
SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ   
                          A Kossuth Klub Hírei                                       

Szerkesztő: Pataky Magdi  

                     2019. március, 25. évf., 3. Szám.    

 

Könyv ajánló  A legutolsó találkozókor úgy tűnt, hogy mindenkit nagyon érdekel a sok-sok  éven  

át történelmünk írói által meglehetősen mellőzött téma, a szovjet kényszer munkatábor azaz  a 

Gulág borzalmainak megismerése. A Gulágon kívül mindkét világháború, sőt még az ’56-os 

magyar forradalom és szabadságharc hadifogoly emlékeit is magába foglalja   a Budapesten, 2017-

ben  Kondorosy Szabolcs tanár, régész szerkesztésében, az Országút Társulat kiadásában „Akiket 

Isten kihívott csatára” címmel megjelent 788 oldalas könyv 45 magyar hadifogoly 

visszaemlékezésével. A könyv szerkesztője, a terjedelmes könyvet igy indítja útjára: 

„Magyarország lakosságát a II. világháború csapásai közül legnagyobb mértékben a hadifogság 

sújtotta. Hatszázezer körüli azok (katonákkal elhurcolt civilek is beleértve) száma, akiket szovjet 

kényszermunka fogságba, Gulágba vetettek, s majdnem feleennyit zártak a nyugati hatalmak 

hadifogoly táborokba. Kétszázezren haltak meg drótkerítések mögött vagy még mielőtt odaértek 

volna.” Szinte minden második magyar család közvetlenül érintett volt egy-egy családtag vagy 

rokonsága révén.   

Az Országút Társulat budapesti fiatal felnőttekből alakult csapata már ismert volt igényes színpadi 

előadásairól. Pályázatot hirdetett 2016-ban és eljuttatta mindenhová a Kárpát-medencében, hogy 

mindkét világháború, sőt még az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc hadifogolyemlékei 

se vesszenek el.  

A kötet legnagyobb értéke a 11 hadifogoly naplója. Közülük 6 szovjet táborokban íródott. 

Megdöbbentő létezésük is, mert az állandó zabrálások (lopások) miatt történészek lehetetlennek 

tartották ilyenek fennmaradását. A naplók írói között van parasztfiú, konzul, postamester, diák és 

katonák. A visszaemlékezések az Atlanti óceán partjától a Csendes óceán partjáig terjednek. A 

szovjet rendszerben enyhébbnek számító hadifogolytáboroktól a legsúlyosabb büntetőtáborokig 

vezetnek az írások. Különös értéket jelentenek a táborban készült művészi csontfaragások 

(konyháról szerzett csontokból) és rajzok. Egyedülálló egy szó nélkül, akvarellekben elbeszélt 

hadifogoly-történet. Előkerült két, táborokban készült nagy fényképgyűjtemény. Meglepetést 

jelenthet sokaknak a győztes szerepébe belehelyezkedő nyugati hatalmak lágereiről itt 

kibontakozó kép. Az emlékezéseket minden szereplőről egykorú fénykép és életrajz teszi 

teljesebbé. II. világháborús Magyarország valamennyi tájáról érkeztek be pályázatok, az osztrák 

határ menti Pusztasomorjától a székelyföldi Csíklázárfalváig. Jól áttekinthető térképeken jelennek 

meg a nyugateurópai és a keleti hadifogolytáborok. Külön szójegyzék oldja fel az emlékezésekben 

előforduló rövidítéseket és idegen nyelvű (orosz, német, angol) szavak jelentését. Sokak találnak 

ismerősre a kötet 1500 nevet tartalmazó névmutatójában.  

 

Mindannyiunk által jól ismert és tisztelt Gulág túlélő, Dr, Kisvarsányi Géza “Gulág 

élményeiből” 30 oldalt tartalmaz a fent említett gyűjtemény. 

 

A 788 oldalas keménykötésű, fűzött könyv könyvárusi forgalomban nem található! 

3. Kiadását 2019.március 18-ig lehet megrendelni   www.orszagut.webnode.hu oldalon. 
HUF 2.400/darabja. Érdemes többet együtt rendelni az USA-ba a magas szállítási költségek miatt.  

    

http://www.orszagut.webnode.hu/


 

Március 13-án du.2-kor a Baráti Körrel közösen a 80 huszár című filmdráma vetítése lesz (165 

N. Jackson Road,Venice, Fl. 34292)  A 80 huszár Sára Sándor rendező 1978-ban készült színes, 

magyar filmdrámája. A film a Lenkey huszárszázad történetét és más hiteles forrásokat feldolgozva 

állít emléket a levert szabadságharcnak. 
 

Március 27.-én du. 3:00-kor a Gulf Gate könyvtárban (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231) 

Connie Hampton Connaly amerikai írónő bemutatja a Magyarország Rákosi korszak 

kommunizmusba való brutális átmenete alatt a feketelistázás, a vagyonelkobzás, erőszakos 

téeszesítés, letartóztatások, bebörtönzések és a kitelepítések időszakárol szóló könyvét. 

 

Egyházi Hírek.  A következő magyarnyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva templomban 

(4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, március 3.-án délután 2 órakor lesz.  Igét hirdet Nt. 

