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Liszt Év.  2011-ben emlékezünk meg Liszt Ferenc 200.-ik születésnapjáról.  A nagy 
magyar zeneszerző, korának világjáró virtuóz zongoraművésze 1811. október 22.-én 
született a Sopron megyei Doborjánban (ma Raiding, Ausztria).  Harsányi Zsolt 
regényes hangvételű könyve, a Magyar Rapszódia, szemléltetően ábrázolja a 
tizenkilencedik század első felében tett kalandos utazásokat, amikor a fiatal művész lovas 
kocsin és szánon járta be az akkori „világot” és játéka elkápráztatta a közönséget.  Mint 
zeneszerző és a nevét viselő Zeneakadémia (ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) 
alapítója, első rektora és professzora Liszt óriási örökséget hagyott ránk.   
 
A Kossuth Klub speciális kapcsolata a Zeneakadémiával az elmúlt 17 év alatt több 
sikeres hangverseny megrendezését eredményezte, amelyek során tehetséges fiatal 
művészek mutatkoztak be Sarasotában.  Azóta sokan közülük kiforrott, élenjáró 
művészek lettek, akik tovább viszik Liszt örökségét.  Borbély László zongoraművész a 
2003-as Dohnányi emlékhangversenyeken kirobbanó sikerrel vendégszerepelt, akkor 
még, mint Zeneakadémiai hallgató.  Ma már az egyetem zongora tanszékén tanít és 
koncertezik.  A Liszt évforduló kapcsán Borbély Lászlót hívtuk meg Sarasotába, hogy 
szóló zongoraest keretében megszólaltassa a magyar zongorairodalom legjobbjait.  A 
hangverseny részleteiről a következő hónapok folyamán tájékoztatjuk olvasóinkat.    
 
Ismerjük meg Erdélyt!  Június 4.-től 14.-ig lesz Bognár Elíz rendezésében a következő 
Erdély-járó túra.  Arad, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Brassó, 
Kézdivásárhely gazdag, magyar történelmi múltú városok látogatása után olyan 
természeti szépségek tárulnak szemeink elé, mint a Szent Anna tó, a Gyilkos tó, a Békás 
szoros és a Hargita völgye.  A túra utasai június 11.-én a Csíksomlyói búcsúra mennek, 
majd Pünkösd Vasárnap Marosvásárhely következik.  A Tordai hasadék, Torockó, 
Kolozsvár, Nagyvárad: kell-e ennél többet mondanunk?  Azok közülünk, akik már részt 
vettek ezen a rendkívül jól megszervezett és nagyon méltányos áron elérhető utazáson, 
csak a legnagyobb lelkesedéssel ajánlhatjuk ezt az emlékezetes utazást.  Érdeklődni lehet 
az elizbognar2004@yahoo.ca villámposta címen.          
 
Panoráma Világtalálkozó.  2011. június 30. és július 3. között a Balaton mellett 
„Magyarok a Magyarságért” címmel magyar-magyar világfesztivált rendez a Panoráma 
Világklub.  Címük H-1014 Budapest, Szentháromság-tér 5, illetve media.mix@chello.hu.  
Telefon: 36/209-280-088.        
 
Egyházaink Hírei.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete február 6-án délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A következő római katolikus szentmise február 13.-án délután 2-kor lesz 
a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  Február 11.-én, 12.-
én és 13.-án a Magyar Máltai Lovagok Ft. Kiss Barnabás, O. F. M. vezetésével 
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lelkigyakorlatot tart.  Részletes információ és a jelentkezési szelvény a mellékletben 
található.  
     
„Emlékek Szerenádja.”  Március 5.-én, szombat délben lesz a Kossuth Klub bankettje a 
Prestancia Golf Klubban.  Az ebéd utáni zenés műsoron a közkedvelt kanadai énekesnő, 
Masi lép fel.  A részleteket és a jelentkezést a mellékelt műsorajánlón ismertetjük.  Az 
ebéd és a műsor személyenként 30 dollár.  Kérjük a csekkeket a Kossuth Klubnak 
kiállítva címünkre (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) legkésőbb február 26.-ig 
küldjék „Luncheon” és a menü (hal vagy csirke) megjelölésével. 
 
