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IMÁDKOZZUNK MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROKÉRT 

 
Az utóbbi hetekben Magyarország és kormánya a sajtó és az európai parlament 
támadásainak kereszttüzében áll.  A több évtizede Amerikában élő magyarszármazású 
amerikai állampolgárokat érzékenyen érintik a téves információkra alapozott igazságtalan 
támadások.  A Kossuth Klub működése mindig azt célozta, hogy a magyar kultúra 
hirdetésével szülőhazánk és a magyarok jó hírét terjesszük.  Sem vallási, sem politikai 
alapon nem foglaltunk állást, csak abban hittünk, hogy a magyar zene, a tudomány, az 
irodalom és a képzőművészet ismertetésével barátokat szerzünk amerikai 
környezetünkben.  A jelenlegi válságos helyzetben, amikor nem csak Magyarország, de 
egész Európa, sőt, Amerika is súlyos gazdasági problémákkal küzd, talán csak az 
imádság segít.   
 
Vasárnap, január 29. legyen az imádság napja Sarasotában, amikor a környék 
magyarsága, vallási, felekezeti és társadalmi különbségre való tekintet nélkül, együtt 
imádkozik Magyarországért és a Kárpát-medencében élő magyarokért.  Lehetőség lesz 
erre két kiváló magyar pap közreműködésével: Böjte Csaba ferences szerzetes, római 
katolikus pap Erdélyből, és Bodor Péter Pál református pap Miamiból.                 
 
Böjte Csaba Újra Sarasotában.  A Kossuth Klub vezetőségét január 9.-én villámpostán, 
Déváról értesítette Csaba testvér, hogy „január végén készülök Floridába.  Ha Isten 
vezet, január 29.-én ott vagyok nálatok.”  Nagy örömmel és szeretettel várjuk vissza az 
árva és szétbomló családokban élő gyermekek „árvízi hajósát,” aki már több mint kétezer 
gyerekről gondoskodik Erdélyben és Magyarországon.  Először 2005-ben a Kossuth Klub 
meghívására jött Sarasotába, majd 2007-ben a Magyar Katolikus Misszió, a venice-i 
Petőfi Klub és a Kossuth Klub közös rendezésében három napos lelkigyakorlatot tartott.  
Azóta is kapcsolatban vagyunk vele és áldásos munkáját tagjaink adományaiból, 
továbbra is támogatjuk.   
 
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapján (www.magnificat.ro) minden érdeklődő 
megismerheti Csaba testvér páratlan gyermekvédelmi munkáját.  Adóból levonható 
adományokat köszönettel veszünk, és hivatalosan nyugtázunk.  Kérjük, hogy a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak szánt csekkeket a Kossuth Klub részére állítsák ki és „Csaba 
testvér” megjelöléssel címünkre küldjék el (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  
Csaba testvér január 29.-én vasárnap délután 2 órakor mond római katolikus 
szentmisét a Megtestesülés (Incarnation) templom kápolnájában (2901 Bee Ridge Road, 
Sarasota).  Mindenkit szeretettel várunk!    

http://www.magnificat.ro/�
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Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház lelkipásztora Nt. Bodor Péter 
Pál szeretettel kéri híveit, hogy a szokásos első vasárnapi, február 5.-i istentisztelet 
helyett január 29.-én délután 2-kor vele együtt, mindannyian jöjjenek el Csaba testvér 
szentmiséjére a Megtestesülés templom kápolnájába (2901 Bee Ridge Road, Sarasota), 
közös magyar imádságra.  A következő ökumenikus istentisztelet március 4-én délután 2-
kor lesz a megszokott helyen, a Beneva Christian templomban (4835 Beneva Road).    
 
Lelkigyakorlat.  A Máltai Lovagrend szervezésében, P. Kiss G. Barnabás O. F. M. 
máltai káplán atya vezetésével három-napos, római katolikus lelkigyakorlat lesz 
Sarasotában, a Megtestesülés templomban (2901 Bee Ridge Road).  Pénteken, február 
10.-én délután fél 5-kor tartják az első elmélkedést a kápolnában, szombaton, február 11.-
én délelőtt 10-kor szentmise lesz, majd hideg büfé a plébánián.  A záró szentmise 
vasárnap, február 12.-én délelőtt 10-kor kezdődik.  Az ebéd ára személyenként 16 dollár.  
A csekket kérik a Hungarian Knights of Malta, Inc. névre kiállítani és William Graff, P. 
O. Box 25060, Sarasota, FL 34277 címre postázni.  A jelentkezési határidő február 4. 
Érdeklődni lehet a 941-925-0194 telefonszámon, vagy vilmosgraff@aol.com címen.                 
 
A Rajkó Zenekar Sarasotában.  A világhírű magyar Rajkó zenekar hét-tagú kamara 
együttese nagy sikerű floridai körútja során, Daytona Beach, Venice és Naples után 
Sarasotában is fellépett.  A zsúfolt teremben sok amerikai barátot is láttunk, akiket 
valósággal elbűvölt a soha nem látott és hallott cimbalom, a prímások virtuozitása, a 
klarinét gyönyörűséges, búgó hangja.  Köszönjük, hogy Pongrátz András megszervezte 
ezt a nagy felelőséggel és nem kis rizikóval járó turnét, s hogy végre bemutathattunk egy 
valódi magyar cigányzenekart Sarasotában amerikaiaknak.  Talán érzékelték a magyar 
lélek különlegességét és egyedi jellegét.         
 
