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Mikulás Est Tampában.  December 6.-án este a McDill Légierő Bázison Tampában 

tartották a 2001 óta minden évben megrendezett nemzetközi koalíciós estet.  Az Egyesült 

Államok Központi Parancsnoksága (USCENTCOM) a Koalíció 60 országának 

képviselőit hívta meg az ünnepélyre.  A sarasotai magyarokat a Kossuth Klub nevében 

Kisvarsányi Éva, Dr. Varga Andrea, Záhonyi-Clementis Botond, valamint 

vendégeink Pittsburghből, Dr. Várdyné Dr. Huszár Ágnes és Dr. Várdy Béla 

képviselték.  A floridai magyar kontingenst a Venice-i és Naples-i magyar klubok 

képviselői egészítették ki.  Házigazdáink Zsigmond Kálmán ezredes, a Magyar 

Honvédség rangidős katonai képviselője és Dr. Tóth Sándor alezredes voltak, akik 

feleségeikkel együtt a Magyar Asztalnál gondoskodtak a nagyszámú vendégseregről.  

Büszkeséggel láttuk, hogy a Magyar Honvédség köztiszteletnek örvend és erős 

nemzetközi koalíció részeként, harcol a nemzetközi terrorizmus ellen.               

 

Washingtoni Magyar Kápolna.  Összesen 4,355.00 dollárt gyűjtöttünk a washingtoni 

Magyarok Nagyasszonya kápolnára.  A gyűjtést Dr. Szapáry György, Magyarország 

amerikai nagykövete hirdette meg októberi látogatása idején.  Az adományoknak több 

mint a felét, 2,500.00 dollárt a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház és lelkipásztora 

Bodor Péter Pál adta, példamutatóan nyomatékot adva a gyűjtés lényegének: egy 

magyar kápolna megvalósítása az amerikai fővárosban nem vallási, hanem egyetemes 

magyar ügy.  A 100 dolláron felüli adományokat hivatalos levélben megköszöntük, de 

minden adományt köszönünk.  A részletes kimutatást kérésükre, az érdeklődők 

rendelkezésére bocsátjuk.   

 

Könyvtárhiány Sarasotában.  A Gulf Gate Könyvtár 2013. januárban kezdődő átépítése 

alatt ideiglenesen egy könyvtárhelyiséggel kevesebb áll a sarasotai szervezetek 

rendelkezésére.  Ez a tény különösen megnövelte a központi fekvésű a Selby Könyvtár 

látogatottságát, ezért a Kossuth Klub januári és februári gyűléseit a Fruitville 

Könyvtárban rendezzük meg.  A könyvtár címe: 100 Coburn Road, Sarasota, FL 34240 (a 

Fruitville úton kelet felé haladva át kell menni a 75-ös országút alatt és kb. 800 méterrel 

tovább jobbra van a könyvtár).  Előadásaink egy órával korábban, délután fél 4-kor 

kezdődnek, mert a könyvtár 5 órakor bezár és legkésőbb háromnegyed 5-kor a termet ki 

kell üríteni.  2013. január 31.-én, csütörtökön találkozunk az új, de ideiglenes helyen!           

 

Magyar Néptánc és Zene Tábor.  2013. március 9. és 14. között, a tavaszi iskolai szünet 

alatt, a Napraforgók táncegyüttes alapítója Varga Ottilia Magyar Néptánc és Zene 

Tábort szervez Sarasotában.  A tábort Magyarországról, az Egyesült Államokból és 

Kanadából érkező neves tanárok és művészek vezetik.  Céljuk a magyar kultúra és 

örökség megőrzése és átadása a fiatalabb generációknak.  Bővebb információ a 610-888-
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8022 telefonszámon, illetve a www.naraforgoktabor.org honlapon kapható.  A szervezés 

költségeihez adóalapból levonható adományokat a Kossuth Klubon keresztül kérik.               

 

Egyházi Hírek—Keresztelők.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő 

ökumenikus istentisztelete február 3.-án délután 2 órakor lesz a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota).  Nt. Bodor Péter Pál református lelkész-esperes hirdeti 

gyermekeknek és felnőtteknek a megkeresztelkedés lehetőségét.  Kérjük, hogy az 

érdeklődők hívják az esperes urat a 954-614-4524 telefonszámon.   

 

Tagsági Hírek.  Az évente befizetett tagdíj január 1.-től december 31.-ig érvényes.  

Kérjük tagjainkat, hogy legkésőbb január 31.-ig fizessék be a 2013-as tagdíjat, 

amelynek összege évek óta nem emelkedett: 20 dollár személyenként, 30 dollár 

családonként.  Új tagokat mindig szívesen és szeretettel látunk.  Felülfizetéseket 

köszönettel nyugtázunk.  A január folyamán esedékes újabb postai áremelés miatt 

februártól kezdve csak azoknak tudjuk postázni a Hírmondót, akik befizették tagdíjukat.    

 

JANUÁRI MŰSOR AJÁNLATOK 
 

MAGYAR CSÁRDAEST A RAJKÓ ZENEKARRAL 
 

Január 11.-én, péntek este 7 órakor a South Gate Community Központban (3145 

South Gate Circle, Sarasota) 

 

A híres magyar cigányzenekar Pongrátz András szervezésében idén is megismétli nagy 

sikerű amerikai hangverseny körútját.  A sarasotai csárdaest folyamán Barta Sophie 

háromfogásos vacsorát szolgál fel.  Jegyek elővételben vacsorával együtt 35 dolláros áron 

kaphatók Sophie telefonszámán: 941-351-7121 vagy 754-244-6605. 

