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Konzuli Napok Sarasotában.  Szeptember 14. és 15.-én Dr. Sándor István konzul 
Washingtonból, ügyfélintézésre ad alkalmat Dr. Gergátz István, észak Florida 
tiszteletbeli konzulja otthonában (6020 Wilshire Boulevard, Sarasota, bejárat a Lakeshore 
Village lakónegyednél, 3000 Clark Road).  Útlevélkérelmet nem, de honosítással 
kapcsolatos ügyeket, esetleg örökösödési hitelesítést el tud intézni.  Kéri, hogy az 
érdeklődők jelentkezzenek telefonszámán (941-552-6020).   
 
Miniszteri Látogatás.  Szeptember 16.-án, vasárnap Magyarország honvédelmi 
minisztere Hende Csaba, hivatalos útját megszakítva Dr. Sándor István washingtoni 
konzul kíséretében meglátogatja a Sarasota környékén élő magyarokat.  A Magyar 
Házban (165 N. Jackson Road, Venice, FL 34292) délelőtt 11-kor ökumenikus 
istentisztelet lesz, amin a miniszter úr is részt vesz.  Igét hirdet Dr. Osváth Csaba 
református lelkész.  Az észak-floridai tiszteletbeli konzul (habemus consulem!) hivatalos 
beiktatása is akkor lesz.  Az ebéd ára 12 dollár.  Jelentkezni legkésőbb szeptember 13.-ig, 
csütörtökig lehet Klátyik Erika telefonszámán (941-320-8253). 
 
Magyarország Amerikai Nagykövete Sarasotában.  A magyar Globális Barátság idei 
fesztiválja a Sarasota Fairgrounds területén (3000 Ringling Boulevard) három napos lesz.  
Október 5.-én, pénteken kezdődik és 7.-én, vasárnap lesz vége.  Részletes információ a 
www.gffusa.org honlapon található.  A fesztiválon Dr. Szapáry György, Magyarország 
amerikai nagykövete is részt vesz, aki három napos látogatást tesz Floridában. 
 
Egyházi Hír.  Október 7.-én, vasárnap délután 2 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a 
Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál 
református lelkész Fort Lauderdale-ből.  A Sarasotai Keresztyén Magyar Egyház és a 
Kossuth Klub közös rendezésében díszvendégünk Dr. Szapáry György, Magyarország 
amerikai nagykövete megemlékezik az aradi vértanúkról. 
 
Keresztelések.  Az október 7.-i istentiszteleten Nt. Bodor Péter Pál alkalmat ad 
Sarasota környékén élő minden magyar gyereknek (és szüleiknek!), hogy a keresztény 
egyházba befogadtasson és megkeresztelkedjen.  A magyar nagykövet jelenlétében, 
templomi környezetben, ünnepélyes keretek között szeretnénk ezt a sok család számára 
fontos és egy életre szóló elkötelezettséget jelentő szertartást elvégezni.  Kérjük, az 
érdeklődők Klátyik Erika telefonszámán (941-320-8253) jelentkezzenek.  A tiszteletes 
úr minden érdeklődőt személyesen felhív telefonon, hogy felkészítse őket a szertartásra.  
A keresztelések díjtalanok! 
 
Közérdekű Hír.  A Hírmondó jelenlegi különszámát csak villámpostán küldjük el 
olvasóinknak, ezért kérjük, az abban foglalt fontos híreket közöljék E-maillel nem 
rendelkező magyar barátaiknak.  Szapáry Nagykövet Úr sarasotai látogatásának nagyon 
örülünk, hiszen már régen várjuk, hogy meghívásunkat elfogadja.  Vasárnap, október 7.-
én este a Kossuth Klub közös vacsorára hív meg minden érdeklődőt.  A részleteket a 
Hírmondó októberi számában közöljük.   
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