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Választások—változások.  Az április 25.-i vezetőségválasztáson a tagság 66 szavazattal 

újra választotta az igazgatóság 13 tagját.  A Kossuth Klub alapszabálya szerint a tagság 

egyszerű többsége szükséges ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen.  A jelenlegi 160 

tagból a meghatalmazásokkal együtt 66-an voltak jelen.  A szavazást lebonyolító Farkas 

Imre javasolta, hogy szavazzuk meg a vezetőséget, mivel a 2012-13-as igazgatóság 

összetétele nem változott.  A javaslatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták.   

 

A várható változások között fontos, hogy a vezetőség öt tagja a 2014-es választáson nem 

indul.  Csizinszky Sándor, Kisvarsányi Éva és Kisvarsányi Géza húsz éve, Vegliante 

Fenyves Kati és Vegliante Joe tizennyolc éve szolgálnak.  Köszönjük áldozatos és 

eredményes munkájukat.  Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a 2014-ben megüresedő öt 

igazgatói pozícióra írásban jelentkezzenek címünkön: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 

34276. 

 

Eredményeink.  Az elmúlt húsz év alatt a vezetőség teljes egyetértésben látta el 

feladatait.  1994 óta taglétszámunk megötszöröződött, 2008-ban elérte a 180-at.  

Körlevelünk a Hírmondó havi rendszerességgel jelent meg és 1998 óta minden száma 

megtalálható a budapesti Széchényi Könyvtár archívumában.  1999 óta a szövetségi 

adóhivatalban hivatalosan bejegyzett u. n. 501(c)(3) karitatív társadalmi szervezet 

vagyunk, ami jelentősen megnövelte adományainkat.  Az adományok csúcsértékét 2011-

ben értük el, amikor több mint 80 ezer dollárt osztottunk szét.  Ennek egy része 

céladomány volt, mint pl. Böjte Csaba testvér árvaházai, illetve Kárpát-medencei magyar 

iskolák javára, de a Kossuth Klub jótékony célú rendezvényei is hozzájárultak.   

 

Rendezvényeink közül kiemelkedő értékűek voltak a budapesti Zeneakadémiával 

közösen rendezett hangversenyeink.  Ezek révén sok fiatal magyar tehetséget ismertünk 

meg, akik közül az óta sokan kiforrott, ismert művészek lettek.  Húsz év alatt összesen 35 

hangversenyt rendeztünk.  A 90-es években megindítottuk a szabadegyetemi előadás 

sorozatot ismert és helyi előadókkal.  A hangversenyek mellett húsz év alatt 168 havi 

műsort és előadást rendeztünk.  Négy nagykövet volt vendégünk, többek között 

Magyarország három amerikai nagykövete és egy amerikai nagykövet, aki az 1960-70-es 

években szolgált Budapesten. 

 

1996-ban kérésünkre Florida kormányzója proklamációban Magyar Napot nyilvánított a 

Honfoglalás 1100 éves évfordulóján.  2000-ben nagyszabású Millenniumi program 

sorozatunk fővédnöke Magyarország miniszterelnöke volt.  2003-ban Dohnányi Ernő 

születésének 125-ik évfordulóját, 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200-ik 

évfordulóját nívós hangversenyekkel ünnepeltük meg.  2006-ban az 1956-os magyar 
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antikommunista forradalom 50.-ik évfordulójáról emlékeztünk meg.  A Kossuth Klub 

húsz év alatt elismert és jó hírnévnek örvendő kulturális egyesület lett Sarasotában. 

 

Az utóbbi 2-3 évben a magyarországi hivatalos szervek is felfigyeltek munkánkra.  

Amint azt korábban megjegyeztük, a hajdani disszidensek diaszpórává avanzsáltak és 

vezetőinket rendszeresen meghívják a Magyar Diaszpóra Tanács üléseire és a Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága parlamenti üléseire.  Az Interparlamentáris Unió képviselői 

2012-ben öt amerikai városban látogattak meg magyar klubokat, s ezek között volt a 

Kossuth Klub is.  

 

Budapesti Találkozások.  Májusban Kisvarsányi Éva ügyvezető igazgató nem hivatalos 

látogatást tett Budapesten.  Találkozásaink közül néhány a Kossuth Klub tagjait is 

érdekelheti, ezért röviden vázoljuk azokat.  Átadtuk a Kossuth Klub adományát a 

szabadkai Copfmann Judit Matematikai Tehetséggondozó Iskola képviselőjének, és a 

Névai Alapítvány csekkjeit öt különböző magyarországi jótékony célú egyesületnek.   

 

A Parlamentben régi barátunk Dr. Horváth János, az országgyűlés korelnöke fogadott, 

hogy meghallgassa beszámolónkat a sarasotai magyarokról. A Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem, a Zeneakadémia, Sarasotában járt művészei és vezetői közül 

Pászthy Júlia, Balassa Mariann és Puskásné Ispán Franciska, valamint Balassa 

Sándor zeneszerző szeretettel küldik üdvözletüket tagjainknak.  Pászthy Juli sikeres 

énekművészi és tanári munkájáért március 15.-én érdemkeresztet kapott.   

 

Simon Krisztina megszervezte számunkra a Sarasotában járt fiatal művészekkel való 

találkozást.  Bátki Fazekas Zoltán, Borbély László és felesége Várföldi Anna 

hegedűművész, valamint Krisztina képviselték őket. A hét gyermekes Bretz Gábor 

telefonon mentette ki magát az összejövetelről: egyik kislánya első áldozó volt és a 

család együtt ünnepelt.  Fekete Attila és Fodor Bea éppen akkor énekelték a Hunyadi 

László főszerepeit az Erkel Színházban.  Cserna Ildikó a Művészetek Palotájában 

Beethoven IX.-ik szimfóniájának szoprán szólóját énekelte.  Örömmel láttuk, milyen 

szépen halad az ifjú művészek karrierje.                 

