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MAGYAR OKTÓBEREK 
 

Október a magyar történelem vörös és fekete hónapja.  Vértől vörös, gyásztól fekete. Az 

aradi vértanúkra október 6. emlékeztet, október 23. pedig az 1956-os forradalom 

diadalmas, s egyben gyászos napjaira.  Október 23. után másik fekete nap következett 

1956-ban, november 4. amikor szovjet tankok dübörögtek vissza a szabadság 

mámorában fürdő Budapestre.  Emlékezünk és emlékeztetünk!  „Ne merje senki 

elfeledni vagy bemocskolni azt a napot, amikor a pesti utcán a szabadságért a nép vére 

folyt” (Kisvarsányi Géza: „Egy őszi nap”, 2000.). 

  

1956—Te Csillag!  Te fényesen ragyogó, messze világító, történelmünket bearanyozó 

ÜSTÖKÖS!  A 60.-ik évfordulón tisztelgünk Előtted mindazok, akik még itt vagyunk, 

maroknyi nép, egyre fogyatkozó sorai.  A Kossuth Klub tagjainak zöme az 56-os 

generációhoz tartozik.  A 60.-ik évforduló méltó megünnepléséhez anyagi erőforrások 

kellenek.  Kérjük, hogy lehetőségeihez képest mindenki járuljon hozzá 56-os műsoraink 

szervezési költségeihez.  A 60.-ik évforduló kötelez!  A Kossuth Klubnak küldött 

adományok (1956 EMLÉKÉRE) levonhatók az egyéni adóalapból.  

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a 60.-ik évfordulóra rendezett műsorok helyszíne a 

Bay Village (8400 Vamo Road, Sarasota) kultúrterme lesz, ahol kényelmes ülések, emelt 

színpad, nagyszerű zongora, valamint korlátlan parkolási lehetőség áll rendelkezésünkre.  

Jegyeket a Kossuth Klubtól (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) kell elővételben 

rendelni 20 dollárért (diákjegyek 16 éves korig 10 dollár).   

        

Az Enyedi-Salamon Kvartett.  Szombaton, október 8.-án délután 4-kor a Bay Vilage 

kultúrtermében (8400 Vamo Road, Sarasota) észak-amerikai turnéja záróműsorát adja a 

kvartett Magyarországról.  Salamon Soma furulya- és tangóharmonika-művész 

kiemelkedő sikerrel szerepelt májusban, a Napraforgók gála műsorán.  A Liszt Ferenc 

Zeneakadémián, Budapesten végzett művészt 2015-ben hallottuk először Sarasotában.  

Enyedi Ágnes énekművész Cserna Ildikó tanítványa volt a Zeneakadémián (régi 

tagjaink emlékeznek Ildikóra, aki a 90-es években többször szerepelt a Kossuth Klub 

által rendezett koncerteken a Sarasota Operában, a Megváltó templomban és a Cohen 

Hallban).  Enyedi Ágnes 2012-ben a Magyar Állami Népi Együttes szólistája volt 

Sarasotában, amikor a világhírű magyar népzene- és táncegyüttes a Van Wezel Hallban 

lépett fel.  A kvartett Berecz István táncművésszel bővül 5 személyre.  A műsoron 

vendégszerepel a Napraforgók magyar gyermek néptánc csoport is.  Ez a műsor a népi 

kultúra jegyében hirdeti a magyar kultúrát és emlékeztet az 1956-os magyar 

forradalomra.    
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Október 20.-án csütörtök délután 4 órakor a Bay Village kultúrtermében (8400 Vamo 

Road, Sarasota) lesz a másik ünnepélyes 56-os megemlékezés.  Közreműködik Krasznai 

Tünde zongoraművész.  A Kolozsvárott született művész eddig kétszer adott nagy sikerű 

koncertet Sarasotában.  Közkívánatra kértük fel a Kossuth Klub 1956.-os 

emlékhangversenyére.  Őszi amerikai turnéja utolsó állomása lesz Florida, így sikerült 

megszervezni szereplését.  A világhálón www.prodigypianist.com címen olvashatunk róla.   