Farkas Leonóra Könyve.  A 2005-ben tragikusan korán elhunyt Farkas Leonóra 
özvegy férje Hollandiában kiadta Nóra gyermekek számára írt színes mesekönyvét. A 
könyv egy föld körüli utazás, egy-egy gyerek szemszögéből.  Megtekinthető a 
www.reisomdewereldineendag.nl honlapon.  A holland kiadás után készül a könyv angol 
fordítása.  Nóra édesanyja, Farkas Lily kérését tolmácsoljuk, hogy hány érdeklődő volna 
az angol kiadásra.  A könyv ára előreláthatólag 15 dollár lesz és a jövedelmet a „Save the 
Children” alapítvány javára ajánlják.     
 
Tagdíjak 2012-re.  A 2012-es tagdíjakat kérjük, mielőbb fizessék be címünkre: The 
Kossuth Club, P. O. Box 19774 Sarasota, FL 34276.  A tagdíjat évek óta nem emeltük, 
egyéneknek 20, családoknak továbbra is csak 30 dollár.  Kérjük, aki kizárólag E-postán 
kéri a Hírmondót, közölje a szerkesztőséggel, mert nyomda- és postaköltséget takarítunk 
meg az Internetes kommunikációval. 

 
Hirdetés.  Adó ügyekben forduljanak 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!  

 

mailto:vilmosgraff@aul.com�
http://www.reisomdewereldineendag.nl/�
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ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 

 
Februári Műsorunk 

 
Csütörtökön, Február 16.-án délután fél ötkor (4:30 PM) 

A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 
   

NAGY MIKLÓS 
 

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL!  
Egy idős zongorista zenés visszaemlékezései 

  
Nagy Miklós Mezőtúron született.  Egyetemi tanulmányait 1941-ben Budapesten, a 
Műegyetemen kezdte.  1944-ben a műegyetemi tanzászlóaljjal Németországba került, 
ahol átélte/túlélte Drezda bombázását.  Hazatérte után folytatta és befejezte tanulmányait.  
1956-tól Svájcban, 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.  Tavaly megkezdett nagy 
sikerű műsorát közkívánatra folytatja. 
 

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/  

http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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The Saint Francis Foundation.  After the collapse of the Communist regimes in East-
Central Europe in the early 1990’s, tens of thousands of children were left without 
families and social services to care for them.  Children of the native Hungarian ethnic 
minority in ethnically mixed parts of Romania, a.k.a. Transylvania, were especially 
vulnerable because of the double whammy of joblessness and discrimination.  A Roman 
Catholic priest of the order of St. Francis, Fr. Csaba Böjte, took matters in his own hand 
and started a movement to provide shelter, food, clothing and love to those most helpless 
in a turbulent society, the children.  He took over abandoned and ruined buildings, most 
of them confiscated former church properties, and with the help of hundreds of volunteers 
restored them to provide shelter for the children.  In a little over twenty years, Brother 
Csaba and the St. Francis Foundation accomplished a minor miracle; they care for more 
than 2000 endangered children in day care centers, schools and residence homes.     
 
The Kossuth Club supported the child-protection activity of the Saint Francis Foundation 
with donations ever since Brother Csaba visited Sarasota in 2005 and in 2007.  He returns 
to Sarasota on Sunday, January 29 at 2:00 PM to say Roman Catholic mass in the 
Church of the Incarnation (2901 Bee Ridge Road).  We declare January 29th a 
Hungarian Day of Prayer in Sarasota and invite all people of Hungarian descent in the 
region to join us regardless of their religion.  Brother Csaba will be joined from Miami by 
the reverend Péter Pál Bodor, pastor of the Hungarian Keresztyén Church and we shall 
pray together for Hungary and the native Hungarian ethnic minority in the Carpathian 
basin.        
 
February Program.  Thursday, February 16 at 4:30 PM in the Selby Public Library 
(1331 First Street, Sarasota), Miklós Nagy presents a program of musical reminiscences, 
“Can’t live without the sound of music!”  A retired engineer and amateur pianist, Mr. 
Nagy entertained many a social gathering throughout Sarasota during his yearly sojourn 
to our shores from his home in Connecticut.  As a university student during the Second 
World War, he lived through and survived the bombing of Dresden, was subsequently 
persecuted by the communist regime in Hungary and escaped to the west after the defeat 
of the 1956 revolution.  Music was always a source of relaxation and a safe haven in his 
turbulent life.  He will share with us some favorite and popular melodies on the piano.  
Please join us in his musical journey. 
 
Donations.  Tax deductible donations to the Saint Francis Foundation may be sent to the 
Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  You may also visit their web site: 
www.magnificat.ro.  
      

http://www.magnificat.ro/�
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