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Karácsonyi Bazár és Süteményvásár.  November 15.-én szombaton délelőtt 10 órától 
délután 4 óráig a Beneva Christian Church termeiben (4835 Beneva Road S, Sarasota, a 
Beneva és Proctor utak sarkán) Magyar Karácsonyi Bazárt és Süteményvásárt rendezünk 
a Kossuth Klub tanulmányi segélyalapja javára.  Legutóbb 1997-ben rendeztünk 
karácsonyi bazárt nagy sikerrel.  Reméljük, hogy ismét számíthatunk tagjaink 
támogatására. 
 
A Karácsony és a Hálaadó ünnep előtti bazár elsősorban az amerikai közönség 
érdeklődésére számít.  Különleges, de mérsékelt árú ajándékok értékesítése a cél.  
Használt és otthonainkban már feleslegessé vált, gyerekeink és unokáink érdeklődésére 
nem számító főleg magyar népművészeti tárgyakat kérünk, mint pl. hímzések, szőttesek, 
fafaragások, kisebb kerámia és porcelán dísztárgyak, magyar babák, blúzok, kötények, 
szoknyák, terítők, stb.  Ezen kívül bármilyen használt, de jó állapotban lévő ajándéktárgy 
értékesítését vállaljuk.  Kivételt képeznek a magyar nyelvű könyvek, amik az amerikai 
közönség érdeklődésére nem számíthatnak. 
 
A Bazár Bizottság tagjai Thiringer Erika (elnök, 923-1444), Nádasdy Orsi (926-7876), 
Posch Judit (929-9856) és Szonntágh Nóra (708-6699).  A Sütemény Bizottság elnöke 
Deák Zsuzsa.  Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Bizottság tagjaival, ha adni 
szeretnének valamit, vagy bármilyen segítséget tudnak nyújtani.  
 
Erdélyi Magyar Iskolák.  A Kossuth Klub 2008-ban folyósított ösztöndíjait részletes 
beszámolóval nyugtázták és köszönték meg a csíkszeredai és a nagyváradi magyar 
iskolák vezetői és diákjai.  Tamás Levente, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium igazgatója közölte, hogy az évzárón 97 tanulót jutalmaztak meg az általunk 
küldött összegből.  Mellékletben csatolta a tanulók által aláírt átvételi bizonylatot és 
fényképeket.  Idézünk leveléből: „Sikereinket és örömeinket a Kossuth Klub segítsége 
nélkül nem érhettük volna el, Önök részesei ezeknek.”  Tolnay István, a nagyváradi 
Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanügyi előadótanácsosa köszönettel 
nyugtázta a nekik küldött összeget, amit a június 13.-i évzárón ünnepélyes keretek között 
osztottak ki.  Az ünnepségről fényképeket is küldött.       
 
Adomány a Névai Alapítványtól.  Júliusban nagyvonalú adományt kaptunk a Névai 
Alapítványtól.  Összesen 44,000.00 azaz negyvennégyezer dollárt folyósítottak 
bankszámlánkra a következő célokra: 36,000.00 azaz harminchatezer dollárt Böjte Csaba 
testvér árvaházai javára, 5,000.00 azaz ötezer dollárt a Nyírmada-Beregszász Magyar-
Ukrán Segítőkéz Alapítványnak, és 3,000.00 azaz háromezer dollárt a Kossuth Klubnak.  
Az adományozók, Névainé Vörös Mária és Névai András szavait idézve 
„alapítványunktól a legnagyobb összeget Csaba testvér kapja, mert amit ő tesz, 
rendkívüli szolgálat az emberiségnek és a magyarságnak egyaránt.  Reméljük, hogy 
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sokáig élteti a jó Isten erőben, egészségben.”  A céladományokat már eljuttattuk a 
megjelölt bankszámlákra és a Kossuth Klubnak küldött összeget hálásan köszönjük!    
      
Magyar Oktatás Kaliforniában.  Az állami költségvetés csökkentése miatt veszélyben 
van a magyar nyelv oktatásának folytatása a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen 
(UCLA).  Szörényi Éva Kossuth Díjas színművész kérésére továbbítjuk az információt, 
hogy aki támogatni szeretné a magyar nyelv oktatását, adóból levonható adományát 
küldje a következő címre: Lauren Na, Humanities Administrative Group, 361 Humanities 
Building, University of California, Los Angeles, CA 90095.  A csekket „UC Regents” 
névre kell kiállítani, és a megjegyzésen megjelölni, hogy „Hungarian Lecturer.”  A 
csekkel együtt rövid üzenetben jelezni kell a következőket: „The funds are to be used 
solely for Hungarian instructional purposes.”    
 
