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SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányi-Bognár Éva 
2012. Május-június-július, 18. Évf. 5-6-7. Szám

 

Tisztújító Közgyűlés.  A Kossuth Klub április 19.-i közgyűlésén a tagság egyhangúlag 
megválasztotta az új igazgatóságot.  A vezetőség alfabetikus sorrendben Bika Julianna, 
Borsos Júlia, Dr. Csizinszky Sándor, Dr. Domonkos László, Kendeffy Péter, 
Kisvarsányi Éva, Dr. Kisvarsányi Géza, Korbuly Judit, Dr. Krajcsik György, 
Nádasdy Orsolya, Thiringer Erika, Vegliante Fenyves Kati és Vegliante Joe. 
Díszoklevelet kapott Dr. Kisvarsányi Géza igazgató, aki 1994 óta az Ösztöndíj bizottság 
elnöke és 2000 óta a klub pénztárnoka „a Kossuth Klub vezetésében végzett kiváló 
munkáért.”  Köszönjük Lovas Edit, Deák István, Berta Norbert és Gráff Vilmos 
közreműködését a gyűlés levezetésében, valamint Szűets Mária és Posch Ernő 
segítségét a gyűlés szavazóképességének megállapításában.  
 
Könyvadományok.  Október 6-án és 7-én a magyar Globális Barátság rendezésében lesz 
a 6.-ik Magyar Fesztivál Sarasotában.  A tavalyi Fesztiválon nagy sikere volt a Kossuth 
Klub sátrában eladásra kínált magyar és angol nyelvű könyveknek.  Az ifjúsági- és 
mesekönyvek már az első napon elfogytak!   Kérjük tagjainkat, hogy könyvadományaikat 
Borsos Júlia telefonszámán jelentsék Júliának (941-896-6097), aki elmegy a könyvekért 
és idén is segíteni fog.  A bevételt az ösztöndíj alap javára fordítjuk és a könyveket 
adóból levonható adományként, nyugtázzuk. 
 
Nyári Műsorajánló.  A Sarasota Zene Archívum 2012-es nyári előadássorozatában Dr. 
John Goodman a „Bécsi Operettet” ismerteti.  Az előadások július 11-18-25.-én és 
augusztus 1.-én lesznek, szerda délelőtt fél 11-kor (10:30 AM) a Selby Könyvtárban 
(1331 First Street, Sarasota).  A műsort melegen ajánljuk azon olvasóinknak, akik a nyári 
hónapokat Floridában töltik.  A belépés díjtalan.  A „bécsi operettek” keretében reméljük, 
szerepelnek Lehár Ferenc és Kálmán Imre művei is!  
 
Bemutatjuk a Kossuth Klub Új Igazgatóját.  Örömmel üdvözöljük Bika Julianna új 
igazgatót.  Juli Budapesten született, 1974-ben a Közgazdasági Egyetemen tervező 
elemző matematika diplomát kapott, majd oktatásszervező és földrajzi szociológus volt.  
1990 óta él az Egyesült Államokban, ahol CPA képesítést szerzett.  1997 óta szerkeszti a 
Nyugati Hírlevél független elektronikus újságot, amit világszerte több mint kétezer címre 
küld, s melynek 160-ik száma júniusban jelenik meg.  A 2000-ben alapított első hivatalos 
louisianai magyar szervezet, a Hungarians of Louisiana szervezője és alapító elnöke.  
Férje Dr. Gergátz István belgyógyász, Magyarország tiszteletbeli konzulja volt 
Louisiana államban.   A New Orleanstól egy óra távolságra fekvő magyar agrártelepülés, 
Árpádhon állandó vendégei, segítői és erkölcsi támogatói voltak.  Együtt dolgoztak azért, 
hogy 2002-ben New Orleans egyik főterén Kossuth emlékművet állítsanak a magyar 
kormányzó louisianai látogatásának 150-ik évfordulójára.  Erre a célra a sarasotai 
Kossuth Klub is küldött adományt.  A házaspár nem régen költözött Sarasotába, fogadjuk 
őket szeretettel.               
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A Napraforgók Jubileumi Műsora.  Június 9.-én szombat délután 6 órakor lesz a 
Napraforgók Táncegyüttes egyéves fennállásának jubileumi műsora a Magyar Házban 
(165 Jackson Road, Venice).  Az együttes célja, hogy az Amerikában élő magyar és 
magyarszármazású gyerekek megőrizzék, illetve újratanulják a magyar nyelvet, 
megismerjék a népi hagyományokat, a népzenét és a néptáncot.  A gyerekek rövid három 
hónap alatt, 2011 karácsony és 2012. március 15. között sokat fejlődtek, amiről a Kossuth 
Klubban tartott műsoraik alapján tagjaink is meggyőződtek.  Az együttes lelkes 
szervezője és tanárja Varga Ottilia magáévá teszi Kodály Zoltán mondását: „A kultúra 
nem magától örökölhető.  Őseink öröksége gyorsan elenyészhet, ha az egymást követő 
nemzedékek nem teszik magukévá.”                        
 
