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SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányi-Bognár Éva 
2012. Augusztus-szeptember, 18. Évf. 8-9. Szám

 

Habemus Consulum!  Sarasotai központtal Magyarország új tiszteletbeli konzulátust 
létesített Floridában.  Dr. Gergátz István nyugalmazott orvosprofesszor nagy 
gyakorlattal rendelkezik, mivel már Louisiana államban is működött tiszteletbeli 
konzulként.  Hatáskörébe Florida északi része tartozik, a Fort Myers és Fort Pierce között 
húzott vonaltól északra eső terület.  Florida déli részén Miami központtal továbbra is 
dePozsgay George úr látja el a konzuli feladatokat.  A szokatlan lépést a floridai, 
különösen a Sarasota környékén élő magyarok drámaian megnőtt száma indokolta.  A 
jövőben számíthatunk arra, hogy itt is rendeznek majd kihelyezett konzuli napokat, 
amikor lehetőségünk lesz személyesen, helyben intézkedni állampolgársági és útlevél 
ügyekben.      
 
A Magyar Alkotmány.  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elkészítette 
Magyarország új Alaptörvényének angol fordítását.  Fontosnak tartják, hogy „az 
Alaptörvényben lefektetett közös értékeinkről a nemzetközi közvélemény valós és hiteles 
információkkal rendelkezzen.” Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár az angol 
fordításból tíz példányt mellékelt a Kossuth Klubhoz küldött levélben, hogy minél 
szélesebb körben ismertessük Magyarország „Húsvéti Alkotmányát”.  Tudva lévő, 
ugyanis, hogy az új Alkotmány 2011. április 25.-én, húsvéthétfőn lépett életbe.  Amíg 
készletünk tart, a rendelkezésünkre álló példányokból szívesen küldünk egy-egy számot 
annak, aki igényt tart rá és amerikai körben terjeszti.  Amennyiben postán küldjük, 8 
dollár postaköltség visszatérítést kérünk a Kossuth Klubnak (P. O. Box 19774, Sarasota, 
FL 34276).  Az Amerikai Konzervatív (The American Conservative) amerikai folyóirat 
júniusi számában Molnár K. Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba) 
Bölcsészettudományi Karának professzora ismerteti az új magyar alkotmányt.  
Hangsúlyozza, hogy Magyarország első írott alkotmánya az 1949-es a szovjet stílű 
alkotmány volt, amely az 1950-es évek elején a legkegyetlenebb terrorral sújtotta az 
ország népét megszálló fegyverek súlya alatt. 
 
Kossuth Ösztöndíj 2012-ben.  Idei ösztöndíjunkat Gárdi Amy kapta, aki ősztől a 
Florida Egyetemen, Gainesville-ben folytatja tovább tanulmányait.  Amy Gárdi Laci 
(Les) és Debi leánya, a sarasotai Riverview gimnáziumban érettségizett kiváló 
tanulmányi eredménnyel.  Sokoldalú fiatal hölgy, aki nagyra értékeli családja magyar 
eredetét.  Esszéjében hangsúlyozta, hogy édesapja két éves volt, amikor héttagú 
családjával elmenekült Magyarországról és Richard Nixon, az Egyesült Államok akkori 
alelnöke személyesen kísérte őket új otthonukba.  Amy szerint családja nagyszerű példája 
az „amerikai álom” megvalósításának.         
  
Cserkészek.  A felvidéki Cserkész folyóirat júniusi számában „Megalakult a Sarasota 
Venice Cserkészcsapat” címmel cikk jelent meg.  A cikkíró Bakai Tóth Viktória 
„példaértékű összefogás”-ként értékeli a kezdeményezést és kiemeli a csapat egyre 
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bővülő létszámát.  Találkozásaikra a venice-i Magyar Házban kerül sor, ahol remélik, 
hogy összefogják a környék magyar családjait.  A Kossuth Klub közel húsz éve 
támogatja a felvidéki cserkészeket, de sajnos céladományok hiányában az elmúlt két 
évben már nem tudtuk segíteni értékes munkájukat.  Reméljük, hogy a fiatal csapat 
idővel átveszi a karitatív segítséget, gyűjtéseket szervez és folytatja az elszakított 
területeken működő magyar szervezetek támogatását.  A magyar cserkészet lapja havonta 
jelenik meg Dunaszerdahelyen.   
  
