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Szeretném felhívni a figyelmet a megváltozott az istentiszteleti 

kezdési időpontra!  

Október 3.-án du. 1:30-kor a Sarasotai Magyar Keresztény Egyház  magyar nyelvű  

ökomenikus Istentiszteletével kezdjük őszi programunkat. Nt. Bodor Péter lelkészünk fog 

Istentiszteletet tartani gyülekezetünk új otthonában a Pine Shores PresbiteriánusTemplomban.   

Cím: Pine Shores Presbiterian Church, 6135 Beechwood Ave., Sarasota 34231. A Stickney 

point Road és a Tamiani Trail találkozásától a Tamiani Trail-en északra az első lámpánál az 

Upper Beechwood Ave.-nél kell balra fordulni. Ha északról jövünk a Tamiani Trail-en, 

akkor pedig ugyanitt jobbra kell fordulni. A templom kb.10 holdon terül el, több épülettel rajta. 

Az általunk bérelt templom egy új építmény. A templom egy modern fehérre festett kör alakú 

épület egy modern kereszttel a kupola tetején, melyet már messziről lehet látni. A játszótér van az 

iroda épület és a mi általunk bérelt templom között. Ez lesz a második alkalom, hogy ezen az új 

helyen lesz az Istentisztelet. Ügyeljünk a pontos címre és a korábbi kezdési időpontra! 

Az idén nagyon nagy megtiszteltetésben fogunk részesülni, ugyanis Dr. Szilágyi Péter  

Nemzetpolitikáért Felelős Miniszteri Biztos tesz látogatást az Istentiszteleten és kis iskolánkban. 

Nagyon sokan szeretnénk külön megköszönni a jelenlegi FIDESZ-KDNP Párt Szövetségi 

Kormány figyelmét és együttműködését  a külföldön élő Magyar emberekkel. Nagyon jólesik, 

hogy mindent megtesznek azért, hogy mi is úgy érezzük, hogy részesei lehetünk 

Magyarországnak. A Magyar emberek nagy része direkt vagy indirekt módon a kommunista 

rendszer üldözése és igazságtalanságai miatt kényszerült elhagyni szülőföldjét.  

A Sarasotai Magyar Keresztény Egyház a Kossuth Klubbal együtt az okt.3.-án megtartott 

Istentiszteleten emlékezik meg a kommunizmus kegyetlenségei miatt 65 évvel ezelőtt kitört 1956-

os forradalom eseményeiről. Az 1956-os forradalom több mint 200.000 magyar embert 

kényszerített arra, hogy elhagyja szülőföldjét a kommunisták megtorló intézkedései miatt. A 

kommunizmus virágkorának elkeserítő évei alatt is többen kényszerültek Magyarország 

elhagyására. Így egyre növekedett a külföldön élő magyarok száma.  Büszkén mondhatjuk el, hogy 

nagyon sok tudós, feltaláló, sportoló, színész és sikeres ember került ki a külföldi életvitelre  

kényszerült Magyarok közül. Tehetséges nemzet vagyunk. Éppen ezért nagyon fontos közöttünk 

az összetartás, hagyományaink megtartása és a bennünket szorosan összekötő Magyar nyelv 

ápolása. 

December 12.-én lesz a következő Magyar nyelvű római katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. 

Philippe Schweda, JCL) délután 1:30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge 

Road, Sarasota). Dr.Philippe Schweda nem lesz Sarasotában október és november hónapokban. 

    



Október 17-én a Petőfi Klubban 11-kor ökomenikus Istentisztelet tart a Sarasotai Magyar 

Keresztény Egyház  Lelkésze   Nt.Bodor Péter.  Orgonán közreműködik Székelyné Kovács Dóra 

Majd megemlékezés lesz az 1956-os forradalomra. Ezután ebéd, melyre előre be kell jelentkezni 

okt.14-ig a 941-786-8675 telefonszámon. 

Október 17-én du.1:30-3:30-ig lesz a Sarasotai Vasárnapi Magyar Iskola. 

Október 23-24-én lesz a Magyar Fesztivál a Sarasota Fairground-on. 

Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen 

folytatott szabadságharca 65 évvel ezelőtt történt amely a 20. századi magyar történelem egyik 

legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 

tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának 

felmorzsolásával fejeződött be  Csepelen november 11-én. Az október 23-

i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen 

tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, amely 

október 30-án a pártház elfoglalásával végül győzött. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok 

visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az 

ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új 

kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, 

a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés 

azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a 

nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én hajnalban 

a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. A honvédségi 

laktanyák, repülőterek a szovjet Vörös Hadsereg egységeinek gyűrűjébe kerültek. Az 

aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi 

forradalma így végül elbukott. 

Már egyre kevesebben de még mindig élnek közöttünk olyan emberek akik aktivan részt vettek az 

1956-os forradalomban, ugyanis  a budapesti fiatalok, középiskolások és egyetemisták is aktívan 

vettek részt a harcokban. Többségük egyik nap még iskolába járt (nagy részük 

középiskolába), másik nap már fegyverrel a kézben támadt szovjet harckocsikra. 

