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Anyák Napja.  Magyarországon tradicionálisan május első vasárnapján ünneplik meg 

Anyák Napját.  Amerikában azonban a „hivatalos” Anyák Napja május második 

vasárnapja.  A két dátum egybeesik a magyar egyházak meghirdetett istentisztelete illetve 

szentmiséjével, így az amerikai magyar anyukák kétszer ünnepelhetnek!  

 

Egyházi Hírek. A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, május 6.-án délután 2 órakor lesz.  

Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból. A Napraforgók 

Hagyományőrző Iskola tanulói megemlékeznek a magyar Anyák Napjáról.  Mindenkit 

szeretettel várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre.—A következő magyar 

nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) az 

amerikai Anyák Napján, vasárnap május 13.-án délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation 

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).  Fülöp Atya üzeni, hogy ez lesz az utolsó 

magyar nyelvű szentmise ebben a „szezonban”, mert a nyári hónapokban szünetelnek.  A 

magyar szentmisék október második vasárnapjától kezdve újra beindulnak az Incarnation 

templomban. 

 

Kérés Olvasóinkhoz.  Több mint 25 éve a Kossuth Klub tagja Kaveggia Mária (Mari).  

Kérésére közöljük az alábbi „hirdetést” szlovákiai magyar asszonytól:  

 

„Házvezetőnői állást keresek bentlakással.  Amerikai állampolgár vagyok, és autót 

vezetek.  Referenciám van, 941-586-5048.  Havi $1,000.00-t szeretnék kérni.  

Telefonszámom: Györgyi, 352-322-6050.”   
 

Kérjük, aki úgy gondolja, hogy szüksége volna segítségre, hívja fel a fenti számokat.  

 

Trianon.  2020-ban lesz 100 éve annak, hogy Trianonban megkötötték az első 

világháborúra pontot tevő „békét”, Bár ez az évforduló gyászos emléke 

Magyarországnak, nem múlhat el anélkül, hogy valamilyen módon ne emlékezzünk meg 

róla. Áprilisi gyűlésünkön két filmet láttunk Trianonról.  Koltay Gábor 

dokumentumfilmje másodszor is megrázóan érdekes volt.  A másik film, Sir Brian 

Cartlidge angol diplomata szemével világít rá Trianon végtelen igazságtalanságára.   

Különösen érdekes volt az 1919-es Tanácsköztársaság, az u. n. „kommün” és vezetőinek 

részletes leírása.  Ezzel a témával u. i. annak idején, az 1950-es években, nagyon 

vázlatosan foglalkozott a magyar történelemtanítás.    

 

Vezetőségválasztás.  Alapszabályaink értelmében a Klub vezetőségét az igazgatósági 

tanács alkotja.  Évente egyszer választjuk meg őket, számuk 5 és 13 között mozog.  A 

jelenlegi tanács 9 tagja: Dr. Krajcsik György, elnök, Nádasdy Orsi, alelnök, Kendeffy 
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Péter, pénztáros, Kisvarsányi Éva, műsor felelős, Dr. Domonkos László. ösztöndíj 

bizottság, Pataky Magdi, szerkesztő, Thiringer Erika, Dr. Szirmai László és Varga 

Ottilia, a Napraforgók Hagyományőrző Iskola alapító-igazgatója.  A 2018-19-es  

választás április 26.-án, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 p. m.) volt a Selby Könyvtár 

nagytermében (1331 First Street, Sarasota).  Örömmel közöljük, hogy a választás legális 

volt, 30 proxy mellett 30 tagot számláltak össze az ellenőrök és a 9 tagú igazgatóságot 

egyhangúlag újraválasztottuk.  Dr. Krajcsik György elnöki beszámolójában vázolta a 

2017-18-as év főbb eseményeit, többek között az új amerikai magyar nagykövet Dr, 

Szabó László látogatását.  Kendeffy Péter pénztáros az év adományairól számolt el.  

Köszönjük Pataky Gábor tagtársunknak, hogy mint ideiglenes elnök (president pro tem) 

a szavazást sikeresen lebonyolította.  Új igazgató jelölt nem volt. 

 

Korbuly Laci Temetése.  Tagtársunk Korbuly László (1935-2018) gyászmiséje hétfőn, 

május 7.-én délelőtt 11 órakor lesz a Szent Thomas Moore római katolikus templomban 

(2506 Gulf Gate Drive, Sarasota).  Özvegye Judith kéri, hogy kegyeleti virág helyett a 

Tidewell Hospice számára küldjenek adományt.  Őszinte részvéttel osztozunk családja és 

a Kossuth Klub veszteségében. 