Könyvadományok.  Emlékeztetjük tagjainkat, hogy a 6.-ik Magyar Fesztivál október 6-
án és 7-én lesz Sarasotában a magyar Globális Barátság rendezésében.  A Kossuth Klub 
sátrában magyar és angol nyelvű könyveket árulunk a Kossuth ösztöndíj alap javára.  
Önkéntes jelentkezőket kérünk, akik sátrunkban 2-2 órás segítséget tudnak nyújtani a 
könyvek árusításában.  Jelentkezni lehet Borsos Júlia számán (941-896-6097), aki a 
könyvadományokat is átveszi.   Az adományokat köszönettel nyugtázzuk. 
 
Tagsági Hírek.  Örömmel jelentjük, hogy a Kossuth Klub taglétszáma 2012-ben 
meghaladta a 165-öt.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  
Az őszi hónapokban kezdjük emlékezetni tagjainkat a 2013-as tagdíj befizetésére, 
amelyek összege évek óta nem emelkedett: 20 dollár személyenként, 30 dollár 
családonként.  A családi tagdíj kedvezményes, mert a Hírmondót egy címre küldjük, s ez 
által postaköltséget takarítunk meg.  Új tagokat mindig szívesen és szeretettel várunk.  A 
most belépő új tagok tagdíja már 2013. december 31.-ig érvényes!  Felülfizetéseket 
köszönettel nyugtázunk.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy „örökös tagság” kategóriában 
egyszeri 500 dolláros tagdíj befizetése esetén többet nem kell tagdíjat fizetni.  
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete október 7.-én délután 2 órakor lesz a Beneva templomban (4835 Beneva 
Road, Sarasota).  Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várnak uzsonnára. 
 

A 2012-2013 Évad Rendezvényei: Műsor Előzetes. 
 
Október 6.-7.  Hatodik Magyar Fesztivál a Sarasota Fairgrounds területén (3000 
Ringling Boulevard).   
  
Október 18.  Megemlékezés az 1956-os forradalom 56-ik évfordulójáról a Selby 
Könyvtárban (1331 First Street, Sarasota) délután fél 5-kor (4:30 PM).  Ünnepi szónok 
Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.  Közreműködik Dobi Kiss 
Veronika operaénekesnő (mezzoszoprán).  
 
Október 28.-november 2.  Az Amerikai Magyar Orvosszövetség 44.-ik tudományos 
konferenciája a Helmsley Sandcastle Hotelban, Lido Sziget, Sarasota. 
 
November 15.  Kossuth Klubgyűlés a Selby Könyvtárban Clemnetis-Záhonyi Botond 
folytatja a második világháború „kulisszatitkainak” érdekfeszítő analízisét.  
 
December 20.  Karácsonyi műsor a Napraforgók táncegyüttes felléptével. 
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Orgonahangverseny.  2013. január elején Karosi Bálint orgonaművész, a bostoni Első 
Evangélikus Templom orgonistája és zenei igazgatója a Megváltó templomban 
emlékhangversenyt ad Dr. Daniel T. Moe emlékére.  Dr. Moe a Kossuth Klub barátja és 
pártfogója volt, május végén többen ott voltunk meghatóan szép rekviem miséjén.  
Bálintra sokan emlékezünk, amikor először 17 éves korában édesanyjával, Pászthy Júlia 
operaénekesnővel Sarasotában járt.  Azóta Bálint többször koncertezett Floridában, 
elvégezte tanulmányait Budapesten és az Ohio állambeli Oberlin Főiskolán.  Sikeres 
karrierjét a Yale Egyetemen folytatja, ahol zeneszerzésből elkezdi doktori tanulmányait.      
 
DuOncelly.  A különleges név mögött egy apa és fia cselló duó rejtőzik.  Onczay Csaba, 
világjáró csellóművész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora és 
fia, Onczay Zoltán ez alatt a név alatt koncerteznek.  2013. március 21.-én fellépnek a 
Kossuth Klub 1948-ról megemlékező műsorán a Selby Könyvtárban, majd több helyen 
adnak hangversenyt a környéken.   
 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  Részletes információt és az esetleges 
műsorváltozást a Hírmondó következő számaiban közlünk. 

 

HIRDETÉSEK 
 

Kedvezményes Hajókirándulás.  2013. augusztus 24. és szeptember 7. között 14 napos 
csoportos hajókirándulást szervez Dr. Balogh Sándor tagtársunk a Viking hajótársaság 
modern folyami hajóján Budapest és Amszterdam között.  Bővebb információért 
jelentkezni lehet a blueskies346@aol.com, vagy a george@blueskiestravel.com címeken. 

