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Szinte el sem hiszem, hogy már a 2020. év első számát kell írnom. Hogy repül az idő! 

Ezúton is szeretnénk minden kedves olvasónak egészségben és sikerekben gazdag 

nagyon boldog új évet kívánni. Az új év kezdete  új tervek, elképzelések 

megvalósítására nyújt lehetőséget. Többen arra gondoltunk, hogy a Sarasota és 

környékén (Bradenton, Venice) élő magyar gyerekeknek szeretnénk lehetőségét adni 

rendszeres találkozásra.  Ez gyerek klub formájában történne, hogy ünnepeinkre készülve 

gyakorolhassák a magyar nyelvet és megtanulják az ünnepeinket és ünneplésének módját. 

A Kossuth Klub biztosítaná az ehhez megfelelő helyet és feltételeket.  

December 14.-én szombaton nagyszerű élményben volt része mindazoknak, akik 

megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek a  nagy hirtelenséggel szervezett író olvasó 

találkozóra. Mégegyszer szeretnék köszönetet mondani Tuza Évának, hogy elhozott két 

ilyen nagyszerű előadót Magyarországból.  

Dr. Valastyán Pál jogász, korona kutató valamint felesége, Bauer Barbara több nagy 

sikerű könyv írója tisztelt meg bennünket előadásukkal  fölöttébb érdekes munkájukról. 

Magyarázatot és választ kaphattunk sok, a Magyar Szent Koronát övező jó néhány 

kérdésre. Életük olyan fontos része volt a férj munkája, hogy egy nagyon szép könyv 

megírásra ihlette az író feleséget, Bauer Barbarát. Igy született meg tizenkettedik kiadott 

könyve „Az aranyműves fia” mely misztikus elemekkel gazdagított, apa és fia története a 

jelenben, illetve a mesék, legendák ködébe vesző távoli múltban.  Az aranyműves fia,  

Kétszázéves szerelem, Még látlak odafenn, Vakrepülés csak nyomtatott formában 

kaphatóak. Akik szeretnék még magyarországi hazautazásuk előtt megvásárolni 

bármelyik regényt, kérjük vegyék fel a kapcsolatot Tuza Évával (tuzaeve@ aim.com). 

Bauer Barbara E-könyv formában is megjelenő könyvei kaphatók  nyomtatott formában 

is. Ezek a következők: Légikisasszonyok, Két út között, Magánutak, Porlik mint a szikla, 

Az élet hangja, A leggazdagabb árva, Elsuttogom százszor, című regények. 

December 17.-én Dr. Krajcsik György sok  fényképpel illusztrált érdekes beszámolóját 

hallhattuk a novemberben Budapesten megtartott Diaszpóra Tanács üléséről. Felesége 

Aileen nagyon sok fényképet készített a találkozóról. Ez a beszámolót  még életközelibbé 

tette. Ezután igazi karácsonyi hangulat kerített mindenkit hatalmába. Az asztal megterítve 

finomságokkal, s a háttérben szóló régi magyar karácsonyi énekek adták meg az ünnepi 

hangulatot.  Igy kivántunk Boldog Karácsonyi Ünnepet mindenkinek akik jelen voltak. 
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Egyházi Hírek. Január 5.-én, vasárnap  délután 2 órakor lesz a következő 

ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   Igét 

hirdet Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök úr. Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel 

várunk a szokásos uzsonnára. 