Bodor Péter Pál református esperes Miamiból.  Mindenkit szeretettel várnak az istentisztelet utáni 

szeretetvendégségre.—A következő magyar nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával 

(Dr. Philippe Schweda, JCL) vasárnap, március 10.-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation 

templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).   

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2018-es tagdíjak december 31.-ig voltak 

érvényesek.   A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 2019. 

december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig köszönettel fogadunk.   Címünk 

P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   

Petőfi Klub Március 2.-án 11a.m.-5p.m.  Taste of Hungary. Sütemény adományokat és 

bármilyen egyéb segítséget köszönettel fogadnak a lebonyolításnál. Március 9.én Cserkész Bál 

Talfi közreműködésével.  Március 16.-án 3-kor Megemlékezés  a Március 15-i eseményekre.  

Ünnepi beszédet mond Sasváry Sándor. Műsort a Baráti Kör Kultúrcsoportja szolgáltatja, 

Ünnepség után "Kávéház", ahol házi készítésű süteményeket lehet vásárolni.  A gyerekeknek 

pedig Játszóház Bence Kata vezetésével.  A Játszó házba van belepő, a kézműves 

foglalkozásokhoz szükséges anyagokra. Március 23.-án  Wass Albert délután, 4 órai kezdettel. 

Baráti Kör minden szerdán tart összejövetelt. Március 13.-án 2-kor a Kossuth Klubbal közös 

rendezesben a 80 huszár című filmdráma lesz levetítve. Március 20.-án 2-kor Bence Kata 

előadása a hulladék csökkentés fontosságáról. Részletekért keressék  Grell Pannit 

panni2000@yahoo.com vagy hívják a  941-921-1483 telefonszámon. A Petőfi Klub és a Baráti 

Kör műsorai részletesen a www.petoficlubfl.com weboldalon találhatóak. 

 

                                                         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.   

Angolul és magyarul beszél!  Income tax problems?  Turn to Les Gardi! 

 

                                            

 

mailto:panni2000@yahoo.com
http://www.petoficlubfl.com/
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                                              MEGHIVÓ 

 
Március 13.-án a Baráti Körrel közösen  

(165 N. Jackson Road, Venice, Fl. 34292) 

                80 huszár Sára Sándor rendező 1978-ban készült színes,  

magyar filmdrámája. 

 

 

 

Március 27.-én du.3-kor a Gulf Gate könyvtárban 

 (7112 Curtiss Ave, Sarasota, FL 34231) 

 

THE SONGS WE HIDE 
CONNIE HAMPTON CONNALLY 

 

Író olvasó találkozó  

 

 
1951-ben Magyarországra komor idők telepedtek. Az elveszett háború és a kommunizmusba való 

brutális átmenet alatt a feketelistázás, a vagyonelkobzás, erőszakos téeszesítés, letartóztatások, 

bebörtönzések a kitelepítések időszakában az emberek folyamatosan fenyegetettségben éltek.                                        

1951-1953 között játszódik a regény. Benedek Péter parasztcsaládjának legjobb földjét erőszakosan 

elveszi a helyi  Termelő Szövetkezet. Péter megismerkedik egy fiatalasszonnyal, akinek 

gyermekének apját elviszi az ÁVÓ. Péter Pestre kerül és a két tehetséges fiatal a zenében, az énekben 

találják meg a közös útjukat, s így együtt könnyebben tudnak szembenézni az elszomorító 

kihívásokkal.   

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

 
ADJON ÉRTELMET a NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! 

 
                        TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 
 



THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

March, 2019. Vol. 25, No. 3. 

 

 

 

Important Dates to Remember! 

 

Wednesday March 13, 2 p.m.  (165 N. Jackson Road, Venice, Fl. 34292) Joint presentation with 

the Barati Kor a film by Director Sara Sandor 80 Hussars. A Filmdrama of the 1848 Hungarian 

freedom fight from the Hapsburg oppression. 
 

Wednesday March  27, 2019. 3:00p.m. Gulf Gate Library Meet with the author of THE SONGS 

WE HIDE by Connie Hampton Connely. 

 

THE SONGS WE HIDE by Connie Hampton Connely  A novel set in the Rakosi era during 

the Cold War in Hungary. In 1951, a grim hush has settled over Hungary. After a lost war and a 

brutal transition to communism, Hungarians live under a constant threat of blacklisting, property 

confiscation, arrest, imprisonment and worse. In this milieu of dread, the best land of Péter 

Benedek’s peasant family is seized and his life is upended.Péter meets Katalin Varga, an unwed 

mother whose baby’s father has vanished, most likely at the hands of the secret police. Both Péter 

and Katalin keep their heads down and their mouths clamped shut, because silence is the only 

safety they know. They both turn to music and are able to express their feelings through the songs 

they write and sing for each other. 

 

 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva Christian 

Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor will be on Sunday, 

March 3rd at 2:00 pm.–-Roman Catholic mass in Hungarian will be celebrated by Father Fülöp 

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

Sarasota) on Sunday,  March 10th at 1:30 pm. 

 

 

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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában 

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

http://epa.oszk.hu/sarasota

