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Február 2.-án vasárnap du. 2-kor kezdjük a Sarasota és Környéke Magyar Iskoláját 

a Beneva Templomban (4835 Beneva Road, Sarasota). A gondolatból valóság lett. 

Sok sok szervezés és munka mindig eredményre vezet. Itt szeretnénk köszönetet mondani 

Sipos Emesének nagyszerű szervezéséért.  

A beiratkozás után foglalkozás lesz felkészült óvodai és iskolai pedagógusokkal. 

A helyet és a költségek nagy részét a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház és a Sarasotai 

Kossuth Klub biztosítja. 

 

Minden hónap első és harmadik vasárnapján 2-4 óráig fog tartani a foglalkozás magyar 

nyelven. 3-6, 7-11 valamint 12-16 éves korosztályoknak elkülönített foglalkozások.  

Célunk a magyar nyelv szókincsének bővítése, hagyományaink ápolása. 

 

Egyházi Hírek. Február 2.-án, vasárnap  délután 2 órakor lesz a következő 

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

hirdet Nt. Bodor Péter. Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a szokásos 

uzsonnára. 

Február 9.-én vasárnap délután 1 óra 30-kor lesz a következő  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. 

 

Szomorúan tudatjuk, hogy  Lehoczky Melinda Kossuth Klub tagtársunk Január 22.-

én elhunyt. Fia, Lehoczky András január 3.-án lett eltemetve. A temetés után néhány 

nappal Melinda rosszul lett, kórházba került, majd  Január 22.-én Ő is visszaadta lelkét a 

teremtőnek. Milyen szomorú tragédia. Őszinte részvétünket küldjük a Lehoczky 

családnak. A temetési időpontot rövidesen tudatom mindenkivel. 

 
 



                                                                                       2 

 

                                                                                                             

Február 18.-án kedden, 4:30-kor a Gulf Gate könyvtárban Dr. Balogh Sándor 

előadása lesz a Szent Korona az európai művészetben címmel. 

 

Van két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem 

történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő 

megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy 

Károly megkoronázásáról. Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrázoló festménnyel 

szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt a Szent Német-római Birodalom első 

császára, Európa atyja. A megbízás lényege az volt, hogy kidomborítsa Nagy Károly 

megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A művésznek meg kellett találnia azt 

a koronát, amely alkalmas egy ilyen fontos, korszakalkotó esemény bemutatására. Bár 

létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly koronája, avagy császári korona 

néven vált ismertté, Kaulbach mégsem ezt használta, hanem inkább Szent István Szent 

Koronáját választotta! A kép a bajor parlament előcsarnokában ma is látható. 

Ugyancsak a XIX. század közepén egy angol festő, Edward Burne-Jones (1833-1898) 

mély kiábrándulást érzett a magas fokú műveltség, a keresztény erkölcs és mindazon 

értékek hanyatlása miatt, amelyek a középkori Angliát jellemezték, amelyek helyébe 

megjelentek a modern izmusok. Hiányérzetét egy festménybe foglalta, amelynek témája 

Artúr király szellemének halála. Természetesen Artúr király egy kitalált személy, aki az 

angol lovagok és Camelot jóságát és nemességét jelképezi, abban a királyi udvarban, ahol 

az erény virágzott. A festmény Artúr király utolsó éjszakáját ábrázolja. Halálos ágyán a 

fejénél egy angyal ül, a koronája pedig az ágy előtt, a földön van. De Artúr királynak nem 

volt valóságos koronája, amelyet meg lehetett volna festeni, ezért Burne-Jones 

ugyanúgy, mint Kaulbach, meg kellett találja a megfelelő koronát.. 

Burne-Jones ahelyett, hogy valamelyik brit birodalmi vagy más koronát használt volna, 

Artúr király mellé ugyanazt a koronát ábrázolta, amelyet Kaulbach használt Nagy 

Károly megkoronázásához.  

Ekképp a Szent Korona és a két királyt ábrázoló kép a középkori európai keresztény 

civilizáció kezdetét és végét jelképezi. Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája. 

Burne-Jones még a csüngőket is oda festi, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy 

fénykép állt volna rendelkezésükre, a Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli 

magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát.  

 

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.       

 

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

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

                                       

                    Február 18.-án. kedden délután 4:30-kor 

                                     
             A Gulf Gate Könyvtár „A” előadótermében 

                  (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231)  

 

                           Dr. Balogh Sándor 
Politikai tudományok doktora 

Professzor emeritus 

 

Dr. Balogh Sándor politikai tudományokból doktorált (NYU, New York 

University), Prof. emeritus és az Amerikai Magyarok Országos 

Szövetségének (AMOSzÖ volt országos elnöke, a Szent Korona Lovagrend 

lovagja, a Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja, több cikket irt a 

királyságról és a Koronáról. 

 

Dr. Balogh Sándor előadásának témája:  

          A Szent Korona az európai művészetben. 

1. Nagy Károly megkoronázása. 
2. Hogy került Nagy Károlyhoz a Szent Korona? 
3. Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája. 
4. Mit tudnak az európai festők amit sok Magyar nem tud? 
5. A Koronatan alapjai. 
6. Mi a baj az amerikai Monarchista Mozgalommal? 

 

              Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 
 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG           

FOGALMÁNAK!  

TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
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Sarasota and Vicinity Hungarian Language school After months of planning, a 

Hungarian language School will start on February 2. The goal of the school is to grow the 

Hungarian language skills and knowledge of Hungarian culture for children ages 3-16 in 

three classes. The classes wil be taught by experienced teachers. Classes will be held 

twice a month at the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota Fl.) 2-4 pm. 

January 29th Wednesday, 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 

International Economist and 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.  

February 18th. Tuesday,  At the the Gulf Gate Library(7112 Curtiss Ave. Sarasota, 

Fl.) from 4:30pm will be a very interesting presentation by Dr. Sandor Balogh professor. 

The theme is the Holy Crown of Hungary as shown in European paintings and art. 

A very sad note, As was previously reported, Melinda Lehoczky’s son Andras was 

burried on Jan.3rd following a sudden and untimely death. Melinda was devastated, 

suffered a stroke and passed away on January 22nd. 2020. What a sad story. Our deepest 

condolences to the Lehoczky Family. Funeral arangment will be announced later. 
 

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

February 2nd, at 2:00 p.m.  in the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Nt. Peter Bodor.  There will be a reception afterward. 

 

The next Roman Catholic mass will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe 

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

Sarasota) will be on February 9th, 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. 

http://epa.oszk.hu/darasota

