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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. November, Tizedik Évfolyam, 8. Szám

Hálaadóünnepi Orgonahangverseny.  A Hálaadás Napja, karácsony után a
legbensőségesebb családi ünnep Amerikában, november negyedik csütörtöke.  A
hagyomány szerint a Mayflower hajó angol puritánjai 1620-ban két hónapi
viszontagságos hajóút után december 26-án Plymouth kikötőjében (Massachusetts állam)
szerencsésen partraszálltak.  A nélkülözésekkel teli nehéz tél után 1621-ben az első
termés begyüjtését a bennszülött Indiánokkal együtt pulykapecsenyés pompás lakomával
ünnepelték.  A Hálaadás Napja Amerikában 1789 óta hivatalos ünnep.

Sarasotában az idén nekünk is van miért hálát adnunk: példátlanul kemény hurrikán
szezont éltünk át, hat héten belül négy óriásvihar kerülgetett bennünket, de végül egyik
sem mért direkt csapást a városra.  Méltányosnak véljük, hogy Karosi Bálint a Hálaadás
Napját követő november 26-i orgonahangversenyét a hálaadás jegyében hirdessük meg.

Tagjaink közül sokan emlékeznek Bálintra, akinek ez lesz a harmadik sarasotai fellépése.
Először 1996-ban 17 évesen, édesanyjával Pászthy Júlia operaénekessel a Kossuth Klub
Millecentennáriumi Gála Estjén szerepelt, majd 2000-ben a Millenniumi Napok
keretében a templomi és az operaházai hangversenyeken.  Kivételes tehetsége már az első
alkalommal föltűnt és azóta kiforrott művésszé érett, számos nemzetközi zenei díjat
nyert.  A Zeneakadémiai diploma után jelenleg művészdiplomáján dolgozik az Ohio
állambeli Oberlin Konzervatóriumon a világhírű orgonaművész-professzor James David
Christie irányítása mellett.  Karosi Bálint első önálló orgonahangversenye Sarasotában
péntek este fél 8-kor lesz a belvárosi Megváltó Templom (The Church of the Redeemer)
új orgonáján.  Különlegesen szépnek igérkező műsorán saját szerzeményei is szerepelnek
(l. a 3. oldalt).  A jótékonycélú hangversenyre jegyek a helyszínen $10-ért kaphatók.

A templom kiváló karnagya Dr. Ann Moe ezúttal hetedik alkalommal bocsátja a Kossuth
Klub rendelkezésére minden ellenszolgáltatás nélkül a templomot.  A nívós műsorokon
kívül a hangversenyeket követő fogadások nagy vonzerőt gyakorolnak a templom
amerikai hívőire és a finom házi készítésű magyar sütemények sikere vetekedik a zenei
élménnyel.  Kérünk mindenkit, hogy egy tál süteménnyel járuljon hozzá a sikerhez!

Emlékeztetés!  Őszi bankettünk november 13-án d.e. fél 12-kor lesz a Michael’s on East
étteremben (1212 East Ave. S.).  A menü párolt csirkemell vagy rostonsült hal (tilapia),
saláta, sült burgonya és spárga körettel, a desszert vanília fagylalttal töltött indiáner.  Ára
$25, ami kávét és teát igen, de alkoholos italt nem foglal magába.  Bár szervíz lesz.  A
műsoron Simon Ibi operett áriákat és magyar népdalokat énekel Balogh Zoltán és Pető
Zsolt zongora és gitár kíséretével.  Kérjük legkésőbb november 9-ig jelentkezzenek
címünkön (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) és feltétlenül tűntessék föl a csekken,
hogy a csirkét vagy a halat kérik-e ebédre!    
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Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő istentisztelete
november 7-én vasárnap d.u. 3 órakor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S.
Tuttle Avenue).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  Mindenkit szeretettel várnak a
szertartást követő szeretetvendégségre is.

Könyvajánlatunk.  Példátlan irodalmi esemény, hogy emigráns magyar író angolnyelvű
műve 12 kiadást érjen meg.  Ez történt 2004 októberében Sisa István „The Spirit of
Hungary” című könyvével, ami 1983 óta a magyar kultúra és történelem egyedülálló
forrásmunkája külföldön.  Egyidejűleg megjelent Sisa 1987-ben kiadott „America’s
Amazing Hungarians” című könyvének második kiadása és a szerző legújabb műve,
„Őrtállás Nyugaton.”  Ez utóbbi 360 oldalas mű a szerző emlékiratain kívül a 20.
századi magyar emigráció 70 vezéregyéniségének életművét mutatja be.  Sisa István
magát az emigráció „utólsó mohikánjai” közé sorolja, aki tanuja és aktív résztvevője volt
az utóbbi évtizedek politikai és irodalmi eseményeinek és a „főszereplők” legtöbbjét
személyesen ismerte.  A könyvek ára póstázással együtt „The Spirit of Hungary” $40,
„America’s Amazing Hungarians” $8, és „Őrtállás Nyugaton” $32.  Mindhárom könyv
kedvezményes áron karácsonyig póstaköltséggel együtt $70.  A könyvek kívánságra
dedikáltan Sisa István címén (311 Anthony Home Rd., Huddleston, VA 24104-2906)
rendelhetők meg.