 

Január 12.-én délután 1 óra 30-kor lesz a következő magyar nyelvű római katolikus 

Szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL)  az Incarnation templomban 

(2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Január 29.-én szerdán du. 4:30-kor a Gulf Gate könyvtár „A” előadótermében 

tartjuk az év első összejövetelét. Szinte hagyománnyá vált, hogy az utóbbi években 

Január hónapban rendszeresen megrendezzük kerekasztal beszélgetés című találkozónkat 

Dobozi István Nemzetközi Közgazdásszal. Mindannyiónkat közvetlenül érintő aktuális 

politikai és gazdasági témákról van szó.  Dobozi István politikai állásponttól független, 

nagyon tárgyilagos vitaindítóval kezdi. Majd ezután  lehetősége nyílik mindenkinek  

vélemény nyilvánításra. Dobozi István  sok  éves gyakorlattal rendelkező Nemzetközi 

Közgazdász aki rendszeresen ír véleményt különböző nagynevű gazdasági amerikai és 

magyar szaklapokba is. Többek között a mindenki által jól ismert HVG-be is és az 

amerikai Financial Times-ban is jelennek meg irásai. 

 

Január 3.-án. Temetési szertartás. Szomorúan tudatjuk, hogy Lehoczky Melinda 

Kossuth Klub tagunknak volt tengerészgyalogos veterán fia  András 57 éves korában  

dec. 11.-én váratlanul elhunyt. A temetési szertartás január 3.-án 11:30.-kor kezdődik a 

Holy Cross Catholic Church-ben (50526th Street West Palmetto, Fl.34221), majd du. 

2:30-kor katonai temetése lesz a Sarasota National Cemetery-ben, (9810 State Rd 72, 

Sarasota, FL 34241). Virágok helyett az elhunyt családja megkér mindenkit, hogy 

adományozzon a US Wounded Veterans Organization-nak ((https://www.dav.org/). 

  

                                                                                                               

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2019-es tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2020-ra 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 

2020. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  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.       

 

 

 

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: Gardi.CPA@verizon.net.    

 

 

https://www.dav.org/
mailto:Gardi.CPA@verizon.net
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                                 MEGHÍVÓ 
                                       

                    Január 29.-én. szerdán délután 4:30-kor 

                                     

           A Gulf Gate Könyvtár  „A” előadótermében 

                 (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231)  
 

 

DOBOZI ISTVÁN 
Nemzetközi Közgazdász 

 
 

Dr. 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.   

 

 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

 
Bennünket közvetlenül érintő aktuális politikai és gazdasági 

eseményekről.  

 
 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

 
 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG           

FOGALMÁNAK!  

TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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On December 14, we had a very interesting and thought provoking presentaion from Dr. 

Valastyán Pál, who is researching the origin and history and preparation of Hungary’s 

Holy Crown. In addition we had a review of the books written by his wife, Bauer 

Barbara. Her books include works on the Holy crown and novels on many other topics.  

On December 17, Dr. George Krajcsik gave a very good presentation with multiple 

pictures and commentary about the Disapora meeting in Budapest which was attended by 

representatives of Hungarian Organisations from all over the world as well as  Prime 

minister Victor Orban and key members of his cabinet. They reiterated their goal of 

maintaining close ties with Hungarian communities outside of Hungary’s current borders.  

January 29th At the Gulf Gate Library(7112 Curtiss Ave. Sarasota, Fl.) from 4:30 

pm.  Will be a rountable discussions with Istvan Dobozi, who is a well known writer on 

world wide economic and political issues, especially those affecting US and Hungarian 

ties. The meeting promises to be open and challenging and all are welcome to participate.  

A very sad note, Melinda Lehoczky’s son Andras passed away unexpectedly on 

Dec.11th.2019. Andras was a veteran of the Unites States Marine Corps. On January 3rd 

2020 There will be a mass at Holy Cross Catholic Church (50526th Street West Palmetto, 

Fl.34221), and will be followed by a military burial at 2:30 PM in the Sarasota National 

Cemetery 9810 State Rd 72, Sarasota, FL 34241. In lieu of flowers, please offer your 

donations to the US Wounded Veterans Organization (https://www.dav.org/). 

 

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

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

Sarasota) led by Ft. Dr. Csaba Krasznai bishop.  There will be a reception afterward. 

 

The next Roman Catholic mass in Hungarian celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe 

Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, 

Sarasota) will be on January 12th, at 1:30 p.m.  

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. 

https://www.dav.org/
http://epa.oszk.hu/darasota