Műsorán magyar klasszikus zeneszerzők műveit hallhatjuk.              

 

Vezetőségválasztás.  Az áprilisi választáson egyhangúlag megválasztottuk a klub 

vezetőségét 2016-17-re: Dr. Krajcsik György, elnök, Nádasdy Orsolya. alelnök, 

Kendeffy Péter, pénztáros, valamint Dr. Domonkos László, Kisvarsányi Éva, Dr. 

Szirmai László, Thiringer Erika és Dr. Vadász Alexandra, igazgatók.  A vezetőség új 

tagjai Dr. Horváth Péter és Varga Ottilia.       

 

Egyházi Hírek.  Október első vasárnapján, október 2.-án délután 2 órakor lesz a 

következő magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva 

Road, Sarasota). Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  

Megemlékezünk az aradi vértanúkról.—Október 9.-én, vasárnap délután magyar nyelvű 

római katolikus szentmise lesz Fülöp Atyával a Megtestesülés templomban (2901 Bee 

Ridge Road, Sarasota).  Nagyra értékeljük az amerikai pap elkötelezettségét nyelvünk és 

honfitársaink iránt.  Támogassuk igyekezetét, u. i. Venice püspöke csak akkor 

engedélyezi további magyar szentmisék megtartását, ha elég hívő jelenik meg azokon!  

Pünkösd vasárnapján oly kevesen voltunk a templomban, hogy joggal felmerült a kérdés: 

igényt tart-e Sarasota magyarsága a magyar nyelvű szentmisékre?    

   
Öttusa Világkupa Döntő Sarasotában.  Április végén harmadszor rendeztek 

nemzetközi öttusa versenyt Sarasotában.  Az 5 sportág közül (párbajtőr, úszás, lovaglás, 

és kombinált futás—lövészet) a férfivívást néztük végig, ahol három magyar versenyzőt 

ismerünk.  Marosi Ádám, a 2012-es londoni Olimpián bronzérmet nyert versenyző, 

Kasza Róbert és Demeter Bence.  Marosi és Demeter eredményei alapján indulhatnak a 

Rio de Janeiróban, augusztusban tartandó Olimpián.  Magyari István vívóedzőtől 

értesültünk, hogy a csapatbajnokság megszűnésével nemzetenként csak 2 versenyző 

indulhat.  Az öttusa-párbajtőrben minden asszó egy percig tart.  Elképzelhető az a 

hangzavar és kavalkád, amit 36 nemzet fiai a 9 páston pordukált az u. n. „round robin” 

mérkőzés alatt, a sarasotai Y.M.C.A. sportcsarnokban!  A magyar nőket Földházi Zsófia 

és Alexejev Tamara képviselték Sarasotában.  Bár Földházi a második helyen végzett, 

Bognár Gábor mesteredző közölte, hogy két héttel később, a Moszkvában rendezett 

öttusa világbajnokságon aranyérmet nyert.  A Földházi-Kovács-Alexejev összeállítású 

női csapat a moszkvai bajnokságon világbajnok lett.  Lesz kinek szurkolni az Olimpián!         

 

Sikeres Napraforgók Gála.  Május 29.-én ismét telt házas közönség tapsolta meg a 

Napraforgók hagyományőrző magyar gyermekcsoport műsorát a Glenridge Színházban.  

Csodálatra méltó, hogy 5 év alatt mennyit tanultak és fejlődtek ezek a gyerekek 

alapítójuk, Varga Ottilia odaadó vezetése alatt.  Az első, tétova lépések óta évről évre 

követtük őket és tapasztaltuk előrehaladásukat.  A műsort a Kossuth Klub messzemenően 

támogatta, mert magunkénak érezzük a célt, ami a magyar kultúra és hagyományok 

http://www.prodigypianist.com/
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továbbadása és ismertetése a fiatalabb generáció és az amerikai közönség részére.  