A jubileumi műsoron a ”pici napraforgók”-tól kezdve a nagycsoport is bemutatkozik.  
Üveges, botos és ugrós táncokat mutatnak be a Dunántúlról, valamint szatmári karikázót 
és csárdásokat.  A táncosokat New Yorkból a jól ismert Életfa együttes kíséri.  Belépődíj 
nincs, vacsora a helyszínen kapható.            
 
Magyar Cserkészcsapat Floridában.  Idén januárban nyolc gyerekkel indult a Magyar 
Cserkészcsapat.  Apáthy László cserkészvezető jelenti, hogy februárban már 16-an 
voltak, márciusban pedig 27 gyerek csatlakozott a mozgalomhoz.  Gratulálunk a 
nagyszerű kezdeményezéshez! 
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete a szokott időben, a hó első vasárnapján június 3.-án délután 2 órakor lesz a 
Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  Nt. Bodor Péter Pál megemlékezik 
az országvesztő Trianonról.  A nyári szabadságok miatt legközelebb október 7.-én lesz 
magyar nyelvű istentisztelet Sarasotában.  
 
Budapesti Találkozások.  Május 10.-én láttuk Bizet Carmen című operáját a Magyar 
Állami Operaházban.  Az előadás érdekessége az volt hogy főszerepekben három olyan 
művész énekelt, akiket korábban Sarasotában ismertünk meg, mint (akkor még) a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóját.  Escamillo, a torreádor szerepében fergeteges 
sikert aratott Bretz Gábor, aki 2003-ban szerepelt a Kossuth Klubban.  Mercedes 
szerepében az 1998-ből és 2001-ből ismert Simon Krisztina énekelt.  Dancairo a 
cigányvajda, Bátki Fazekas Zoltán, 1998-as nagysikerű operett estünk daliás baritonja 
volt.  Az előadás után egy közeli cukrászdában beszélgettünk velük.  Örömmel láttuk, 
hogy mindhárman szép művészi karriert értek el Magyarországon.   
 
Parlamenti Beszámoló és Elismerés.  Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 
bizottsága (NOB) május 15.-i ülésén Kisvarsányi Éva tájékoztatta a bizottság tagjait és 
az érdeklődőket a Kossuth Klub tevékenységéről, a floridai magyarság történetéről és 
demográfiai átalakulásáról.  Kifejtette, hogy a klub egyik célja a magyar kultúra 
ismertetése a dél kis New Yorkjának is nevezett Sarasotában a zene és a képzőművészet 
nemzetközi nyelvén.  Beszámolt sikeres hangversenyeinkről és rendezvényeinkről, 
valamint számos magyarországi és Kárpát-medencei iskola tanulóinak támogatásáról.  A 
beszéd után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében Potápi Árpád János, a 
NOB elnöke elismerő oklevelet és virágcsokrot adott át Évának.  Az oklevél kiemeli Éva 
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18 éve folytatott áldozatos munkáját, iránymutatását és „töretlen támogatásszervező 
tevékenységét” a magyarországi és Kárpát-medencei magyarság javára.   
 
Adományrekord.  Minden eddigi összeget meghaladó rekordot állítottunk 2011-ben.  Az 
év folyamán összesen nyolcvanezer négyszáz ötvennégy, azaz 80,454 dollárt osztottunk 
szét huszonkilenc iskola tanulói, árvaházak, és különböző kultúrintézmények között.  A 
2012-es év is jól indul, mivel május végén már hatvanhétezer kettőszázhuszonöt, azaz 
67,225 dollárt tesz ki az elküldött adományok összege.  Nagyvonalú adakozóinknak 
köszönjük azt a bizalmat, amivel céladományaikat ránk bízzák, u. i. az átutalási költségen 
kívül s Kossuth Klub semmilyen levonást nem számít fel. 
            
Őszi Műsorok Tervei.  A nyári hónapokban sokan elutaznak tagjaink közül, ezért 
előreláthatólag októberig nem lesz összejövetelünk. Októberben azonban „beindul a 
szezon” és egymást követik a rendezvények.  Kérjük, jegyezzék fel naptáraikba a 
következő dátumokat: 
 
 Október 6.-7. Hatodik Magyar Fesztivál 
 Október 18. Megemlékezés az 1956-os forradalom 56-ik évfordulójáról 
 Október 28.-november 3. Amerikai Magyar Orvosok konferenciája 
 November 15. Kossuth Klubgyűlés a Selby Könyvtárban 
 December 20. Karácsonyi műsor 
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  Részletes információt és az esetleges műsorváltozást 
a Hírmondó következő számában közlünk.    
 