Egy Kis Statisztika.  Ki hitte volna, hogy a Kossuth Klub 1994-ben kezdeményezett
szabadegyetemi előadássorozata tíz év alatt $16,925.00 önkéntes hozzájárulást hoz be az
ösztöndíj alap részére?  Nyilvántartásunk szerint eddig összesen 68 előadást tartottunk
olyan változatos előadókkal mint Dr. Jeszenszky Géza (úgyis mint az Antall kormány
külügyminisztere, és az Orbán kormány amerikai magyar nagykövete), Lauer Edit, a
Magyar Amerikai Koalíció alapító elnöke, Puhán Alfréd, az Egyesült Államok volt
budapesti követe, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógiai Főiskola igazgatója,
Tőkés László, erdélyi református püspök, Mécs Éva, Szíki Károly és Szabó Viola
színművészek, Várdyné Huszár Ágnes és Téglás Csaba írók, Kúnos György, Hardy
Éva, Shkolnikov Lilla és Pádár Csaba orvosok, Bognár Gábor vívómester, a
Testnevelési Főiskola tanára, Gráff Vilmos építész, Deme László és Várdy Béla
történészek, Hertelendy József bűvész, és még sokan mások a klub sarasotai tagjai
közül, mint pl. Boros Lajos, Csizinszky Sándor, Farkas Imre, Farkas Sándor, Fekete
Pál, Kisvarsányi Géza, Kisvarsányi Éva, Krajcsik György és Szonntágh Jenő.
Helyszűke miatt nem tudunk minden előadót felsorolni, de akit érdekel a részletes
kimutatás, kérésre a következő Hírmondóval póstázzuk.  Itt kell megjegyeznünk, hogy
ebben a statisztikában nincs benne a Kossuth Klub által az utóbbi tíz évben rendezett 14
klasszikus zenei hangverseny bevétele, erről majd januári számunkban közlünk
kimutatást.  A szabadegyetemi előadások erkölcsi és anyagi sikere tagjaink és
támogatóink kitartó pártfogásának köszönhető.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!
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Friday, November 26 at 7:30 PM
The Church of the Redeemer

222 South Palm Avenue, Sarasota
Phone: 941-955-4263

The Kossuth Club Presents

A Thanksgiving Recital by

BÁLINT KAROSI
Concert Organist

PROGRAM

J. S. Bach (1685-1750) Prelude and Fugue in C Major BWV 547

Ferenc Farkas (1905-2000) Hungarian Dances from the 17th Century

Bálint Karosi (1979-) „Által Mennék...” Toccata on a Hungarian Folk Tune

Franz Liszt (1811-1886) Funerailles (1849) (Organ Setting by Lionel Rogg)

INTERMISSION

Charles Marie Widor (1844-1937) 1st Movement of the 5th Organ Symphony in F
Minor

Marcel Dupré (1886-1971) Prelude and Fugue in F Minor Op. 7, No. 2.

César Franck (1822-1890) 2nd Choral in B Minor

Bálint Karosi (1979-) Improvisation on a given theme

Mr. Karosi was born in Budapest, Hungary.  He graduated from the Franz Liszt Academy of Music
in 2003 after two years of study at the Conservatoire de Musique in Geneva, Switzerland.
Currently, he is a candidate for the Artist Diploma at the Oberlin Conservatory of Music where he
is studying with Professor James David Christie.  In 2001 he was awarded the Grand Prize for
Improvisation in Geneva and in 2002 he received 1st Prize at the International Organ Contest in
Dublin, Ireland.

Suggested donation: $10 to benefit the Kossuth Scholarship Fund

Reception following in Parish Hall, courtesy of Ann Moe and the members of the Kossuth Club
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YOU ARE INVITED!

Ecumenical Church Service.  The Hungarian Christian Church of Sarasota will hold its
November service on Sunday, November 7 at 3:00 PM in the Church of the Cross, 3005
South Tuttle Avenue.  The Reverend Péter Pál Bodor will officiate.  There will be
coffee and pastries served after the service and everyone are welcome.

Fall Banquet.  On Saturday, November 13 at 11:30 AM we’ll have our annual fall
banquet at Michael’s on East in Sarasota (1212 East Avenue South).  The price of $25
includes a salad, choice of sauteed breast of chicken or grilled tilapia, potatoes, fresh
asparagus, bread, vanilla ice cream-filled cream puff, coffee and tea.  There will be a cash
bar.  The musical program features soprano Ibi Simon, guitarist Zoltán Balogh and
pianist Zsolt Pető.  They will perform light classical music (operetta) and Hungarian folk
songs after the luncheon.  Please mail your registration to the Kossuth Club (P. O. Box
19774, Sarasota, FL 34276) no later than November 9 and indicate whether you would
like the chicken or the fish as your entree.

Thanksgiving Organ Concert.  Concert organist Bálint Karosi will give a recital on
Friday, November 26 at 7:30 PM in The Church of the Redeemer.  Ticket donations of
$10 at the door will benefit the Kossuth Club’s scholarship fund.  There will be a
reception in Parish Hall after the concert.  Mr. Karosi’s program is on p. 3.

WE WISH YOU A HAPPY THANKSGIVING DAY!

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/