 

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/  

mailto:blueskies346@aol.com�
mailto:george@blueskiestravel.com�
mailto:Gardi.CPA@verizon.net�
mailto:jspirit10@hotmail.com�
http://epa.oszk.hu/sarasota/�
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

August-September 2012.  Vol. 18. Nos. 8-9. 
 

2012-2013 Programs in a Nutshell 
 
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.  
Donations are tax deductible.  Please call Board member Julia Borsos (941-896-6097) to 
let her know where to pick up your donated books. 
 
56 Years After 1956.  Generations grew up since that shiny October day in 1956 when 
Hungarians rose as one against the occupying forces of the Soviet Union and the 
Communist terror regime imposed on the people by them.  Those of us who were present 
that day and during the ensuing twelve days of freedom remember and try to remind the 
world to always guard against tyranny everywhere.  On Thursday, October 18 at 4:30 
PM in the Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota) our keynote speaker is 
Zoltán Illés, under secretary of environmental agriculture in Budapest.  Mezzo soprano 
Veronika Dobi Kiss performs Hungarian songs.        
 
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.  The Kossuth Club will have a memorial organ recital to honor Dr. 
Moe in January 2013.  Organist and musical director of the First Lutheran Church in 
Boston, Bálint Karosi performs.  
 
Piano Recitals.  On January 26 and 27 pianist Endre Hegedűs returns to Sarasota to 
give piano recitals in the Bay Village auditorium.       
 
DuOncelly.  Behind the name is a father and son cello duo: Csaba Onczay is a world-
renowned cellist and professor at the Liszt Academy of Music in Budapest.  He performs 
with son Zoltán Onczay and they “make beautiful music together.”  Their first Sarasota 
concert will be on March 21 2013 at 4:30 PM in the Selby Public Library during our 
remembrance of the 1848 Hungarian revolution.      
 

We welcome all interested visitors 
Due to unforeseen circumstances programs are subject to change 

More detailed information will be published in future issues of The Messenger  
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Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva beszámolója 2012. május 15.-én Budapesten a 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága tagjainak (kivonat). 

 
Köszönöm a meghívást.  Ötvenöt éve élek az Amerikai Egyesült Államokban és ez az első 
alkalom, hogy a magyar kormány részéről meghívás történik részünkre. Nagyon örülök neki, és 
megtisztelőnek tartom.  1993 óta élünk Sarasotában, ahol beléptünk a Kossuth Klubba.  A férjem 
a pénztáros, én az ügyvezető igazgató vagyok.  Körlevelünk, a Hírmondó, 1994-ben indult, most 
írom a 18. évfolyamát.  Rajta van a magyar Széchenyi Könyvtár honlapján, archiválva van, 
úgyhogy a régieket is bárki megnézheti.  Taglétszámunk 160 és 180 között ingadozik. 
 
Florida mágnesként vonzza a magyar bevándorlókat, elsősorban kedvező klímája miatt: nincs 
hideg tél, hó, jég, fagy, szenzációs az idő, viszont Sarasotában a nyarak nagyon melegek.  Ezért a 
kulturális szezon Sarasotában októbertől áprilisig tart, amikor a város lakossága duplájára 
növekedik.  Úgy is hívják Sarasotát, hogy a Dél kis New York-ja.  Az Északról jövők elvárják, 
hogy Sarasotában is járjanak operába, balettra, színházba, etc.  Van operaházunk, balett 
együttesünk, szimfonikus zenekarunk, 15 színházunk, 3 egyetemünk, több múzeumunk, galériák, 
képtárak és a többi.  
 
A magyar emigráció két nagy hullámban érkezett.  Az első hullám a ’45-ös emigránsokból alakult 
ki, akik a szovjet hadsereg elől menekültek Nyugatra, és a ’40-es évek végén, az ’50-es évek 
elején érkeztek Amerikába.  Ez a ’45-ös emigráció a ’60-as 70-es években kezdett nyugdíjba 
menni, akkor költözött Floridába.  Ők alapították az első magyar klubot, ami főleg társasági 
összejövetelekből állt.  A második nagy hullám az ’56-os emigráció volt, akik a ’80-as 90-es 
években jöttek nyugdíjba.  Velük feltöltődött a magyar társadalom, és a Kossuth Klub is akkor 
kezdett el felvirágozni, már az 1990-es évek táján, amikor ez a hullám megérkezett. 
 
