójának életét különös figyelmet 
fordítva az első világháború, a kommün és Trianon által megtépázott ország gazdasági 
újjászerveződésére 1920 és 1945 között.   
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

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 a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 
September 2007.  Vol. 13. No. 7. 

 
Pannonhalma Scholarship Fund.  Mr. and Mrs. William Graff have named the 
scholarship fund they established through the Kossuth Club after Dr. Norbert Legányi 
who was the abbot in the 1100-year-old abbey in the difficult years after the defeat of the 
1956 revolution.  The current interest on the $25,000.00 fund invested at the brokerage 
firm of Smith Barney is $491.35.  The first scholarships will be awarded in December.  
Tax-deductible donations to the open fund are welcome.  Checks should be made out to 
the Kossuth Club. 
 
Update of Scholarships and Donations.  Due to the generosity of our members the 
Kossuth Club has given the following scholarships and donations so far this year: 
  
Students of the Csíkszereda High School (Transylvania)  $4,000.00 
Déva Children Foundation (Böjte Csaba orphanages, Transylvania)  $3,500.00 
II. Rákóczi Ferenc Hungarian Teachers College, Beregszász (Kárpátalja)   $1,000.00 
Bolyai School, Szabadka (Délvidék)  $   500.00 
Zsuzsanna Lórántffy High School, Nagyvárad (Transylvania)  $2,000.00 
Tokaji Ferenc High School, Tokaj, Hungary   $1,500.00 

Total: $12,500.00 
 
Upcoming Programs.   
 
• Thursday, September 27 at 4:30 PM in the Selby Library Auditorium (1331 First 

Street, Sarasota) there will be an illustrated lecture by Dr. George Krajcsik about 
“the lost city of the Incas,” Machu Picchu, in Peru.  At 7970-ft height in the Andes 
Mountain Range, this pre-Columbian city is considered a masterpiece of architecture 
and a unique testimony of Inca civilization.  Since 1983 it is a world heritage site, and 
in 2007 was named one of the Seven Wonders of the World.    

 
• Monday, October 1 at 2:00 PM in the Community Foundation of Sarasota 

County (2635 Fruitville Road, Sarasota) there will be a showing of a historic 
documentary film by Gábor Koltay, “Horthy—The Governor” (1920-1944).  

 
We welcome new members.  Memberships paid in September are valid through 
December 2008.  You are cordially invited to attend our programs. 
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