Tagdíjak és Választás.  A Kossuth Klub tagdíja továbbra is csak 20 (egyéni), illetve 30 
(családi) dollár évente.  Felülfizetéseket köszönettel elfogadunk!  A 2011-es tagdíjakat 
kérjük minél hamarabb befizetni címünkre: Hungarian American Cultural Association, 
Inc., P. O. Box 19774 Sarasota, FL 34276.  Az igazgatóság megválasztására februári 
gyűlésünkön kerül sor, amikor év végi beszámolót tartunk a 2010-ben szétosztott 
adományokról.  A januári Hírmondóban mellékelt szavazási meghatalmazásokat csak 
azok a tagok küldjék vissza, akik személyesen nem tudnak megjelenni a választáson.   
 

 
 

 
Hirdetés.  Adó ügyekben forduljunk bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA 
irodájához, 7061 S Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail:  
Gardi.CPA@verizon.net  Angolul és magyarul beszél!  

 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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A KOSSUTH KLUB FEBRUÁRI RENDEZVÉNYE 
 

Február 24.-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

  

NAGY MIKLÓS 
 

ÖRÖKSZÉP MELÓDIÁK 
„EGY AMATŐR-ZONGORISTA VISSZAEMLÉKEZÉSEI” 

 
Nagy Miklós Mezőtúron született.  Egyetemi tanulmányait 1941-ben Budapesten, a 
Műegyetemen kezdte, de 1944-ben a műegyetemi tanzászlóaljjal Németországba került, 
ahol átélte/túlélte Drezda bombázását.  Hazatérte után 1947-ben folytatta, majd a 
kommunista hatalomátvétel után, családi körülmények miatt az esti tanfolyamon fejezte 
be tanulmányait.  1956-tól Svájcban, majd 1958-tól az Egyesült Államokban dolgozott.  
1990-ben ment nyugdíjba, mint a svéd Flygt Cég USA leányvállalatának műszaki 
igazgatója.  Feleségével, Ibolyával Connecticut államban él és a téli hónapokat 
Sarasotában tölti.  A zongorázás a hobbyja.  Életrajzi kommentárral kísért műsorában 
visszatekint a különböző korokra és hangulatokra, amiket népszerű számokkal illusztrál.       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
February 2011.  Vol. 17. No. 2. 

 
Liszt Bicentennial.  In 2011 we observe the 200th birthday of Ferenc Liszt, who was 
born in Doborján, Hungary (today Raiding, Austria) on October 22, 1811.  After a 
distinguished career as a globetrotting virtuoso pianist, Liszt founded the National 
Hungarian Academy of Music in Budapest in 1875.  He was the Academy’s first 
President and one of its professors.  The American music critic and biographer James 
Gibbons Huneker (1860-1921) wrote in 1911 that Liszt was the “first cosmopolitan in 
music...a pianist without equal, a conductor of distinction...a writer, reformer of 
church music, a man of the noblest impulses and ideals, generous, selfless, and an 
artist to his fingertips...the real Liszt was a man of intellect and a deeply religious 
soul.”    The Kossuth Club will have a memorial recital in the Glenridge Auditorium later 
this year to celebrate 200 years of Hungarian piano music.  Our guest artist from 
Budapest, László Borbély, is well known to Sarasota audiences from his 2003 
performances here.  The talented young pianist is currently a professor at the Liszt 
Academy and proudly carries on the legacy of the founder.  Watch this space for detailed 
information about the concert in the coming months.                    
 
February Program.  Thursday, February 24 at 4:30 PM in the Selby Public Library 
(1331 First Street, Sarasota) Miklós Nagy plays popular favorites on the piano, courtesy 
of the Sarasota Music Archives.  The annual meeting and election of the Board for 2011 
will be held jointly with our program.  Please remember that only members who paid 
their 2011 dues are eligible to vote!  It is not too late to send in your payment of 20 or 30 
dollars.  We appreciate your support of the charitable causes through the past 17 years 
and hope to be able to serve in the future.      
 
Kossuth Club Annual Luncheon and Concert.  Saturday, March 5 at 11:30 AM in the 
Prestancia Country Club (4409 TPC Drive, Sarasota) there will be a luncheon followed 
by a concert featuring the popular Canadian singer Masi.  The lunch and program cost 30 
dollars per person.  Please mail your check to the Kossuth Club (P. O. Box 19774, 
Sarasota, FL 34276) and mark on the memo “Luncheon,” as well as your menu choice of 
fish, or chicken.      
 
Sightseeing Tour in Erdély.  From June 4 to June 14 there will be a tour of Erdély 
organized by Elíz Bognár.  It features historic places; spectacular natural sights and is 
reasonably priced.  For more information please contact elizbognar2004@yahoo.ca.  
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