Beszélek röviden a harmadik hullámról, ami tulajdonképpen nem is hullám.  A mostani fiatal 
magyarok inkább beszivárognak.  Ez egy gazdasági emigráció.  Mi látjuk, hogy milyenek: tanult, 
kedves, fiatal magyarok, akik azért jönnek el Magyarországról, mert nem jó a megélhetésük.  
Őket úgy hívom, ahogy valamikor a huszadik század elején Ady mondta, hogy „kitántorgott 
Amerikába” másfélmillió emberünk.  Ők, ha nem is tántorognak, de kiszivárognak a jobb 
megélhetés reményében.  Sokkal találkoztam, akik diplomás mérnökök, tanárok és elmennek 
takarítani, füvet vágni, sofőrnek, pincérnek, mert többet keresnek, mint Magyarországon, és 
otthon nem látják a jövőt.  Ez nagyon lehangoló számomra, ugyanis én soha nem hagytam volna 
el Magyarországot, ha nem üldöznek politikailag.  Ők nem politikai üldözöttek, és én nagyon 
remélem azt, hogy Magyarországon meg fog javulni a gazdasági helyzet annyira, hogy ez a fiatal 
magyarság nem fog továbbra is elszivárogni. 
 
A Kossuth Klub elsőrangú célja a magyar kultúra szélesebb körű megismertetése amerikai 
környezetünkben a zene és a képzőművészet nemzetközi nyelvén.  A zene és a képzőművészet 
valóban nemzetközi nyelv.  Az amerikaiak nem tanulnak meg magyarul azért, hogy a magyar 
irodalmat élvezzék.  Legjobban a zenével és a képzőművészettel érhetjük el őket.  Ezért a 
Kossuth Klub hangversenyeket rendez, 18 év alatt 25 hangversenyt rendeztünk.  Nagyszerű 
kapcsolatunk alakult ki a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel.  A Zeneakadémia 
Alapítvány volt a felelős azért, hogy fiatal, tehetséges művészeket, énekeseket, zongoristákat, 
hegedűművészeket hozzon ki fellépni.  Mi szerveztük a hangversenyeket, jegyeket árultunk.  
Legsikeresebb hangversenyünk egy magyar operettest volt, amit a sarasotai operaházban 
rendeztünk: kibéreltük az operaházat, 850 jegyet adtunk el, ennek több mint a fele amerikai volt.  
Imádták a magyar operetteket!  Négy énekes jött, akik akkor még csak hallgatók voltak az 
Akadémián, akik közül az egyik Fekete Attila volt, aki ma már vezető tenorszerepeket énekel a 
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Magyar Állami Operaházban.  Akkora volt a siker, hogy a következő évben a sarasotai opera is 
rendezett egy operett estet.  Több operaházi hangversenyt rendeztünk.  A hangversenyekkel jó 
célt szolgáltunk, mert sok amerikai agyában megfogalmazódott az elképzelés, hogy a magyarok 
tehetséges és jó emberek.  Zenei kultúránk hirdetésével sokat el lehet érni azért, hogy 
Magyarország hírnevét jobbítsuk, javítsuk. 
 
Másik célunk a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség emberi jogainak érvényesítése, 
iskoláik támogatása.  A Kossuth Klub 1985 óta hivatalosan bejegyzett adómentes intézmény 
Florida államban és az Egyesült Államokban, ami azt jelenti, hogy ha valaki nekünk adományt 
ad, a saját adóalapjából levonhatja az adomány összegét, és adókedvezményt nyer.  Elhoztam egy 
kimutatást a tavalyi és a tavalyelőtti évről, amiből láthatják, hogy 2011 folyamán több mint 80 
ezer dollárt osztottunk szét.  
 
Van egy Kárpát-medencei ösztöndíjalapunk, amiből öt iskola tanulói kapnak ösztöndíjakat: az 
egyik Rimaszombaton van, a Felvidéken, a másik Nagydobrony Kárpátalján, a harmadik 
Székelyudvarhely Erdélyben, azután Szabadkán a Délvidéken és egy magyarországi iskola.  A 
hangversenyek bevételéből a Zeneakadémia Alapítvány mindig nagy összegeket kapott.  Tavaly 
például 19 ezer dollárt küldtünk a Zeneakadémia orgonája, a Bach-orgona felújítására. 
Amerikában is adunk ösztöndíjakat, és adományokat sarasotai kulturális szervezeteknek, mint pl. 
az opera, a ballet együttes, a szimfonikus zenekar, a könyvtár, és a zenei archívum.  
 
