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Változások.  A Kossuth Klub vezetősége sarkalatosan megváltozott.  Nádasdy Orsi 

alelnök, Kendeffy Péter pénztáros és Kisvarsányi Éva ügyvezető igazgató azonnali 

hatállyal lemondtak. A klub elnöke továbbra is Dr. Krajcsik György, a Hirmondó 

szerkesztője Pataky Magdi.  A pénztáros feladatát elnökünk kérésére a következő 

választásig Pataky Gábor, a Coca Cola nagyvállalat nemzetközi részlegének 

nyugalmazott vezérigazgatója vállalta. 
 

Facebook oldal. Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy Borsos Erika tagtársunk 

fáradozásának eredménye új Facebook oldalunk, ahol mindenki a következő cimen 

olvashatja legújabb hireinket https://www.facebook.com/KossuthOfSarasota/. 

 

Egyházi Hir.  Az október 14.-i római katolikus szentmisét 3 pap mondta!  Fólöp Atya 

mellett egy magyar és egy vietnami pap mondták a szentmisét, a szokásosnál több hivő 

jelenlétében.  Sajnos, a magyar Fesztivál második napja is akkor volt, pedig a vietnami 

pap is magyarul prédikált.  A következő magyar szentmise november második 

vasárnapján, november 11.-én délután 1 óra 30 perckor lesz az Incarnation templomban 

29ö9 Bee Ridge Road, Sarasota). 

 

Ökumenikus istentisztelet.  Mégis lesz novemberben ökumenikus istentisztelet.  Nt. 

Bodor Péter Pál októberi bulletinjében jelentette, hogy november 4.-én délután 2 órakor 

a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) istentisztelet és úrvacsora, új 

kenyér, új bor és hálaadás lesz a közelgő Thanksgiving jegyében.  Ugyanakkor 

megemlékezik Sándor Annáról. aki mind az egyház, mind a Kossuth Klub tagja volt.  Ne 

felejtük el egy órával visszállitani óráinkat, mert november 3.-án térünk vissza a 

„téli” időszámitásra! 

 

Bodor Péter az október 28.-iki istentisztelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy VIP 

vendégünk lesz.  Állitólag az 50.-ik Magyar Orvos Kongresszusra, ami okt. 28.-án 

kezdődik, eljön Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.  A részletek még 

kidolgozás alatt vannak, de értesitést és meghivót fog küldeni. 

 

Búcsúzunk.  Kisvarsányi Éva és férje, Dr. Kisvarsányi Géza, a Kossuth Klub 2000-

2014 közötti pénztárosa decemberben elköltöznek Sarasotából.  Gainesville, Florida 

állmba mennek, ahol a Village nevű campuson fognak lakni, hogy közelebb legyenek 

lányukhoz, Erika Gabriella Kisvarsanyi-hoz (Associate Professor of Physics in Ocala.  

Éva a Hirmondó alapitó főszerkesztője és a Kossuth Klub ügyvezető igazgatója 25 évig 

szolgálta  magyar ügyet és továbbra is tagja marad a klubnak. 

 

Emlékezzünk és Emlékeztessünk!  Viszontlátásra kedden, október 23.-án délután 5 

órakor a Gulf Gate könyvtárban. Mátrai Márta, az Országgyűlés Háznagya és Sziki 

Károly szinművész megemlékezik 1956-ról. 
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