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Előszó.  Úgy terveztük, hogy 2015-től kezdve csak negyedévenként jelenik meg a 

Hírmondó.  Most mégis szükségét látjuk annak, hogy rendkívüli különszámban 

értesítsünk minden olvasót a következő hetek műsorairól.  Az Értesítő csak, mint 

Internetes közlemény került forgalomba és sajnos, nem minden tagunk értesült az abban 

meghirdetett műsorokról. Így pl. többen lemaradtak a nagy sikerű január 25.-i Operett 

Gáláról, amit őszintén sajnálunk.  Elnézést kérünk mindazoktól, akik elmulasztották azt.  

 

Csaba Testvér Újra Sarasotában! 
 

2005. áprilisban bemutattuk a „Csillagösvény” című dokumentumfilmet Böjte Csaba 

ferences szerzetes („Csaba testvér”) gyermekmentő munkájáról, Erdélyben.  A 

kommunista rezsimek összeomlása után Közép- és Kelet-Európában, a 90-es évek elején, 

a legsúlyosabb helyzetbe a gyermekek kerültek.  A nagy politikai és gazdasági 

átalakulások a kicsik tízezreit érintették, családi és társadalmi támasz nélkül maradtak.  

Az erdélyi magyar gyerekeket duplán befolyásolta a munkanélküliség és a 

diszkrimináció.  A film bemutatta, hogy egy fiatal magyar szerzetes, Csaba testvér, 

elindított egy mozgalmat és elfoglalta az állam által elsajátított egyházi épületeket Déván.  

Hajlékot, ételt, ruházatot és szeretetet adott az arra rászoruló gyerekeknek.  Megható és 

felemelő volt a film, tagjainkra nagy hatást gyakorolt.  Májusban, erdélyi utazása során 

Kisvarsányi Éva felkereste Csaba testvért és meghívta Sarasotába.   Első Észak-amerikai 

körútja alatt 2005. októberben jött hozzánk először Csaba testvér.  Tagjaink akkor több 

mint 14 ezer dollárt gyűjtöttek a „dévai gyerekek” javára.  Egyik legmeghatóbb 

adományozó volt az a 95 éves, öregségi nyugdíjon élő hölgy, aki egy borítékban, hosszú 

időn át megspórolt, 50 darab 1 dollárost adott át az „erdélyi gyerekek” részére.   

 

Két évvel később, 2007-ben újra nálunk járt Csaba testvér.  Akkor a Kossuth Klubbal 

együtt a Petőfi Klub és a Magyar Katolikus Misszió is részt vettek az adakozásban.  

Összesen több mint 22 ezer dollárt gyűjtöttünk.  A 2007-es statisztika 22 napközi 

otthonról és 20 bentlakó otthonról számolt be, ahol mintegy ezer-ötszáz gyermeket 

gondoztak.  Időközben a gondozottak száma egyre nőtt.  Az Észak-amerikai magyarok 

adományaiból épült fel egy otthon Tusnád Fürdőn.  Magyarországon is működnek 

otthonok.  Csaba testvér példája önkénteseket inspirált, akik önzetlen munkával 

gondozzák a gyermekeket. 

 

2008 és 2013 között a Névai Alapítvány céladományai segítségével a Kossuth Klub 

évente 20-30 ezer dollárt küldött a dévai Szent Ferenc Alapítványnak.  Tagjaink közül 

többen rendszeresen küldtek adományokat a klubon keresztül.  Három évvel ezelőtt, 

vízum problémák miatt, sajnos meghiúsult Csaba testvér harmadik látogatása Sarasotába, 

de ebben az évben reméljük, azt pótolni fogja.  Januárban értesített minket, hogy 
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„márciusban elmennék újból hozzátok, hogy megköszönjem a jóságotokat, beszámoljak 

az amerikai Magyarok Szeretet Konzulátusáról, Tusnád Fürdőről, és a Szent László 

Gyermekvédelmi Központról”.  Vezetőségünk lázasan fogott a szervezés munkájába.          

 

Szombaton, március 28.-án délután fél 2-kor (1:30 p. m.) a Megtestesülés 

(Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) Csaba testvér római 

katolikus szentmisét mond, amelyre vallási és felekezeti különbségre való tekintet 

nélkül a környék minden magyar lakosát szeretettel hívjuk és várjuk.  Nt. Bodor Péter 

Pál református esperes, a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház lelkipásztora meghívta 

egyháza tagjait is, hogy mindannyian vegyenek részt ezen a szombat délutáni, bár 

Virágvasárnapra szánt szentmisén.  