A hangversenyek a legnagyobb jövedelemgyarapító események, ezen kívül tartunk 
szabadegyetemi előadásokat, amik elvileg ingyenesek, de mindig elfogadunk adományokat. A 
hangversenyekhez pedig védnököket kérünk, akik egyúttal anyagi támogatóink is. 
 
Tavaly rendeztük meg Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójával kapcsolatban a Liszt 
Bicentenialt.  Négy hangversenyt rendeztünk Sarasotában: egy orgonahangversenyt, két csupa 
Liszt-műből álló zongorahangversenyt és egy zongoraestet „From Liszt to Ligeti” címmel, azaz 
Liszttől Ligetiig, kétszáz év magyar zongorairodalma.  A műsorba beállítottunk a Liszt-műveken 
kívül Dohnányi, Bartók, Ligeti és Kurtág műveket is.   
 
A fiatalok szervezik Sarasotában a Magyar Fesztivált.  Ebben az évben már a hatodik fesztiválra 
kerül sor, ami rengeteg munkával jár.  Bemutatnak népzene együtteseket, népi táncokat, magyar 
zenét, magyar táncokat, amiket az amerikai közönség is megcsodál.  A tavalyi fesztivált, pl. két 
nap alatt 2000 ember látogatta meg.  
 
Szabadegyetemi előadásainkra október és április között kerül sor.  Sarasotában nyáron a 
kulturális élet lelanyhul, és nem rendezünk műsorokat.  Évek óta próbáljuk a sarasotai operában 
bemutattatni a Bánk bánt, de sajnos eddig még nem sikerült.  Amit lehet, megteszünk, de kellene 
egy kulturális attasé vagy valamilyen kulturális szóvivő, aki a magyar felekkel kapcsolatot teremt.  
Nem hivatalos becslések szerint a floridai félsziget nyugati partján, Tampa és Naples között, 
körülbelül Orlandóig minimum 50 ezer a magyar származásúak száma.  Ezek között egyre több a 
fiatal, és szükségük volna tiszteletbeli konzulra.  
 
Másik probléma a magyar útlevél, amit régebben meg lehetett újítani postai úton.  Újabb 
intézkedések szerint magyar útlevelet csak személyesen lehet megújítani a magyar követségen, 
Washingtonban, vagy a konzulátuson, New Yorkban.  Most elképzelik azt, hogy a sok idős 
nyugdíjas magyar fölpattan egy repülőre azért, hogy elmenjen megújítani az útlevelét?  
Többünknek fáj, hogy nem tudjuk megújítani magyar útlevelünket. 
 
Köszönöm a figyelmüket. 


	Habemus Consulum!  Sarasotai központtal Magyarország új tiszteletbeli konzulátust létesített Floridában.  Dr. Gergátz István nyugalmazott orvosprofesszor nagy gyakorlattal rendelkezik, mivel már Louisiana államban is működött tiszteletbeli konzulként.  Hatáskörébe Florida északi része tartozik, a Fort Myers és Fort Pierce között húzott vonaltól északra eső terület.  Florida déli részén Miami központtal továbbra is dePozsgay George úr látja el a konzuli feladatokat.  A szokatlan lépést a floridai, különösen a Sarasota környékén élő magyarok drámaian megnőtt száma indokolta.  A jövőben számíthatunk arra, hogy itt is rendeznek majd kihelyezett konzuli napokat, amikor lehetőségünk lesz személyesen, helyben intézkedni állampolgársági és útlevél ügyekben.     
	Tagsági Hírek.  Örömmel jelentjük, hogy a Kossuth Klub taglétszáma 2012-ben meghaladta a 165-öt.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  Az őszi hónapokban kezdjük emlékezetni tagjainkat a 2013-as tagdíj befizetésére, amelyek összege évek óta nem emelkedett: 20 dollár személyenként, 30 dollár családonként.  A családi tagdíj kedvezményes, mert a Hírmondót egy címre küldjük, s ez által postaköltséget takarítunk meg.  Új tagokat mindig szívesen és szeretettel várunk.  A most belépő új tagok tagdíja már 2013. december 31.-ig érvényes!  Felülfizetéseket köszönettel nyugtázunk.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy „örökös tagság” kategóriában egyszeri 500 dolláros tagdíj befizetése esetén többet nem kell tagdíjat fizetni. 
	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! 
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	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.  Donations are tax deductible.  Please call Board member Julia Borsos (941-896-6097) to let her know where to pick up your donated books.