 

Március 15.-i Műsorunk—Magyarázat.  Köztudott, hogy mint hivatalosan 

nyilvántartott, adómentes társadalmi szervezet a Kossuth Klub díjtalanul használhatja a 

megyében működő mintegy 15 könyvtár termeit havi gyűléseink megtartására.  Mivel 

nem mi vagyunk az egyetlen 501(c)(3) szervezet a környéken, a helyszínfoglalás 

elsőrendűen fontos.  Márciusi műsorunkat jó előre, még előadónk sem volt, amikor 

lekötöttük.  2017-ben a könyvtárak Internetes foglalási rendszerét alaposan átszervezték 

és a március 22.-re lefoglalt rezervációnk elkallódott.  A központi helyzete miatt gyakran 

választott Selby Könyvtárban ismerik a Kossuth Klubot, így tudták, hogy gyűléseink 

rendszerint a hónap végén, csütörtökön szoktak lenni.  Idén márciusban öt csütörtök volt, 

így képzelhetik megrökönyödésünket, amikor olvastuk, hogy helyfoglalásunk nem 

március 22.-re, hanem március 29.-re érvényes!  Addigra u. i. már a műsort is 

megszerveztük és meghirdettük.  Szíki Károly színművész Egerből saját költségén jött 

Sarasotába, hogy méltó március 15.-i műsort mutasson be.  Két nap állt rendelkezésünkre 

termet találni.  Végül sikerült a Faith Evangélikus Templomban lefoglalni 2 megfelelő 

termet, amiért azonban 100 dollárt kellett azonnal készpénzben kifizetni.  Ezt Kisvarsányi 

Éva saját zsebből, mint céladományt ki is fizette.  Sajnos azonban pénztárosunk a 

készpénzadományt nem ismerte el, ezért Éva csekket is írt a Kossuth Klubnak.  A  

vezetőségi munka személyes anyagi áldozatot is kíván.  A helyszínváltozásról már csak 

E-mailen tudtuk értesíteni tagjainkat, ezért a műsort csak kb. 40 tagunk hallotta.  

Krajcsik Aileen videó felvételen örökítette meg a szenzációs előadás egyes részleteit. 

 

Tagdíjak.  A 2017-es tagdíjak december 31.-ig voltak érvényesek. A most befizetett 

tagdíjak (egyéneknek évente 20, családoknak 30 dollár) 2018. december 31.-ig 

érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket és új tagokat mindig örömmel fogadunk.  

Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. 
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MEGHÍVÓ 

 

A vezetőség és a Hírmondó szerkesztősége nyári vakációja miatt legközelebb októberben 

találkozunk.   

 

Okulva a márciusi műsor tanulságán, tehát, hogy a helyszínfoglalás milyen fontos, 

lefoglaltuk a következő dátumokat, bár müsoraink még nincsenek 

 

Kérjük, jegyezzék fel naptáraikba a következő dátumokat és helyszíneket: 

 

Október 25. Csütörtök délután a Selby Könyvtárban 

 

November 28, Szerda délután a Gulf Gate Könyvtár A termében 

 

December 20, Csütörtök  délután a Selby Könyvtárban 

 

Októberi műsoraink általában az 1956-os magyarországi forradalommal foglalkoznak, de 

idei műsorunk még nem állt össze. 

 
 

HIRDETÉS 

 

Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA irodájához, 

7061 S. Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.  E-mail: 

Les@GardiCPA.com.  Angolul és magyarul beszél!  Income tax problems?  Turn to Les 

Gardi! 

 

 

Boldog Anyák Napját kívánunk minden kedves Édesanyának! 
 
 
 

Olvasóinknak és tagjainknak Kellemes pihenést, jó vakációt 
kívánunk!  

 
Viszontlátásra októberben! 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

May, 2018. Vol. 24. No. 5. 

 

Mothers Day,   In Hungary, the first Sunday in May is Mothers Day.  In the United 

States on the other hand, Mothers Day is officially the second Sunday in May. How 

fortunate are Hungarian moms in America because they can celebrate their special day 

twice! 

 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva 

Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor will 

be on Sunday, May 6th at 2:00 p. m.  Hungarian Mothers Day will be remembered by 

students of the Napraforgók School.  There will be a reception in Parish Hall 

afterward.—Roman Catholic holy mass in Hungarian will be celebrated by Father Fülöp 

(Dr. Philippe Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee 

Ridge Road, Sarasota) on Sunday, May 13th at 1:30 p. m.  Father Fülöp informs us that 

this will be the last Hungarian Mass for the season and that there will not be any 

Hungarian Mass during the summer.  However, they will be resumed from the second 

Sunday in October.   

Important Dates to Remember! 

Thursday, October 25 in the Selby Library remembering the 1956 Hungarian 

revolution.   

Wednesday, November 28 in the Gulf Gate Library A room, 

Thursday, December 20 in the Selby Library. 

 

The dates are set but the programs are not.  In the next issue of the newsletter more 

information will be given. 

 

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