 

Csaba testvér harmadmagával, a Szent Ferenc Alapítvány küldötteivel érkezik 

Sarasotába.  A küldöttség tagjai Dr. Madarassy Ágnes, ügyvéd, a kuratórium elnöke és 

Csák János, Magyarország volt londoni nagykövete, a kuratórium tagja.  Szombat este 6 

órakor vendégeink tiszteletére bankettet rendezünk a Mattison on 41 étterem 

különtermében (7275 South Tamiami Trail, Sarasota).  Az ünnepi szónok Csaba testvér 

lesz.  A háromfogásos magyar menü személyenként 32 dollár.  Kérjük, a jelentkezést és 

az Alapítványnak szánt, adóból levonható adományt legkésőbb március 20.-ig küldjék el 

a Kossuth Klubnak kiállított csekkel címünkre: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.                         

 

Februári programok 
 

Öttusa Világkupa Bajnokság Sarasotában.  Február 12. és 22. között rendezik meg 

Sarasotában a rangos sporteseményt, amelyen magyar sportolóknak is drukkolgatunk.  

Részletes információ: https://www.eventbrite.com/e/2015-modern-pentathlon-first-world-cup-tickets-

1352834664g honlapon található.  

 

 Február 26.-án, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

DR. KRAJCSIK GYÖRGY 
 

A Magyar Diaspóra Tanács 
 

Budapesten 2014-ben tartották a Magyar Diaspóra Tanács 4.-ik ülését, amit 

Magyarország kormánya 2010 óta minden évben megrendez a Kárpát-medence és a világ 

magyarságának képviselőivel.  Mint a Kossuth Klub elnöke, Dr. Krajcsik a klubot 

képviselte.  Beszámolójában ismerteti a Tanács eddig elért eredményeit és terveit.  

 

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

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

https://www.eventbrite.com/e/2015-modern-pentathlon-first-world-cup-tickets-1352834664g
https://www.eventbrite.com/e/2015-modern-pentathlon-first-world-cup-tickets-1352834664g
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Tagdíjak 2015-re.  Még nem késő befizetni az évi tagdíjat, ami továbbra is csak $20 

egyéneknek, illetve $30 családoknak.  Új tagokat mindig szeretettel látunk!  A csekket a 

Kossuth Klub címére küldjék (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) „2015 tagdíj” 

megjelöléssel.  

 

Márciusi Előzetes 
 

Egyházi Hír.  A Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház következő istentisztelete március 

1.-én délután 2-kor lesz a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   

Szombaton, március 28.-án délután fél 2-kor (1:30 p. m.) a Megtestesülés 

(Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) Böjte Csaba testvér római 

katolikus szentmiséjére vár minden magyart Nt. Bodor Péter Pál, az egyház 

lelkipásztora.  Sarasotában akkor ünnepelnek magyar húsvétot.  A megkeresztelkedés 

lehetőségéről a 954-614-4524 telefonszámon lehet érdeklődni. 

 

Közvetítés a Metropolitán Operából.  Március 7.-én délután ideális szereposztásban, 

egyenes adásban közvetíti a rádió Bizet Carmen című operáját.  Don Josè Jonas 

Kaufmann (München, Németország), Carmen Elina Garanča (Riga, Lettország), 

Escamillo Bretz Gábor (Budapest, Magyarország) lesz.  Gáborra sokan emlékeznek 

tagjaink közül.  2003-ban a Zeneakadémia hallgatójaként a Kossuth Klub meghívására 

társaival két koncerten szerepelt és énekelt a Sarasota Operaházban.  Azóta élvonalbeli 

világsztár lett, többek között a milánói Scálában énekelte a Kékszakállú herceget nagy 

sikerrel.  Ebben az évadban debütál New Yorkban.  

 

Gulág Könyv.  Magyarul is megjelent tagtársunk Dr. Lajos Z. Tamás könyve, amiben 

nagybátyja, Lajos Iván sorsát kutatja.  Lajos Ivánt először a nácik hurcolták el 

Mauthausenba, majd a szovjetek a Gulágba, ahol nyomtalanul eltűnt.  Jeltelen sírban 

nyugszik valahol Kazahsztánban.  A 107 oldalas könyv címe Két Pogány Közt Egy 

Hazáért Pusztult el az Igazságért.  Ára a szerzőtől 15 dollár.  E-könyvként is elérhető 

www.novumpublishing.hu címen.  Áprilisban bemutatják az ünnepi könyvhéten, Budapesten,         

 

Március 26.-án, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 pm) 

A Selby Könyvtár Nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

ZÁHONYI ISTVÁN 
 

A Kárpát-medence Ásványkincsei  
 

Záhonyi István érckutató geológus, néhai Záhonyi Kató tagtársunk fia, Záhonyi-

Clementis Botond történész öccse.  Szüleivel kisgyermekként hagyta el szülőhazáját, 

egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban végezte.  Családjával Denverben él, a 

