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Karácsonyi Bazár és Süteményvásár.  November 14.-én szombat reggel 8 órától 
délután 1 óráig a Beneva Christian templom kultúrtermében (4835 Beneva Road, 
Sarasota) karácsonyi bazárt rendezünk.  Idén az egyház kézműves vására keretében 
tartjuk meg a bazárt.  Magyar népművészeti tárgy adományokat (hímzések, kerámia, 
fafaragás, stb.) legkésőbb november 7.-ig köszönettel elfogadunk.  Kérjük, hogy aki 
segíteni tud az árusításban, hívja Thiringer Erikát (941-923-1444).   
 
A Kossuth Klub tagjainak házi készítésű süteményei, a zserbó szelet, linzer, vaníliás kifli, 
diós-mákos tekercs, és pogácsa már a Megváltó Templomban rendezett hangversenyeink 
utáni fogadásokon nagy sikert arattak az amerikai közönség körében.  Ezek a finomságok 
nem csak azok elkészítőire, de a magyar konyhaművészetre is jó fényt vetnek, ezért 
közkívánatra a karácsonyi bazár keretében ismét megrendezzük a süteményvásárt, amit 
Deák Zsuzsa szervez.   
 
A Kossuth Klub egyik célja „a magyar kultúra széleskörű megismertetése amerikai 
környezetünkben a zene és a képzőművészet nemzetközi nyelvén.” Ezt a célt szolgálták 
nagy sikerű hangversenyeink és kiállításaink, de nem lehet elhanyagolni 
konyhaművészetünket sem.  Gondoljunk arra, hogy minden külföldön élő magyar 
szülőföldje képviselője, bizonyos szempontból „nagykövete”.  Tetteink, viselkedésünk 
alapján sokan általánosítanak a magyarokról és ez nem csak világhírű tudósainkra, és 
művészeinkre vonatkozik, hanem mindannyiunkra.  A bazár és süteményvásár ezt a célt 
szolgálják, legyünk jó nagykövetei Magyarországnak!    
 
Karácsonyi Ajándék Kínálat.  Elkészült a „Csodálatos Mandolin” hangverseny 1 óra 
12 perces videó változata.  Joe Vegliante produkcióját a New Haven (Connecticut állam) 
NHTV televízió három adásban sugározta.  A lemezen a március 28.-i koncert válogatott, 
legsikeresebb számai szerepelnek, köztük MASI, a torontoi dizőz szólói.  A rövidebbre 
vágott lemezen az összekötő szöveg nem zavarja a zenei élményt.  Karácsonyi 
ajándéknak tízdolláros áron (plusz posta költség) kínáljuk a videót, és a bevételt a 
Vegliante házaspár jóvoltából a Kossuth Klub javára fordítjuk.  Kérjük, a karácsonyi 
ajándéknak szánt rendeléseket mihamarabb a Kossuth Klub címére küldeni.              
 
Fesűs Erzsébet Emlékezete.  A Kossuth Klub 1991-ben kezdte támogatni az Erdélyben 
működő magyar iskolákat és egyházakat néhai vezetője Dr. Fésűs Andorné született 
Lányi Erzsébet (1917-2009) elnöksége alatt.  Azóta a segélyeket kiterjesztettük a 
Kárpát-medence többi magyarlakta régióira a Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken, 
valamint Magyarországon.  Erzsébet kezdeményezése lelkes követőkre talált tagságunk 
körében, így az elmúlt tizenöt év alatt több százezer dollárral segítettük az arra rászoruló 
magyar diákokat.  Ma már az Egyesült Államokban is adunk Kossuth ösztöndíjakat 
magyar származású fiataloknak.  Ahhoz, hogy továbbra is segíthessünk, állandó 
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pénzforrás szükséges, amit jótékony célú rendezvények és önkéntes adományok tesznek 
lehetővé.  Az Erzsébet emlékére létesített kegyeleti alap nagyvonalú adományokkal 
bővült: fia György ötezer, leánya Andrea kettőezer dollárt küldött, és az unokák is 
megemlékeztek a nagymamáról.  Köszönjük, hogy lehetővé teszik a segélyek folytatását. 
 