Zenei Hírek. A július 9. és 19. között Lipcsében megrendezett Nemzetközi Bach 
Orgonaversenyen Karosi Bálint, a bostoni Első Evangélikus Templom zenei igazgatója, 
első díjat nyert.  Bálint az első Amerikában végzett orgonista, aki ezt a világ ranglistán 
nagyra értékelt orgonaversenyt megnyerte.  Karosi Bálint először 1998-ban a Kossuth 
Klub meghívására hangversenyezett Sarasotában, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia 
17 éves diákjaként.  Azóta többször volt vendégünk és figyelemmel kísértük szépen ívelő 
karrierjét.—Augusztus 10.-én a sarasotai Szt. Wilfred Anglikán Templomban Dr. 
Szonntágh Jenő, a Kossuth Klub zenei főigazgatója klasszikus zenei hangversennyel 
búcsúzott az egyházközségtől, ahol több mint egy évig orgonista és karnagy volt.—2009. 
Január 30.-án a sarasotai Van Wezel Hallban a Budapest Fesztivál Zenekar ad 
hangversenyt Fischer Iván vezényletével.  A magyar klasszikus zene gyöngyszemeiből 
válogatott műsoron id. Lendvay József és ifj. Lendvay József hegedűművészek, 
valamint Ökrös Oszkár cimbalom művész lépnek fel.  Kérjük, hogy legkésőbb 
szeptember 10.-ig jelentkezzenek mindazok, akik a Kossuth Klub csoportjával szeretnék 
meghallgatni ezt a rendkívüli műsort.  Jegy árak: 50.00, 56.00 és 60.00 dollár.  E-mail 
cím: evakis@prodigy.net.  A Kossuth Klubnak kiállított csekkeket kérjük minél előbb 
címünkre elküldeni: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  A hangverseny egyike a Van 
Wezel népszerű zenekari bérletsorozatának, ezért jegyeket csak korlátozott számban és 
korlátozott helyekre tudunk biztosítani! 
 
A Lyukas Zászló Bemutatói.  A Kossuth Klub elsők között támogatta az 1956-os 
Magyar Forradalom világtörténelmi jelentőségéről szóló angol nyelvű történelmi 
dokumentumfilm megvalósítását.  2005. február 24.-én Kovács Klaudia, a film értelmi 
szerzője ismertette a film célkitűzéseit, amikkel egyetértve nagyobb összeggel járultunk 
hozzá, egyénileg és többszörösen is, a produkcióhoz.  2007-ben a film korlátozott 
bemutatásra került, többek között Los Angelesben, Minneapolisban, Indianapolisban, 
Atlantában és Connecticutban.  A 95 perces dokumentumfilm a minneapolisi Nemzetközi 
Filmfesztiválon a legjobb film díját nyerte el.  Reméljük, hogy a 2009.-es Sarasotai 
Nemzetközi Filmfesztiválon „A Lyukas Zászló”  is bemutatásra kerül.    
 

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

SZEPTEMBERI MŰSORUNK 
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Szeptember 25.-én Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
 

1958-2008: A KOMMUNISTA MEGTORLÁS 50. 
ÉVFORDULÓJA 

 
Az 1956-os Magyar Forradalom alapjaiban rengette meg a kommunista önkényuralmi 
rendszert Magyarországon.  A megtorlások nem maradtak el és 1958-ban betetőződtek, 
amikor nem csak a törvényes magyar miniszterelnököt, Nagy Imrét és társait végezték 
ki, hanem 3000 u. n. „ellenforradalmárt.”  A vértanúk között volt Dr. Brusznyai Árpád, 
a veszprémi forradalmi bizottmány elnöke.  A görög-latin szakos tanárt, orgonistát, az 
Eötvös Kollégium volt tagját 1958. január 9.-én végezték ki koholt vádak alapján.  2006. 
június 24.-én posztumusz Magyar Örökség Díjjal tüntették ki a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében.   
 

• A megtorlások előzményeiről megemlékezik FEKETE PÁL 
• Személyes visszaemlékezés Dr. Brusznyai Árpádra: DR. SZONNTÁGH JENŐ 
• Hangverseny a vértanúk emlékére 
 

BENNY YANGCO, MD, MA (Yale), Klarinét   
Dr. SZONNTÁGH JENŐ, zongora 

 
Mindig Több--Brusznyai Árpád Emléke 

Kicsit mindig jobban a kelleténél... 
Így tanult, tanított, szívében buzgó 
vággyal: 
Mindig a többiek szolgálatában, 
Rosszakon is jót válaszolva bátran, 
Mert tudta: szándékában tisztaság 
van. 
 

 
 
Kicsit mindig több is a kelleténél... 
Föllélegzett—mozdult a föld alatta: 
A föltámadt nép vezérül akarta. 
Tudta: tenni csak vér nélkül 
szabadna, 
S békességszerzésnek lett áldozatja.         

Részlet Keresztury Dezső verséből 
 

  
 
 
 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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