HIRDETÉSEK 
 

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!  

 

Amikor szükség van rá: 10 éves gyakorlattal, referenciákkal rendelkező magyar 
hivatásos ápolónő (CNA/caregiver) családias napi ápolást, főzést, bevásárlást, szükség 
szerint autóvezetést (pl. doktori rendelésre) vállal.  Holló Judit, telefon: 941-720-1046, 
E-mail: jspirit10@hotmail.com  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Newsletter of the Kossuth Club 
May-June-July 2012.  Vol. 18. Nos. 5-6-7. 

 
Recognition of the Kossuth Club.  During a family visit to Hungary executive director 
Éva Kisvarsányi was invited to present a lecture in the Hungarian Parliament about the 
Kossuth Club and its activities.  After an elegant luncheon in Hunter Hall, hosted by Dr. 
János Horváth, doyen of the Hungarian Parliament, Éva reviewed the past, and outlined 
future plans of the club to members of the national committee of Hungarians and 
interested guests.  She emphasized our cultural and charitable activities, especially our 25 
successful concerts featuring Hungarian artists during the past 18 years.  On behalf of 
Deputy Prime Minister Zsolt Semjén committee chair Árpád Potápi presented Éva a 
Certificate of Merit and a bouquet of flowers. 
 
Program Recommendation.  There will be an interesting lecture series offered in the 
Selby Public Library during the languid summer months.  Dr. John Goodman of the 
Sarasota Music Archive presents “Viennese Operetta” on Wednesday mornings at 10:30, 
starting July 11 through August 1.  The eminent lecturer uses music records and live 
piano music to illustrate his subjects.  We hope, that some well-known Hungarian 
composers, such as Ferenc Lehár and Imre Kálmán will be featured.  The lectures are 
free and open to the public. 
 
Sixth Hungarian Festival.  The popular festival returns to Sarasota on October 6 and 7.  
Organized by the Hungarian Global Friendship Foundation and supported by the Kossuth 
Club, we again plan to have a booth to sell books for the benefit of our scholarship fund 
and ask for donation of books.  Children’s books are especially welcome.  Donations are 
tax deductible.  Please call Board member Julia Borsos (941-896-6097) to let her know 
where pick up your donated books. 
 
In Memoriam.  The Kossuth Club lost a true friend and sponsor of our concerts with the 
passing of composer and conductor Dr. Daniel T. Moe.  Dr. Moe was Emeritus Professor 
at Oberlin Conservatory of Music, Oberlin College, Ohio and Conductor Emeritus of Key 
Chorale, Sarasota.  He always praised the quality of our musical programs and the 
talented young Hungarian musicians who performed as our guest artists.  His wife Dr. 
Ann Stephenson-Moe, choirmaster and organist of Church of the Redeemer survives 
him.  May he rest in peace. 
 
 

WE WISH YOU A SAFE AND PLEASANT SUMMER VACATION! 


	Tisztújító Közgyűlés.  A Kossuth Klub április 19.-i közgyűlésén a tagság egyhangúlag megválasztotta az új igazgatóságot.  A vezetőség alfabetikus sorrendben Bika Julianna, Borsos Júlia, Dr. Csizinszky Sándor, Dr. Domonkos László, Kendeffy Péter, Kisvarsányi Éva, Dr. Kisvarsányi Géza, Korbuly Judit, Dr. Krajcsik György, Nádasdy Orsolya, Thiringer Erika, Vegliante Fenyves Kati és Vegliante Joe. Díszoklevelet kapott Dr. Kisvarsányi Géza igazgató, aki 1994 óta az Ösztöndíj bizottság elnöke és 2000 óta a klub pénztárnoka „a Kossuth Klub vezetésében végzett kiváló munkáért.”  Köszönjük Lovas Edit, Deák István, Berta Norbert és Gráff Vilmos közreműködését a gyűlés levezetésében, valamint Szűets Mária és Posch Ernő segítségét a gyűlés szavazóképességének megállapításában. 
	Könyvadományok.  Október 6-án és 7-én a magyar Globális Barátság rendezésében lesz a 6.-ik Magyar Fesztivál Sarasotában.  A tavalyi Fesztiválon nagy sikere volt a Kossuth Klub sátrában eladásra kínált magyar és angol nyelvű könyveknek.  Az ifjúsági- és mesekönyvek már az első napon elfogytak!   Kérjük tagjainkat, hogy könyvadományaikat Borsos Júlia telefonszámán jelentsék Júliának (941-896-6097), aki elmegy a könyvekért és idén is segíteni fog.  A bevételt az ösztöndíj alap javára fordítjuk és a könyveket adóból levonható adományként, nyugtázzuk.
	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! 
	THE MESSENGER

	Newsletter of the Kossuth Club