 

HEGEDŰS ENDRE 
Zongoraművész hangversenyei 

 

Január 19.-én és január 20.-án a Bay Village Kultúrtermében (8400 Vamo Road, 

Sarasota) 

 

Örömmel üdvözöljük újra Sarasotában a világhírű magyar zongoraművészt, aki ezúttal 

két hangversenyt ad.  Szombaton, január 19.-én este fél 8-kor (7:30 PM) 90 perces 

műsorán Bach, Beethoven, Chopin, Liszt és Bartók művek szerepelnek.  Vasárnap, január 

20.-án délután fél 3-kor (2:30 PM) 60 perces műsorán Chopin, Wagner, Dohnányi és 

Gershwin műveket játszik.  Jegyek elővételben 25 (szombat esti koncert) és 20 (vasárnap 

délutáni matiné) áron kaphatók Rapoport Márta címén (8400 Vamo Road #1010, 

Sarasota, FL 34231).  Kérjük a csekket Rapoport Márta nevére kiállítani.       

 

ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 

 

http://www.naraforgoktabor.org/


                                                                                       3 

MEGHÍVÓ 

 

Január 31.-én csütörtök délután fél 4-kor (3:30 PM) a Fruitville könyvtár 

előadótermében (100 Coburn Road, Sarasota)* 

 

DR. THOMAS Z. LAJOS 
  Angol nyelvű előadása 

 

FALLEN TO TYRANNY—FROM MAUTHAUSEN TO GULAG 
 

Dr. Lajos was born in Hungary.  He survived the Nazi occupation and the”Soviet 

liberation” and graduated in 1956 as a medical doctor.  After the defeat of the Hungarian 

revolution he escaped to the west and settled the United States.  His postgraduate training 

in surgery was completed at St. Louis and Ohio State Universities.  For more than 35 

years he practiced in Buffalo.  He was a professor of surgery at the State University of 

New York at Buffalo.  In 2012 he published his book about his late uncle, Dr. Ivan 

Lajos, who survived the Mauthausen death camp but perished in the Soviet Gulag.  

 

The book reflects painstaking research by Dr. Lajos, the surviving nephew, whose late 

uncle made a lasting impression on the young man.  Some chapters read like a detective 

novel, as Dr. Lajos had to trace the story of his uncle from personal recollections of 

relatives and friends, interviews of survivors and meager documents that were not 

destroyed.  The book was published in English to give it wider distribution and 

readership.  It is an important document in the Gulag literature and an indictment of 

tyrannical political systems. 

 

*FIGYELEM! FIGYELEM!  Kérjük, jegyezzék fel az ideiglenesen megváltozott 

hely- és időpontot.  A Kossuth Klub rendes gyűlései kizárólag januárban és 

februárban a Fruitville könyvtár előadótermében lesznek (útirány az első oldalon), 

egy órával a szokásosnál korábban!  Kérjük a pontos megjelenést.     

                           

HIRDETÉSEK 

 

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  Angolul és magyarul beszél!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Archívumában a következő címen olvashatók: 

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

 

mailto:Gardi.CPA@verizon.net
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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THE MESSENGER 

Newsletter of the Kossuth Club 

January 2013.  Vol. 19. No. 1. 

 

Hungarian Chapel in Washington, DC.  The Kossuth Club participated in a national 

effort to collect funds for the establishment of a Hungarian chapel in the Cathedral of the 

Immaculate Conception in Washington, DC.  Thanks to the generosity of our members 

we collected $4,355 for this goal.  As a testament to the non-sectarian principle of this 

effort, the largest contributor, with a donation of $2,000.00, was the Magyar Christian 

Church of Sarasota and its pastor the Reverend Péter Pál Bodor ($500.00).  The detailed 

list of donors is available upon request.        

 

Hungarian Gypsy Music.  The world-renowned Rajkó Gypsy Orchestra returns to 

Sarasota and presents an evening of music on Friday, January 11
th

 at 7:00 PM at 3145 

South Gate Community Circle.  The group performs traditional Hungarian and classical 

music.  Dinner will be served and folk dancers will perform throughout the evening.  

Tickets in advance are $35 ($45 at the door) per person and include the dinner. For 

reservations please contact Sophie Barta (941-351-7121, or 754-244-6605).  This North 

American tour of the Rajkó Orchestra is organized by András Pongrátz.  We strongly 

recommend advance reservations for this popular event. 

 

Piano Recitals.  On Saturday, January 19
th

 at 7:30 PM and on Sunday, January 20
th

 at 

2:30 PM world-renowned Hungarian pianist Endre Hegedűs performs in concert at Bay 

Village auditorium (8400 Vamo Road, Sarasota).  Tickets may be ordered from Marta 

Rapoport (8400 Vamo Road, #1010, Sarasota, FL 34231) for $25 (Saturday evening), or 

for $20 (Sunday matinee).  Please make your checks payable to Marta Rapoport.              

 

Kossuth Club Program.  On Thursday, January 31
st
 at 3:30 PM in the Fruitville 

Library (100 Coburn Road, Sarasota) Dr. Thomas Z. Lajos presents a program (in 

English) about his book “Fallen to Tyranny—from Mauthausen to Gulag”, published 

in 2012.  Please refer to page 3. for more details about the lecture.  Visitors are welcome.      

   

Dues for 2013.  We remind our members to please renew their memberships for 2013 

before January 31
st
.  Dues are $20 for single and $30 for family memberships.  New 

members are welcome.  Donations to our scholarship fund are tax deductible.  Please 

mail your checks to the Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. 

 

Happy New Year!  Boldog Újévet! 
 
 

 