Október 6. a TF-en.  Budapesten, a Testnevelési Egyetemen (TF) hagyománnyá vált, 
hogy évente megemlékeznek az aradi vértanúkról a Kossuth Klub adományából létesített 
emlékműnél.  Az idei műsor alatt gyászzene kíséret mellett két huszár állt díszőrséget.  A 
diákok 14 kis keresztre nemzetiszínű és fekete szalagokat kötöttek és mécsest gyújtottak.  
Méltatták a kivégzettek tetteit és utolsó óráik cselekedeteit.  Egy gyász népviseletbe 
öltözött pár lassú kesergőt mutatott be, vers hangzott el, majd a Szózatot együtt énekelte a 
közönség.  Az egyetem ismételtem megköszönte ajándékunkat.            
 
Tagdíjak 2010-re.  A Kossuth Klub tizenegy éve nem emelte a január 1.-vel 
megújítandó tagdíjat, bár ez alatt az idő alatt többször emelték a postadíjat és minden 
drágább lett.  Az egyéni tagdíj továbbra is 20.00 dollár, a családi tagdíj 30.00 dollár.  
Köszönjük a felülfizetéseket és a 2010.-es tagdíjak minél korábbi rendezését!   
 
Januári Műsor Előzetes.  2010. január 17.-én vasárnap este 7 órakor Karosi Bálint 
orgonaművész hangversenye nyitja meg az Amerikai Orgonisták Céhjének (American 
Guild of Organists) regionális konferenciáját a belvárosi Megváltó Templomban.  
Bálintra sokan emlékeznek tagjaink közül, hiszen először 1996-ban, mint 17 éves 
Zeneakadémiai hallgató, édesanyjával Pászthy Júlia operaénekessel lépett fel első 
nagyszabású rendezvényünkön, a Millecentennáriumi Gála esten.  Akkor klarinétszólót 
adott elő és mindenkinek feltűnt kivételes tehetsége és muzikalitása.  Azóta Bálint 
orgonaszakon folytatta tanulmányait Budapesten, Svájcban és az Egyesült Államokban az 
Oberlin Collegeban.  Jelenleg Bostonban az Első Evangélikus Templom orgonistája és 
zenei vezetője.  Januári hangversenyére 12 dolláros elővételi áron lehet jegyeket rendelni 
a templom pénztárától (Church of the Redeemer, 222 South Palm Avenue, Sarasota, FL 
34236).  A jegyek ára a helyszínen húsz dollár lesz, tehát ajánlatos azokat előre 
megrendelni.—Január 22.-én péntek délben újabb zenei élményben lesz részünk, amikor 
a Kossuth Klub bankettjén énekel a Csodálatos Mandolin koncert sztárja, MASI.  
Bővebb információt következő számunkban közlünk.         
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete november 1.-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A következő római katolikus szentmise november 8.-án délután 2-kor 
lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).    
 

Hirdetés.  Útlevél, vízum és egyéb okmányhitelesítési ügyekben Kakucs Tünde, a 
Magyar Nagykövetség által nyilvántartott közjegyző hivatalát keressük fel.  
Telefonszáma 941-773-1856.  

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

MEGHÍVÓ NOVEMBERI MŰSORUNKRA 
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November 19.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