 

Egerből felkeresett Szíki Károly színművész és rendező Horváth Tibor operatőrrel, 

hogy „Egy szívvel két hazában” című készülő dokumentumfilmjéhez felvételeket 

készítsen, és anyagot gyűjtsön.  Ígéretéhez híven Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház 

igazgatója futárral küldte el Bartók Fából faragott királyfi című ballettjének videó 

felvételét, hogy bemutassuk a Sarasota Ballett igazgatójának. 

  

Őszi Műsor Előzetes.  Őszi műsoraink október 24.-én kezdődnek az 1956-os magyar 

forradalom 57-ik évfordulójának megemlékezésével a Selby Könyvtárban.  Ünnepi 

szónok és rendező Szíki Károly.  Közreműködnek Grauer Péter zongoraművész és 

felesége Smitz Rebecca hegedűművész, akiket 2011-ben, a Liszt emlékévben adott 

hangversenyeik során ismertünk meg.  Nt. Bodor Péter Pál lelkész-esperes jóvoltából a 

november 3.-i ökumenikus istentisztelet után is adnak egy koncertet a Beneva 

Templomban.  November 21.-én a Selby Könyvtárban Dr. Pádár Csaba vetített 

képekkel illusztrált előadását halljuk élményeiről a pápua Új Guineában lévő Raja Ampat 
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búvár paradicsomban.  December 19.-én ugyancsak a Selby Könyvtárban lesz karácsonyi 

műsorunk a Napraforgók magyar néptánc együttessel.                 

 

A Magyar Kodály Társaság.  A Társaság Magyarországon 1978-ban létesült közhasznú 

alapítvány.  Célja Kodály Zoltán szellemi hagyatékának ápolása és népszerűsítése.  

Koncerteket, tudományos konferenciákat, pályázatokat és kiállításokat szervez és 

támogat.  Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.  Fenntartási 

költségeire nem kap állami támogatást, s a tagdíjak e költségeket nem fedezik.  Tagjai 

iskolai fizetésből élő zenetanárok.  A Társaság a magyar zenei nevelés egyetlen 

meghatározó eleme, s ha nem történik változás az iskolai zenei nevelés terén, 

tönkremehet az a kultúránkat meghatározó eredmény, amit az elmúlt évek alatt elértek az 

egymás után felnövő generációk szakmai nevelésében.   

 

A fentiekre Puskásné Ispán Franciska, a Társaság számvizsgáló bizottságának tagja 

hívta fel a Kossuth Klub figyelmét.  Franciska 2006-ban kísérte Sarasotába az ünnepi 

műsorunkon szereplő ifjú művészeket.  Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy 

adománnyal segítsük a 2013-as fenntartási költségek előteremtését.  Céladományokat 

kérünk „Kodály Társaság” megjelöléssel a Kossuth Klub címére.              

 

Ismét Búcsúzunk.  Régi kedves tagtársunk Fekete Éva rövid szenvedés után május 3.-án 

elhunyt.  Búcsúztatása május 11.-én volt a Fairway Bay klubházban.  Családja kérése, 

hogy virágadományokat a Tidewell Hospice részére küldjenek. 

 

Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 

istentisztelete június 2.-án délután 2 órakor lesz a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota).  Igét hirdet Nt. Ficsori Ferenc vendég lelkész.    

 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 

FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
        

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!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

June-July 2013. Vol. 19. No. 6-7. 

 

Election of the Board.  According to our by-laws a simple majority of the eligible voters 

are needed to conduct a legal election.  At the annual meeting on April 25 only 66 of the 

current 160 members were present, including the proxies.  Emery Farkas, chair of the 

nominating committee conducted the election and suggested that the voters present 

approve the 13 directors who served on the board in 2012-13 as they were all willing to 

serve for another year.  There was unanimous approval of this proposal and the board was 

re-elected.   

 

Of the 13 directors five announced that they would not serve beyond 2014.  Three of 

them, Alex Csiszinszky, Éva Kisvarsányi and Géza Kisvarsányi have been serving for 

twenty years.  Two of them, Joe Vegliante and Kati Fenyves Vegliante have been 

directors for eighteen years.  We thank them for their years of dedicated service and urge 

our readers to seek five appropriate candidates to replace those leaving after April 2014.  

Applications should be sent in writing to P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. 

 

Preview of the Fall Meetings.  The next scheduled meeting of the Kossuth Club will be 

on Thursday, October 24
th

 at 4:30 PM in the Selby Library.  We will commemorate the 

57
th

 anniversary of the 1956 Hungarian revolution.  Károly Szíki actor and theatrical 

director from Eger, Hungary will be the keynote speaker.  Pianist Péter Grauer and his 

wife violinist Rebecca Smitz from Germany will perform classical music appropriate to 

the occasion.  The musicians will also perform after the ecumenical service on Sunday, 

November 3
rd

 in the Beneva Christian Church.   

 

On Thursday, November 21 Dr. Steven Csaba Pádár presents an illustrated lecture, 

“Scuba diving in Raja Ampat, the Superbowl of diving,” in the Selby Library.  Our 

Christmas program is scheduled for Thursday, December 19
th

 in the Selby Library with 

the Napraforgók Hungarian children folk dance ensemble. 

 

Program Recommendation for July.  Saturday, July 13 at 7:30 PM in the Sarasota 

Opera House (61 North Pineapple Avenue) the Balalaika and Domra Association of 

America presents a Russian Festival Concert with soloists, singers and a 100-member 

Balalaika Orchestra.  For tickets please call 941-328-1300.           

 

 


