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Magyar Cserkészcsapat Floridában.  A magyar emigrációban az elmúlt két évtizedben 
alapvető demográfiai változás történt.  Florida mágnesként vonzza a magyar 
bevándorlókat, akik eddig két nagy hullámban érkeztek.  A második világháború utáni 
45-ös emigráció az 1960-70-es években kezdte meg nyugdíjas éveit Floridában.  Az 
1956-os forradalom utáni 56-os emigráció az 1980-90-es években választotta Floridát. 
Mindkét generáció túlnyomó többségben a nyugdíjas korosztályt képviseli.  Társadalmi 
szervezeteket, egyesületeket, egyházakat alapítottak, de sem iskolákra, sem cserkészetre 
nem volt igény. 
 
Az utóbbi másfél évtizedben a demográfia gyökerestül megváltozott.  Ahogy a politikai 
menekülteket a gazdasági problémáktól menekülő fiatalabb korosztály váltja fel 
Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta területeiről, megváltozott az igény.  
Magyar gyerekek születnek és nőnek fel Floridában, iskolákra és cserkészetre van 
szükség.  
 
Pontos statisztikai adataink sajnos nincsenek.  A legutóbbi népszámlálási kérdőíveken 
meglehetősen homályos volt a származás megjelölésére utaló kérdés, így az eredmény 
nem megbízható.  Nem hivatalos becslések szerint, Florida nyugati partján Tampa és 
Naples között minimum 50 ezer a magyar származásúak száma, s ezek jó része fiatal.  
Ennek a generációnak más az érdeklődési köre, mint az elődöké volt, számukra Amerika 
az „ígéret földje”, tehát a megélhetés biztosítása, a munkaalkalom, a gyermekeik 
felnevelése a legfontosabb.  A magyar Globális Barátság Alapítvány a legújabb 
szervezet, ami ezt a generációt tömöríti magába.  Sarasotában ez a szervezet rendezi már 
ötödik éve a Magyar Fesztivált, ami az amerikai közönség körében is népszerű és 
eredményesen terjeszti a magyar kultúra hírét.   
 
A Kossuth Klub örömmel üdvözli a magyar cserkészcsapat megalakulását Florida 
nyugati partvidékén.  Évek óta rendszeresen támogatjuk a cserkészmozgalmat.  
Adományt küldtünk néhai tagtársunk Pattantyús Magda kanadai cserkészeinek, és 
minden évben támogatjuk a Dunaszerdahely központú Szlovákiai Magyar Cserkészetet.  
A Kossuth Klub a magyar cserkészet 100.-ik évfordulójára rendezett Jubileumi 
Nagytábor védnöke volt.  Reméljük, hogy az újonnan megalakult cserkészcsapat folytatni 
fogja karitatív munkánkat is, és cseremozgalmat indít, pl. a Felvidéki cserkészekkel. 
 
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány.  Január 29.-én Nt. Bodor Péter Pál és Dr. Osváth 
Csaba református lelkészek vezetésével a Beneva Templomban megrendeztük a Magyar 
Imádság Napját.  Az ökumenikus istentiszteleten vallási különbségre való tekintet nélkül 
megjelent a környék magyarsága.  A Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére huszonöt-
ezer dollárt gyűjtöttünk, amiből ezer dollárt helyszíni adományokból a Magyar 
Keresztyén Egyház adott.  Böjte Csaba testvér gyermekmentő szolgálatát mindannyian 
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ismerjük, és 2005 óta támogatjuk.  Az Alapítvány honlapján (www.magnificat.ro) az 
érdeklődők megismerhetik Csaba testvér páratlan gyermekvédelmi munkáját.  Adóból 
levonható adományokat köszönettel veszünk, és hivatalosan nyugtázunk.  
 
Márciusi Muzsika.  A virtuóz magyar orgonaművész Ruppert István 1954-ben 
született a Veszprém megyei Balatoncsicsón.  A győri Bencés Gimnáziumban 
érettségizett, majd a budapesti Műegyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett.  Három 
év mérnöki munka után nyert felvételt a Zeneakadémiára, ahol Lehotka Gábor 
tanítványa volt.  1987 óta a budapesti Zeneakadémia és a győri Széchényi István 
Egyetem orgonatanára, a Győr-Kisbácsai katolikus templom orgonistája.  A világjáró, 
Artisjus díjas művész néhány évvel ezelőtt, amikor az amerikai orgonisták országos 
kongresszusán tartott előadást, koncertezett Floridában.  Márciusban Liszt Ferenc és 
magyar zeneszerzők műveiből két hangversenyt ad, 23.-án, péntek este fél nyolckor 
Bradentonban (Christ Episcopal Church, 4030 Manatee Avenue West) és 25.-én, 
vasárnap este fél nyolckor Sarasotában (Church of the Redeemer, 222 South Palm 
Avenue).  Jegyadomány 10 dollár a helyszínen.            
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete március 4-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  Az istentisztelet után Labant Csaba, dalszerző, előadóművész, 
természetvédő, természetgyógyász, és felesége Ada, a Venezuelai Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar fuvolaművésze zenés előadást tartanak.  Önkéntes adományokat a 
művészek támogatásara köszönettel vesznek.       
 