SZÉKELY MIHÁLY NYOMÁBAN 
 

GÉMESI TIMÓT 
Előadóestje 

 
Zongorán kísér 

 
GENEVIEVE BEAUCHAMP 

 
Timót 1993-ban született Sarasotában.  Jelenleg a Booker művészszakos gimnázium 
énektagozatos tanulója, jövőre érettségizik.  Tíz éves volt, amikor szüleivel először volt a 
sarasotai Operaházban, s miután nagy figyelemmel végighallgatta Verdi Macbeth c. 
operáját, a színpadra mutatva mondta anyukájának: „Én ott akarok lenni!” Azóta 
tántoríthatatlanul operaénekesnek készül, Székely Mihály, a Magyar Operaház 
halhatatlan Fülöp Királya a példaképe.  Énektanára Rosemarie Freni, néhai Dr. Palló 
Imre menye.  A kivételesen szép hangú fiatalembert sokan hallottuk már templomi 
szólistaként, ideje, hogy a Kossuth Klub tagjai is megismerjék.  Műsorán Lieder, 
népdalok és opera áriák szerepelnek.  Köszönjük a Sarasota Zene Archívumnak, hogy 
használhatjuk a zongorát. 
 

BEMUTATJUK VENDÉGEINKET 
 

Szeretettel köszöntjük vendégeinket, Balogh Pétert és feleségét Dr. Jung Erzsébetet 
Amerika szívéből Saint Louisból, a Mississippi folyóparti metropoliszból.  A házaspár 
idén több ezer dollár céladományt küldött a Kossuth Klubon keresztül szegény sorsú 
magyar diákoknak Debrecenben, Rimaszombaton (Felvidék), Nagydobronyban 
(Kárpátalja), Székelyudvarhelyen (Erdély) és Szabadkán (Délvidék).  Örülünk, hogy 
személyesen is megismerhetjük őket és meghallgatjuk rövid beszámolójukat idén 
augusztusban tett ösztöndíj átadó körútjukról.   

 
BOLDOG HÁLAADÓ ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK! 
 

 
Október 27.-én este fél 8-korA Helmsley Sandcastle Hotel Báltermében 

 
Október 27.-én Este fél 8-kor (7:30 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 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

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

Newsletter of the Kossuth Club 
November 2009.  Vol. 15. No. 11. 

 
Christmas Bazaar and Bake Sale.  On Saturday, November 19 from 8:00 AM to 1:00 
PM there will be a Hungarian Christmas Bazaar in conjunction with the annual Arts and 
Crafts Fair in the Beneva Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota).  Donations of 
Hungarian folk art items in good condition will be gratefully accepted until November 7.  
Please call Erika Thiringer (941-923-1444). 
 
Mandolin Magic Video.  The edited version of our highly successful mandolin concert is 
for sale at the price of $10.00 plus postage, if applicable. The program is 72 minutes long. 
Joe Vegliante Productions created the disc for educational television NHTV in New 
Haven, Connecticut.  Please place your orders as soon as possible and make your checks 
payable to the Kossuth Club for Christmas delivery.  
 
November Program.  There will be a recital of songs on Thursday, November 19 at 4:30 
PM in the Selby Library (1331 First Street, Sarasota).  The program presents Timothy 
Gémesi, a voice student and junior in the Booker High School of the Arts.  His idol is the 
legendary Mihály Székely, a star of the Hungarian State Opera in the 1950’s.  Genevieve 
Beauchamp provides piano accompaniment.  Our special guests are Mr. Péter Balogh 
and Dr. Elizabeth Jung from St. Louis Missouri who donated generously to our 
scholarship fund and will briefly inform us of their trip to Hungary and neighboring states 
to visit Hungarian minority schools.   
 
Preview of Events in January 2010.  On Sunday, January 17 at 7:00 PM in the Church 
of the Redeemer organist Bálint Karosi performs in conjunction with the American 
Guild of Organists Region IV Mid-Winter Conference.  A graduate of the Franz Liszt 
Academy and Oberlin College, he is currently Minister of Music for First Lutheran 
Church of Boston.  Advance tickets are available for $12.00 directly from the Church of 
the Redeemer (222 South Palm Avenue, Sarasota, FL 34236).  On-site tickets are 
$20.00.—On Friday, January 22 the Kossuth Club luncheon will be at the Prestancia 
Golf and Country Club.  The program features songs by MASI.  For more information 
see the next issue of the Messenger. 
 

WE WISH YOU ALL A HAPPY THANKSGIVING HOLIDAY! 
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