Kossuth Klub tagja.  Gyakran jár látogatóba Magyarországra, ahol részt vesz a világban 

szétszóródott magyar geológusok HUNGEO konferenciáján.  Előadása a 2014-ben 

rendezett  HUNGEO konferencián szerzett tapasztalatait ismerteti. 

http://www.novumpoblishing.hu/
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Jegyezzük fel naptárainkba!  Kedden, március 31.-én délután fél 5-kor a Gulf Gate 

Könyvtár új épületében (7112 Curtiss Avenue, Sarasota) Török András író Budapestről, 

előadása angol nyelven.  Csütörtökön, április 30.-án a Selby Könyvtár nagytermében 

(1331 First Street, Sarasota) a Kossuth Klub 2015-ös vezetőségválasztása.  A szavazási 

meghatalmazásokat elküldjük bővebb információval együtt a Hírmondó következő, 

március-áprilisi számában.  Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy csak a 2015-re 

befizetett, érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező tagok szavazhatnak.       

 

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!  

 

Ingatlan közvetítés, adás-vétel ügyben hívja Gyöngyit. Genie Barlan, Realtor 941-296-

5055.  Ingyenes MLS házkeresés a www.GenieBarlanRealtor.com honlapon. 

 

Buying or selling Real Estate? Call Gyöngyi Barlan, Realtor.  Experience in Sarasota 

since 2000.  Direct Phone: 941-296-5055.  MLS data at www.GenieBarlanRealtor.com.  

 
 

 

 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

Spring  

 

 

UTÓSZÓ 

 
Rendkívüli különszámunkban elsősorban Csaba testvér márciusi látogatására helyeztünk 

hangsúlyt, mert szeretnénk, hogy mindenkinek alkalma legyen találkozni az árva és 

otthontalan gyermekek „árvízi hajósával”, Csak egy napig lesz Sarasotában, szombaton, 

március 28-án.  Kérünk mindenkit, úgy intézzék programjaikat, hogy vagy a délutáni 

szentmisére, vagy az esti bankettre el tudjanak jönni!  Úgyszintén kérünk mindenkit, 

hogy adományaikkal járuljanak hozzá Csaba testvér gyermekmentő munkájához.  Mindig 

hittünk a jó magyar közmondásban, hogy „sok kicsi sokra megy”.  Tehát nem az egyéni 

adomány nagysága, hanem az adakozók számának nagysága számít.  Természetesen, 

minden adományt köszönünk, de hivatalos köszönőlevélben csak a Kossuth Klubnak 

kiállított csekken befizetett és címünkre küldött (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) 

adományokat tudunk nyugtázni. 

 

 

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 olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota/címen  

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://www.geniebarlanrealtor.com/
http://www.geniebarlanrealtor.com/
http://epa.oszk.hu/darasota
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

Special Edition 2015. Vol. 21, No. 1. 
 

After the collapse of the Communist regimes in East-Central Europe in the early 1990’s, 

tens of thousands of children were left without families and social services to care for 

them.  Children of the Hungarian ethnic minority in ethnically mixed parts of Romania, 

a.k.a. Transylvania, were especially vulnerable because of the double whammy of 

joblessness and discrimination.  A Roman Catholic priest of the order of St. Francis, Fr. 

Csaba Böjte, O.S.F., took matters in his own hand and started a movement to provide 

shelter, food, clothing and love to those most helpless in a turbulent society, the children.  

He took over abandoned and ruined buildings, most of them confiscated former church 

properties, and with the help of selfless young volunteers restored them to provide shelter 

for the children.   

 

In a little over 25 years, Brother Csaba and the St. Francis Foundation have accomplished 

a minor miracle and have saved and care for more than 3000 children and endangered 

youth.  We can only look with amazement at the phenomenon of how love inspired 

hundreds of unpaid volunteers who help care for the children. This unprecedented 

movement continues but needs YOUR help.  In the United States, the Hungarian 

American Cultural Association, Inc., a.k.a. The Kossuth Club of Sarasota (P. O. Box 

19774, Sarasota, FL 34276) accepts tax deductible donations to benefit the children cared 

for by Brother Csaba and the St. Francis Foundation.  There are no fees, or deductions, 

100 percent of all donations is transferred to the bank account of the Foundation in Déva.  

Please make your check payable to the Kossuth Club.   

 

Brother Csaba will come to Sarasota just before Easter, on Saturday March 28.  He will 

celebrate Holy Mass at 1:30 p. m. at the Incarnation Catholic Church (2901 Bee Ridge 

Road).  Everybody, regardless of religious affiliation, is cordially invited to attend.  He 

will be the keynote speaker at a banquet to be held at Mattison’s 41 (7275 S. Tamiami 

Trail).  The cost of the 3-course, Hungarian style dinner is $32.00 per person payable to 

the Kossuth Club by March 20.  

 


