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Egy Zongora-Két Ember-Négy Kéz—Egy Élet.  Ez a címe a Budapestről érkező fiatal 

zongoraművész házaspár Várnagy Andrea és Farkas Zsolt négy-kezes zongoraestjének, 

amit február 1.-én du 5 órakor mutatunk be a Selby Könyvtár nagytermében (1331 First 

Street, Sarasota).  A zongoraest a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándéka a diaszpóra 

magyarságának.  Szeretnék, ha minél szélesebb körökben bemutatnánk a műsort, ezért a 

Petőfi Klub vezetőségét is megkértük az est hirdetésére, remélve, hogy sokan eljönnek 

tagjaik közül.  A helyszínen fizetendő fejenként 5 dollár adomány a zongora hangolás és 

szerény honorárium költségéhez járul hozzá.  A műsoron Liszt Ferenc, Bartók Béla és 

Kodály Zoltán műveit mutatják be.  Érdekessége, hogy Liszt több, ritkán hallott 

művének négykezes változatát is bemutatják.                

 

Jó Szerencsét!  Ezt a szép és tradicionális köszöntést a bányászoktól vették át 

Magyarországon a földtudományok művelői (geológusok, bányamérnökök, etc.).  2002-

ben „Életutak, életpályák” címmel jelent meg Dr. Horn János, aranyokleveles 

olajmérnök, monumentális könyvsorozatának első kötete.  A 2016-ban már 17 kötetre 

terjedő mű, összesen 5543 oldalon 174 akadémikus, egyetemi tanár és a szakma első 

számú vezetőinek életútját tartalmazza.  Az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Könyvtárában a sorozat számai a következő címen olvashatók www.mek.oszk.hu-műszaki 

(tudományok/bányászat).  A sorozat szerkesztéséért Horn János 2011-ben, 2012-ben és 

2014-ben Magyar Rekorder Diplomát kapott.   

 

Dr. Kisvarsányi Géza geológus professzor, a Kossuth Klub emeritus pénztárnokának 

memoárja először jelent meg magyarul Horn János sorozatában az „Élet—Hivatás 

(Földtan, bányászat, energetika” című kötetben.  A könyv az Egyesült Államokban 

2011-ben magyarul, majd Kisvarsányi Éva fordításában, 2013-ban angolul jelent meg.  

Az angol fordítás megérte a harmadik kiadást. Maczelka Árpád Mikes Kelemen 

kutatónk fáradhatatlan munkájának eredményeként a Hírmondó eddig megjelent összes 

száma mellett (http://epa.oszk.hu/sarasota), Kisvarsányi Géza három könyve olvasható 

a Széchényi Könyvtár Elektronikus Könyvtárában: 2000-ben megjelent válogatott versei, 

www.mek.oszk.hu/16200, az életrajz angol fordítása www.mek.oszk.hu/16200/16268, 

valamint az életrajz magyarul www.mek.oszk.hu/16200/16269,  

       

Egyházi Hírek.  A következő ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban (4835 

Beneva Road, Sarasota) vasárnap, február 5.-én délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. 

Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.—Vasárnap. február 12.-én délután 1 

órakor magyar nyelvű római katolikus szentmise lesz a Megtestesülés templomban (2901 

Bee Ridge Road, Sarasota) Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL).  

 

 
 

http://www.mek.oszk.hu-műszaki/
http://epa.oszk.hu/darasota
http://www.mek.oszk.hu/16200—a
http://www.mek.oszk.hu/162öö/16279-16269
http://www.mek.oszk.hu/16200/16269
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Kossuth Ösztöndíjak.  A 2017-18-as egyetemi Kossuth ösztöndíjakra az érdeklődők 

március 15.-ig küldjék el pályázatukat felbélyegzett válaszborítékkal, címünkre (P. O. 

Box 19774, Sarasota, FL 34276).  Kossuth ösztöndíjra azok a 2017-18-as tanévben 

egyetemre készülő középiskolai diákok pályázhatnak, akik magyar származásúak 

(legalább egy nagyszülő a Kárpát medencében született), a középiskolában minimum 3.5 

pont tanulmányi eredményt értek el, és 2 tanár ajánlólevelét mellékelik.  A pályázó 

mellékeljen egy 250 szavas esszét, amelyben kifejti, hogy mit jelent számára magyar 

származása (magyarul, vagy angolul „What my Hungarian heritage means to me”).  A 

Kossuth Klub ösztöndíj bizottsága májusban dönt a pályázatok kiértékeléséről.  Az 

ösztöndíj egyszeri és nem megismételhető.  Kifizetése augusztusban történik egyenesen a 

diák egyetemi bankszámlájára, ahová felvették, és ahol tanulmányait folytatni fogja.   

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2016-ra befizetett tagdíjak december 31.-

ig érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2017-re 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár.  Felülfizetéseket mindig 

köszönettel fogadunk.  A Hírmondót csak azoknak küldjük el postai úton, akik nem 

rendelkeznek Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.    