Kiemelkedő sikere volt a Magyarországról, Kanadából és más amerikai államokból jött 

vendégművészeknek, különösen Salamon Soma furulya-tangóharmonika művésznek és 

Lukács László táncművésznek Kecskemétről. 

 

A 10.-ik Magyar Fesztivál.  Október 15-16.-án, szombaton és vasárnap lesz a 10.-ik 

Magyar Fesztivál Sarasotában.  A sikeres Fesztivált minden évben támogattuk, hirdetve a 

Kossuth Klub karitatív működését.  Idén is számítunk tagjaink tárgyi adományaira, 

melyek eladása jótékony célt szolgál.  Az Igazgatóság legújabb döntése szerint magyar 

nyelvű könyvadományokat is elfogadunk!  Ezeket Dr. Horváth Péter igazgató 

telefonszámán (941-727-1615) lehet jelenteni.  Dísztárgyak, kézimunkák, szőttesek, 

hímzések népszerűek, de valóban értékes anyagot, sajnos, nem tudunk érdemben kezelni.  

 

Könyvismertetés.  A Toronto Egyetem kiadásában megjelent Dreisziger Nándor 

„Church and Society in Hungary and in the Hungarian Diaspora” című könyve.  A 

komoly történelemkutatáson alapuló mű a magyar történelmi egyházak szerepét elemzi 

társadalmunkban.  Különös figyelmet fordít a diaszpórában működő egyházakra, amiket 

elődeink, a „templomépítő generáció” létesített.  Megrendelhető: www.utppublishing.com.      

 

Szerkesztői Üzenet.  A nyári hónapokban nem lesznek programjaink.  A Hírmondó 

következő száma szeptemberben jelenik meg.  A nyár folyamán befizetett tagdíjak 

(egyéni tagdíj 20 dollár, családi tagdíj 30 dollár) 2017. december 31.-ig meghosszabbítják 

tagságukat. Az 1956.-os októberi műsorokra kérjük, minél hamarabb vegyék meg 

jegyeiket, mert tudnunk kell, hogy hány személyre számíthatunk.  Az amerikai törvények 

értelmében a tagdíjakon felül befizetett, valamint az „1956 EMLÉKÉRE” küldött 

adományok levonhatók az egyéni adóalapból, de a tagdíjak és jegyek ára nem.    

 

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!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 
 

A Venice (korábban Cramer) Toyota autókereskedés (900 U. S.Hwy, 41 Bypass S. Venice, FL 

34285) alkalmazottja Varga Mihály (Mike) Kossuth Klub tag várja a magyar érdeklődőket.  Év-

végi kiárusítás, kedvező árak és feltételek, új és használt autók nagy választékban.  Mobil 

telefonszám: 908-246-6222.  E-mail:  Forduljunk hozzá bizalommal!   
 

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  
 

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

Newsletter of the Kossuth Club 

Summer 2016. Vol. 22, No. 7. 
 

1956—Sixty Years Later.  In 2016, Hungarians all over the world observe the 60th anniversary 

of the 1956 Hungarian revolution.  The revolution started on October 23 when tens of thousands 

of students, joined by average citizens demonstrated on the streets of Budapest against the Soviet 

occupation of the country and the lawlessness of the Communist Party.  They demanded a 

multiparty system, freedom of speech and religion, and basic human rights.  Their demands are 

summarized on the next pages.  The peaceful demonstration turned bloody when the secret police 

fired on the unarmed people.  Unforgettable days followed when the wind of revolution and 

freedom spread like wildfire across the country but was soon crushed with the November 4th re-

invasion by the overwhelming force of the Soviet army.  As far as revolutions go, this was the 

most spontaneous and purest democratic revolution in the history of the world.  It sprang from the 

collective heart and soul of the freedom-loving Hungarian people as a desperate reaction to 

eleven years of Soviet occupation, physical and psychological torture, and communist oppression 

of elementary human rights and freedom. 