Megtanulták a kézifegyverek használatát, a Molotov-koktél elkészítésének módját, a barikád 

építés trükkjeit és néhány napra valódi forradalmárokká váltak. Puskával a vállukon 

járkáltak, néha párjukkal kézen fogva (mert bizony fiatal lányok is szép számmal akadtak a 

harcosok között) és nap nap után álltak helyt őrhelyeiken. Aztán sokan életük virágában kaptak 

halálos találatot és váltak a szabadságharc mártírjaivá.  

Szeles Erika Kornélia, Tóth Ilona és Mansfeld Péter csak néhány a hős fiatalok közül akik 

életüket adtak a szabadságunkért. 

Az 1956 -os események emblematikus képe lett Vagn Hansen dán fotoriporter felvétele, az 

akkoriban alig 15 éves Szeles Erika Kornéliáról, aki orosz géppisztollyal pózolt a fényképen. A 

fotó bejárta a világsajtót. Szeles Erika Kornélia 1956 november 7-én esett el a harcokban. 

Hansen így emlékezett a lányra: "… Véletlenül sikerült egy olyan képet csinálnom, amely bejárta 
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a világot és a forradalom jelképévé vált. Megláttam egy komoly tekintetű, szép lányt [...] 

zubbonyban, orosz géppisztollyal a vállán, akit rávettem, hogy néhány képet készíthessek róla" 

 

Szeles Erika Kornélia mellett még nagyon sok magyar fiatal lett a forradalom fiatal mártírja, mint 

például Tóth Ilona szigorló orvos akit az 1956-os forradalom után kivégeztek. Személye az 1956 

utáni megtorlások egyik szimbolikus alakja. Aki 1956.okt.23-an részt vett a diáktüntetésen,  majd 

az Önkéntes Mentőszolgálat tagja lett. November 11-e után bekapcsolódott az illegális ellenálló 

mozgalmakba, röpcédulákat készített és részt vett az Élünk című folyóirat szerkesztésében. 

November 20-án társaival együtt letartóztatták, majd szervezkedésben való részvétel és 

gyilkosság vádjával halálra ítélték, és 1957. június 28-án felakasztották. 

Mansfeld Péter vasesztergályos szakmunkástanuló, az 1956-os forradalmat követő megtorlások 

legfiatalabb áldozata. A „pesti srácok” egyike, a forradalom mártírja, bár halálos ítéletét későbbi 

tevékenységéért, „kétrendbeli gyilkosságra szövetkezés” miatt kapta. Személyét a kommunista 

rezsim annak a propagandának az erősítésére használta fel, amely a forradalmat köztörvényes 

bűnözők lázadásaként állította be. Legfőbb bűne az volt a hatalom szemében, hogy egy 

pillanatra sem tört meg, lázadó magatartásával a végletekig maga ellen fordította a hatalom 

kommunista képviselőit. 1957-ben sorra születtek meg az 1956-os forradalom utáni megtorlást 

megalapozó jogszabályok, amelyek megerősítették a fiatalkorúakra kiszabható halálos ítéletek 

lehetőségét.  

Domokos József legfelsőbb bírósági elnök szavai 1957. március 28-án az országos bírói 

értekezleten: „Elvtársak! Mi a Magyar Népköztársaság bírái vagyunk, a proletárdiktatúra bírái, 

akiknek az a kötelességük, hogy a proletariátus államát erősítsék és annak minden ellenségét, aki a 
proletárforradalomra kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük.” Sajnos ezt meg is tették az aljas 
kommunisták. 
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This year on October 23, we are remembering the 65th anniversary of the Hungarian 

revolution and fight for freedom of 1956. It is truly fitting that we should be remembering this 

special heroic event in our history because there are still those among us, although rapidly 

dwindling in number, who took part in that heroic struggle. In addition, there are thousands more 

and their descendants who were forced to flee their homeland to start life anew in foreign lands 

and not only held their own but brought honor to our homeland and heritage.  

We commemorate the sacrifices of those who fought and the thousands who gave their lives 

on the streets of Budapest and other cities and towns, and those who were condemned to 

death in false trials with fabricated and dishonest charges and then executed (in some 

disgusting cases they were condemned to death as minors and jailed until their 18th birthday 

and then hung). But in order to appreciate their heroism, we must note that it was a desperate 

struggle against overwhelming odds with hardly a chance of victory. It started as a peaceful march 

by mostly students from the universities demanding basic liberties such as freedom of expression, 

religion, free learning, freedom from occupation and the communist tyranny that ruled everyday 

lives. The marchers’ ranks were further swelled by ordinary citizens and workers. The peaceful 

march was met by gunfire and hundreds of unarmed marchers were mowed down. By that evening 

the revolution had begun. Young people who had been in class in the morning with books in their 

hands, ended the evening with guns and Molotov cocktails. It is important to note that there 

were many girls and young women some as young as 15, who also fought, and many died 

alongside their male counterparts. There is a famous picture above of a young 15-year-old 

Szeles Erika Kornélia shown with a Russian submachine gun who fought and later gave her life 

during the revolt.  

           The revolution lasted a mere few weeks and went through desperate fighting to a brief feeling of             

euphoria when it seemed the Russians would withdraw and Hungary could choose her own future, 

but it was not to be. Once the Russians were assured that the West would not come to aid of 

Hungary, they came back with a vegeance and overwhelmed the desperate Hungarian 

freedom fighters, more lost their lives and over 200,000 Hungarians were forced to flee.  

 

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. 
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