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.  A Kossuth Klub évente rendezett választását április 
19.-i gyűlésünkön tartjuk.  A meghatalmazásokat (proxy) mellékeljük.  Aki nem tud 
személyesen részt venni, kérjük, töltse ki és küldje vissza címünkre.   
     
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!  

 
ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.magnificat.ro/�
mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
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MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEP 
 

Csütörtökön, Március 15.-én délután fél ötkor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

   
Ünnepi Szónok 

 

DR. GERGÁTZ ISTVÁN 
Magyarország Tiszteletbeli Konzulja 

(New Orleans, Lousiana) 
  

Dr. Gergátz István és felesége Bika Julianna, a Nyugati Hírlevél Internetes újság 
szerkesztője februárban költöztek végleg Sarasotába.  Mindketten aktívak voltak 
Louisiana állam magyar kulturális életében.  Orvosi hivatása mellett, mint TB Konzul 
István az ottani magyarok ügyes-bajos hivatali dolgait intézte.  A Kossuth Klubban tartott 
korábbi előadásaikból ismerik őket tagjaink.  Juli beszámolt a louisianai magyar klubról, 
István a magyarországi kitelepítésekről. 
 
Örömmel üdvözöljük őket Sarasotában, remélve, hogy a konzuli tevékenységet itt is 
folytathatják, hiszen a fent említett demográfiai változások miatt megnőtt rá az igény.  Itt 
az ideje, hogy Magyarország hivatalos képviselői is észrevegyék Dél-nyugat Floridát.    
 

NAPRAFORGÓK 
Gyermek Néptánc Csoport Kultúrműsora 

 
Varga Ottilia vezetésével a gyerekek a nemzeti ünnepnek megfelelő műsort mutatnak 
be.  Szavalat, tánc és énekbemutató lesz.  A nem egészen egy éve alakult kis csoportot 
karácsonyi műsorunkon ismerhettük meg.  Most láthatjuk a fejlődést. 
 

MAGYAR HIMNUSZ 
 

Énekli a Közönség 
 

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 MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

March 2012.  Vol. 18. No. 3. 
 
Hungarian Scouts.  During the past two decades there have been significant 
demographic changes in the Hungarian immigrant population in southwest Florida.  The 
number of younger adults and children increased and they have different interests and 
needs, such as schools and scouting.  The first group of scouts was founded recently 
under the leadership of Erika Klatyik, president of the Hungarian Global Friendship 
Foundation.  The Kossuth Club welcomes the change and looks forward to cooperate 
with them.       
 
Hungarian Day of Prayer.  On January 29th an ecumenical day of prayer for Hungary 
and the native Hungarian population in the Carpathian Basin was held in the Beneva 
Christian Church.  Reverends Péter Pál Bodor and Dr. Csaba Osváth led the service.  
More than one thousand dollars were collected and donated to the Kossuth Club’s fund to 
help children of the native Hungarian minority in ethnically mixed parts of Romania, 
a.k.a. Transylvania.  With funds from other generous patrons we rounded up our donation 
to $25,000.00 and transferred it to the Saint Francis Foundation in Transylvania.  There, 
Fr. Csaba Böjte and hundreds of volunteers provide shelter, food, clothing and love to 
more than two thousand children in day care centers, schools and residence homes.  More 
information about the foundation is available on the web site www.magnificat.ro. Tax 
deductible donations to the Saint Francis Foundation may be sent to the Kossuth Club, P. 
O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   
      
March Program.  On Thursday, March 15 at 4:30 PM in the Selby Public Library (1331 
First Street, Sarasota) the Kossuth Club observes the Hungarian national holiday 
remembering March 15th 1848, the beginning of the War of Independence from Austria.  
We remember Lajos Kossuth (pronounced Co-shoot), first governor of independent 
Hungary, after who our club is named.  Our keynote speaker is Dr. István Gergatz, 
honorary consul from Louisiana.  The local children’s group Sunflowers also performs.  
 
Music in March.  In keeping with our stated purpose to acquaint American audiences 
with Hungarian culture through music, we are happy to announce two concerts by 
virtuoso Hungarian organist István Ruppert.  He will give recitals of organ music by 
Ferenc Liszt and other Hungarian composers on Friday, March 23 at 7:30 PM in 
Christ Episcopal Church (4030 Manatee Avenue West, Bradenton) and on Sunday, 
March 25 at 7:30 PM in the Church of the Redeemer (222 South Palm Avenue, 
Sarasota).  Suggested ticket donations is $10.00.  Mr. Ruppert holds a mechanical 
engineering degree from the Technical University of Budapest and is a graduate of the 
Ferenc Liszt Academy of Music where he is a professor of organ.  He also played soccer 
professionally.    

http://www.magnificat.ro/�
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