 

Most members of the Kossuth Club belong to the generation that left Hungary after the defeat of 

the revolution.  They will remember, and consider it their duty to remind the younger generation 

of how history was made in Hungary, in 1956.  Two special commemorative programs are 

planned in October.  Both programs will be held in the Bay Village auditorium (8400 Vamo 

Road, Sarasota) with comfortable seats, a raised stage, an excellent piano and unrestricted 

parking.  The cost of tickets in advance is $20 each ($10 for students under 16 years of age).  Tax 

deductible donations for the organizational cost of memorial events are appreciated! Please 

indicate “1956 MEMORIAL” on your check and mail it to the Kossuth Club, P. O. Box 19774, 

Sarasota, FL 34276.     

 

Saturday, October 8 at 4:00 p.m. in the Bay Village auditorium The Enyedi-Salamon Quartet 

featuring folk dancer István Berecz perform traditional Hungarian folk music from the 

Carpathian Basin.  The group is concluding a North American tour in Sarasota.  Soprano Ágnes 

Enyedi, a graduate of the world famous Liszt Academy of Music in Budapest, was the soloist 

with the Hungarian State Folk Ensemble during their North American tour in 2012, and 

performed with the ensemble in Sarasota at the Van Wezel Hall.  Soma Salamon plays the 

Hungarian “furulya”, a recorder of special design, with great artistry, as well as accordion and 

drums.  He is a graduate of the Liszt Academy and currently teaches there.  The 

Napraforgók/Sunflowers Hungarian Children’s Ensemble of Sarasota appears as a special guest.    

 

Thursday, October 20 at 4:00 p. m. in the Bay Village auditorium pianist Tünde Krasznai 

performs classical music featuring Hungarian composers.  Please order your tickets early to both 

concerts from the Kossuth Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276)!  
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1956: WHAT THEY WANTED 
 

The Hungarian tricolor with a hole in its center is the symbol of the 1956 Hungarian revolution.  The hated 

Soviet-style coat of arms was literally torn out of the national flag in protest of the lawless rule of the 

Communist Party enforced by the Soviet occupation of Hungary since the end of World War II.   On the 

evening of October 22, 1956 students of the Technical University of Budapest drafted 16 

demands and voted unanimously to present them to the government the next day as the will of the 

Hungarian people.  The students planned an organized and peaceful march to the Parliament 

building on Kossuth Square for the afternoon of October 23, 1956.  Tens of thousands of young 

people gathered for the march.  The demands are summarized below. 
  
1. Withdrawal of all Soviet troops from Hungary according to the terms of the peace treaty of 

1947; 

2. Democratic election of the central committee of the Hungarian Workers Party in a special 

Session; 

3. New government under the leadership of Imre Nagy; 

4. Public trial of Mihály Farkas and investigation of communist party boss Mátyás Rákosi.  The 

return home of all Hungarian citizens unjustly convicted and imprisoned in the Soviet 

Union;  

5. Free multiparty national elections, election of new representatives; 

6. Hungarian-Soviet and Hungarian-Yugoslav friendship based on economic and political parity 

and the provision not to interfere in each others internal affairs; 

7. Reorganization of the Hungarian economy with the participation of professional economists; 

8. The Hungarian use of domestic uranium resources, public review of the terms of all 

international trade agreements and the planned economy; 

9. Determination of the minimum wage for industrial workers and establishment of workers 

autonomy in the factories; 

10. Revision of the enforced requirement by farmers to give their produce to the state, and 

provision of subsidy for private farmers; 

11. Review of all political and economic trials, full amnesty and rehabilitation for all the 

innocently convicted political prisoners; 

12. Freedom of opinion, freedom of speech and freedom of the press, free radio, daily paper for 

the newly formed student organization, and abolition of personnel files; 

13. That symbol of tyranny and oppression, the statue of Stalin should be removed immediately; 

14. Removal from the national flag of the Soviet style coat of arms and the return of the historic 

Kossuth coat of arms in its place, re-establishment of March 15 and October 6 as legal 

national holidays, new uniforms for the Hungarian army;  

15. Declaration of full solidarity with the workers of Warsaw and the Polish independence 

movement; 

16. Formation of a national youth congress. 


