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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2005. Január, Tizenegyedik Évfolyam, 1. Szám

Az Orgonahangverseny Margójára.  Nagy öröm volt magyar zenét is hallani november
26-án a belvárosi Megváltó Templom új orgonáján.  Karosi Bálint nagysikerű
hangversenyén az orgona műsorokról szinte elmaradhatatlan Bach mű után nem csak
Liszt Ferenc, de Farkas Ferenc műve is elhangzott a tehetséges fiatal művész
tolmácsolásában.  A mintegy 180 főnyi közönség azonban a legnagyobb elragadtatással
Karosi szerzeményét fogadta, amit az „Által mennék én a Tiszán...” kezdetű népdalra
komponált.  Az amerikai közönség is meghatva hallgatta a mű születésének
körülményeit, amit a fiatal művész maga konferált be: amikor 2000-ben először hagyta el
a szülői házat és hazáját, hogy Genfben folytassa zenei tanulmányait, óriási honvágy
gyötörte.  A mű hűen kifejezi a Dunán horgászni szerető fiatalember érzelmeit.  A
hangverseny utólsó száma improvizáció volt Ann Moe karnagy által zárt boritékban
megadott két témára.  Bálint választhatott volna a kettő közül, de mindkettőre
improvizált, megcsillogtatva ragyogó technikáját és mély muzikalitását.

A hangverseny utáni fogadást Deák Zsuzsa szervezte meg nagy lelkesedéssel és
körültekintéssel.  A sok finomságot Deák Zsuzsa mellett Csizinszky Ágnes, Bodnár Éva,
Bognár Kati és Dazsi, Békásy Júlia, Evva Phyllis és András, Farkas Erika, Farkas Lily,
Fésűs Erzsébet és Betegh Stefi, Fodor Gizus, Gábry Baba, Ginzery Emese, Láng Júlia,
Lengyel Éva, Maár Kata, Nádasdy Orsi, Németh Zsóka, Péterffy Betty, Posch Judit,
Sándor Anna, Szabó Kata, Szűets Mária és Thiringer Erika sütötték.  Berta Mária és Kiss
Emília adományából Sirovics Éva (953-5268) dobos tortát sütött, amit kisorsoltunk a
vendégek között.  A lista nem teljes!  Elnézést kérünk azoktól, akik nincsenek rajta. A
klub vezetősége nevében köszönjük mindenkinek, hogy hozzájárultak a sikerhez.

Külön említést és köszönetet érdemelnek a házigazdák, akik otthonukba fogadták és
„tejben-vajban fürösztötték” a fiatal művészt: Fekete Pál és Éva, valamint Szonntágh
Nóra és Jenő messzemenően gondoskodtak arról, hogy Bálint jól érezze magát
Sarasotában és frissen, pihenten, és főleg időben(!) érkezzen meg a hangversenyre.
Köszönet illeti Ann Moe-t a plakátok és hirdetések kinyomtatásáért és póstázásáért, ami
nagymértékben hozzájárult a nagyszámú amerikai közönség jelenlétéhez, valamint a
fogadáson felszolgált italokért.  Végül, de nem utólsósorban köszönjük ifj. Csizinszky
Ágnes és Kisvarsányi Erika segítségét a pénztárban, illetve a műsorok kiosztásában.

Zathureczky Hegedűje.  A világhírű hegedűművész Zathureczky Ede (1903-1959)
özvegyétől nagyösszegű pénzadományt kaptunk.  Vera Zathureczky Lendvay
10,000.00 dollárt küldött a Kossuth Klubnak a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem javára.  Zathureczky Ede Iglón született.  Hubay Jenő egyik legtehetségesebb
tanítványa volt.  1929-ben a Zeneművészeti Főiskola hegedűtanára lett, majd 1943-tól
1957-ig a patinás intézmény főigazgatója.  Koncertezett egész Európában és az Egyesült
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Államokban.  Virtuóz technikájú játékával nagy hírnévre tett szert.  1956-ban hagyta el
hazáját és haláláig az Indiana Egyetem (Bloomington) hegedűtanára volt.  A Magyar
Életrajzi Lexikon így méltatja: „...a romantikus és modern hegedűirodalom kiváló
előadója volt.  Mint pedagógus is jelentős érdemeket szerzett.”  Kétszer kapott Kossuth–
díjat.  Mrs. Zathureczky a művész mesterhegedűjét már korábban a Zeneakadémiának
ajándékozta.  A Kossuth Klubnak küldött adományt a történelmi értékű hangszer
karbantartására és a hegedű tanszak felhasználására szánta.  Az adomány kezelésével
Perényi Eszter hegedűtanárt bízták meg.

Évvégi Beszámoló.  A novemberi hangverseny, a nyári filmfesztivál, a szabadegyetemi
előadások, valamint tagjaink és védnökeink önzetlen és lelkes támogatása az alábbi
táblázatban összefoglalt adományok és ösztöndíjak kiosztását tették lehetővé 2004-ben.
A Kossuth Klub az elmúlt tíz évben több mint $170,000-t adományozott jótékony
célokra.  Ismételten köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, pénzadományokkal és
erkölcsi támogatásukkal lehetővé teszik a klub céljainak megvalósítását.