 

Szerkesztői Üzenet.  A 2017. januári számmal elkezdtük a Hírmondó 23.-ik évfolyamát.  

Sok sikeres év van mögöttünk, de sajnos mind taglétszámunk, mind nagystílű 

támogatóink száma egyre csökken.  Olvasóink segítségére van szükség ahhoz, hogy 

továbbra is folytathassuk kitűzött céljaink teljesítését, elsősorban magyar kultúránk 

széleskörű ismertetését és népszerűsítését amerikai környezetünkben, valamint a Kárpát-

medence magyar ifjúságának felvirágoztatását.  Az előbbit helyi kulturális szervezetekkel 

kialakult kapcsolataink ápolása segíti, az utóbbit pedig az iskoláknak és árvaházaknak 

küldött anyagi támogatás.  Az utóbbi az elmúlt 23 év alatt több mint egy millió dollárt ért 

el!  A Kossuth Klub következő vezetőségi választása április 27.-én lesz.  Kérjük, aki 

segíteni tud és szeretne, jelentkezzen címünkön (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).  

Az igazgatóságnak jelenleg 10 tagja van, de alapszabályaink szerint még 3 tagot lehet 

megválasztani.  Várjuk a jelentkezőket, akik új ötletekkel és lelkes munkával tudnak 

segíteni.      

 

 

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

Csütörtökön, Február 16.-án délután fél 5-kor (4:30 p. m.) 

A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 
 

DOBOZI ISTVÁN 
 

MI VÁRHATÓ DONALD TRUMPTÓL A 

KÜLPOLITIKÁBAN 
 

Dobozi István Budapest mellett, Tóalmáson született.  A Közgazdasági Egyetemen 

doktorált és tanított, 1986-88-ban a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági 

Kutatóintézetének aligazgatója volt.  Az Egyesült Államokban az Arizona és Hofstra 

Egyetemeken, majd a Colorado School of Mines-on tanított.  1992 és 2002 között a 

Világbank vezető energia közgazdásza, jelenleg vezető konzultánsa Washingtonban.  

Számos könyv és tudományos cikk szerzője.  Szülővárosa díszpolgárrá avatta a város 

romos templomtornyának helyreállításáért. 

 

Dr. Dobozi a Kossuth Klub tagja.  Sarasotába évente, mint „hómadár” (snowbird) látogat, 

így tagjaink közül sokan csak ritkán találkoztak vele.  Értelmesen átgondolt, tárgyilagos 

cikkei gyakran jelennek meg nívós angol, amerikai és magyar folyóiratokban és 

újságokban.  Visszatérő előadónk eredetileg 2016-ban megjelent könyvét szándékozott 

bemutatni, ami angol nyelven 2016-ban jelent meg Myanmar (Burma) energia ellátását 

tárgyalja.  A Kossuth Klub vezetősége kérésére változtatta meg előadását a tagjaink közt 

nagyobb érdeklődésre számítható témára.  
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! 

 

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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

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

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/darasota


                                                                                       4 

THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

February 2017. Vol. 23, No. 2. 
 

Oral History.  We say “Good Bye and Thank You” to Árpád Maczelka, our Mikes 

Kelemen scholar who was assigned to the Kossuth Club for the past four months.  He 

worked hard to collect valuable books and documents from the region and arranged their 

return to Hungary.  He conducted several interviews with our members as well as others 

for an oral history record to be published.   

 

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical service will be on Sunday, 

February 5th at 2:00 p.m. in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) 

led by Reverend Péter Pál Bodor, followed by the usual reception.—On Sunday, 

January 8th at 1:00 p. m. Roman Catholic mass in Hungarian will be celebrated by 

Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church 

(2901 Bee Ridge Road, Sarasota). 

 

Piano Concert.  On Wednesday, February 1st at 5:00 p. m. in the Selby Library (1331 

First Street, Sarasota) there will be a concert ONE PIANO, TWO PEOPLE, FOUR 

HANDS--ONE LIFE by ANDREA VÁRNAGY and ZSOLT FARKAS from 

Budapest.  The concert is a gift to the Diaspora from the Hungarian government.  It is co-

produced with the Petőfi Club.  Everyone is welcome!  

 

On Thursday, February 16th at 4:30 p. m. in the Selby Library (1331 First Street, 

Sarasota) professor Dr. István Dobozi, chief advisor of the World Bank and a member of 

the Kossuth Club presents “Donald Trump’s Foreign Policy—What to Expect” (in 

Hungarian). 

 

Memberships.  We remind our readers that memberships for 2016 expire on December 

31st.  Please renew your memberships by sending your checks made out to the Kossuth 

Club (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) and mark “2017 dues” on the memo.  Single 

membership for one year is $20; family membership is $30.  The newsletter is mailed 

only to those who do not have access to the Internet.  We are grateful for any tax-

deductible overpayment of dues, and for donations! 

 
 