Liszt Ferenc Zeneakadémia Alapítvány $10,000.00
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem     $5,000.00
Csíkszeredai Magyar Gimnázium (Erdély)     $2,700.00
Felvidéki Magyar Cserkészek        $500.00
Szabadkai Bolyai Iskola (Délvidék)        $500.00
Sarasotai Wass Albert Magyar Iskola        $500.00
Kossuth Ösztöndíjak        $800.00
Hozzájárulás a Megváltó Temploma új orgonájához (Sarasota)        $500.00
Sarasota Operaház        $100.00

Összesen:   $20,600.00

Tagdíjak 2005-re és Vezetőség Választás.  Kérjük tagjainkat, hogy január 27-ig újítsák
meg tagságukat 2005-re, hogy a Hírmondót továbbra is zavartalanul kapják és a januári
vezetőség választáson szavazhassanak.  A tagdíj továbbra is $30 családoknak, $20
egyéneknek.  Adóalapból levonható adományokat és felülfizetéseket köszönettel
veszünk.  A Kossuth Klub Igazgatósági választása 2005. január 27-i műsorunk után lesz.
Aki nem tud személyesen résztvenni, kérjük küldje el címünkre a mellékelt szavazási
meghatalmazást.  Az Igazgatóságba a Jelölő Bizottságnál lehet jelentkezni (Kossuth Club
Nominating Committee, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276).

In Memoriam.  Ismét búcsúzunk egy régi kedves tagtárstól.  Kovács József 85 éves
korában december 3-án hunyta le örökre szemeit.  A Sarasotai Magyar Keresztyén
Egyház egyik alapító tagja volt, felesége Irénke az egyház első orgonistája.  Az özvegy a
kegyeleti megajánlásokat a Kossuth Klub részére kérte.

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

Január 27-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

DR. PÁDÁR CSABA:

TITOKZATOS KAMCSATKA
avagy

Mysterious Kamchatka

Vetített képekkel illusztrált angolnyelvű előadás

Pádár Csaba tízéves korában került el Magyarországról szüleivel.  Egyetemi tanulmányait
a Cornell Egyetemen végezte és mint agysebész évtizedekig dolgozott Sarasotában.
Korai nyugdíjba menetele óta beutazta a nagyvilág egzótikus tájait.  Korábbi előadásain a
Déli Sarkon, az Északi Sarkon és a Galapagos Szigeteken tett utazásairól számolt be a
Kossuth Klub tagjainak.  Most Kamcsatkáról, a volt szovjet Távol-Keletről tart
ismeretterjesztő előadást, ahol 2004-ben járt felfedező úton.  Dr. Pádár édesapja, néhai
Pádár Ferenc az első sarasotai magyar klub alapító elnöke volt.

Önkéntes adományokat a tanulmányi alapra köszönettel fogadunk.  Tisztújító
közgyűlésünket az előadás után tartjuk meg.

BOLDOG ÚJÉVET KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

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

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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The Zathureczky Violin.  The widow of violinist Ede Zathureczky (1903-1959)
donated $10,000.00 to the Kossuth Club.  Ede Zathureczky was one of the foremost
Hungarian concert violinists of the first part of the 20. century.  He was a pupil of Jenő
Hubay at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest and succeeded Ernst von
Dohnányi as director of that illustrious institution in 1943.  He came to the United States
in 1957 and was a professor of violin at the University of Indiana at Bloomington. Mrs.
Vera Zathureczky Lendvay has donated her late husband’s violin to the Liszt Academy
earlier.  Her recent gift was directed to the Liszt Academy Foundation for the care of the
violin and for the benefit of young violinists in Hungary.

Milestones.  With this issue we start the eleventh volume of the newsletter.  In the past
ten years we have followed a consistent policy of bringing Hungarian culture through
music and the arts to American audiences.  We have supported cultural and educational
institutions and students in Hungary and in Florida.  We were able to donate more than
$170,000 in scholarships and charitable contributions because of the generous and
enthusiastic support of our members.  Donations in 2004 were as follows:

Franz Liszt Academy Foundation (for the Zathureczky violin) $10,000.00
Sapientia Hungarian University in Transsylvania     $5,000.00
Hungarian School in Csíkszereda (Transsylvania)     $2,700.00
Hungarian Scouts in Slovakia (Felvidék)        $500.00
Bolyai School in Szabadka (Délvidék)        $500.00
Wass Albert Hungarian School in Sarasota        $500.00
Kossuth Scholarships        $800.00
Sarasota Opera Association        $100.00
The Church of the Redeemer organ        $500.00

Total:   $20,600.00

Our January Program.  On Thursday January 27 at 4:30 PM in the Selby Public
Library Dr. Steven (Csaba) Pádár will present an illustrated lecture „Mysterious
Kamchatka” in English.  The election of the Board of Directors for 2005 will be held
after the lecture.  Please return the enclosed proxy if you cannot attend the meeting.


