
Liszt Hangverseny.  Január 16-án kedd este fél nyolckor (7:30 p.m.) a sarasotai
Van Wezel hangversenyteremben Russell Sherman zongora virtuóz Liszt
Ferenc 12 Transcendental Etűdjét adja elő.  Jegyek $15, $20, és $30-os áron a
Van Wezel jegyirodától (941-953-3368) rendelhetők.  A hangverseny
jótékonycélú az anglikán Church of the Redeemer templom új orgonája javára.
Jelenlétünkkel köszönetünket  fejezhetjük ki az egyház vezetőségének amiért
olyan nagyvonalúan rendelkezésünkre bocsátották templomukat a Magyar
Millenniumi Napokra és soronkövetkező február 25-i templomi
hangversenyünkre.

Februári Hangversenyek.  A Kossuth Klub február 25. templomi
hangversenyének műsorát lila mellékletünk ismerteti, a február 27. Farsangi
hangverseny műsorát pedig a narancssárga lapon olvashatjuk.  Jegyeket
elővételben a Kossuth Klub címén (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276) lehet
venni.  A templomi jegyek ára $10, a Farsangi (Mardi Gras) jegyek ára $20.
Kérjük jelezzék, hogy melyik hangversenyre hány jegyet küldjünk.  A bevételt a
Kossuth Klub Tanulmányi Alapja javára fordítjuk.

Levelesládánkból.  A karácsonyi ünnepekre sokan küldtek elismerést és
jókívánságokat a Kossuth Klubnak.  Tőkés László írja: �Nagy élmény volt
számomra �56-os sarasotai ünneplésünk.  Megtisztelő meghívásukat és az
átadott, illetve utóbb elküldött csekkes adományokat ezúton is szívből
megköszönöm.��Tar Sándor tb. konzul gratulált ahhoz a �példamutató,
értékes, magasszínvonalú, áldozatos munkához melyet a Sarasota és környéke
magyarságának vezetésében hosszú évek óta végeznek.��Karácsonyi és újévi
üdvözletet küldtek még Jeszenszky Géza nagykövet, Lauer Edit, a Magyar-
Amerikai Koalíció elnöke, Falvai Sándor rektor és Balassa Mariann rektori
titkár a budapesti Zeneakadémiától, Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetségtől, Vitéz László a Felvidéki Magyar Cserkészszövetségtől,
valamint v. Kiss Gábor a M. Kir. Csendőrök központi vezetője, akinek kérésére
mellékeljük a Csendőrnapi értesítést.

A Mindszenty Kórus Sikere.  A Kossuth Klub adománya is hozzájárult a
Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus sikeréhez a VIII. Római Palestrina
Világversenyen, ahol első díjat nyertek!  Gratulálunk a kórusnak és Gergely
Péter Pál karmesternek, aki levélben köszöni meg segítségünket hozzátéve, hogy
külön öröm, hogy ez a jelentős siker a 2000. jubileumi évben, államiságunk
millenniumán és Mindszenty József halálának 25. évfordulóján született meg.

Mellékleteink.  Januári számunk ugyancsak bővelkedik mellékletekben.  Kérjük,
hogy mindenki figyelmesen nézze át a boríték tartalmát, ahol tagsági
igazolványuk mellett tagjaink megtalálhatják a szavazásra feljogosító
meghatalmazást (proxy).  Kérjük, hogy aki személyesen nem tud résztvenni a
január 18. közgyűlésen, haladéktalanul küldje el címünkre a
meghatalmazást.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!



MEGHÍVÓ

2001. január 18-án, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

KISVARSÁNYI B. ÉVA, B.S., M.S.
Szabadegyetemi Előadására

„KÁRPÁTALJAI KRÓNIKA”

Kisvarsányi Éva Budapesten érettségizett, egyetemi tanulmányait az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a Missouri Állami Egyetemen
végezte, ahol geológiából szerzett diplomákat.  A Missouri Állami
Földtani Intézetben 34 évig dolgozott mint kutató geológus.  A
Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola meghívására 2000 júniusában
három napot töltött Kárpátalján (Beregszász, Munkács, Ungvár, Verecke).
Megrázó és felejthetetlen élményeiről tart beszámolót.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadás után tartjuk a Kossuth Klub évi tisztújító közgyűlését.

HIRDETÉSEINK
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Mardi Gras Concerts.  In keeping with our tradition of
bringing Hungarian artists to Sarasota and acquainting
American audiences with Hungarian culture, the Kossuth
Club will present two concerts in February.

Our visiting artists are singers Ildiko Cserna and
Krisztina Simon and organist/pianist Wanda Mazalin
from Budapest.  Ms. Cserna is a talented young dramatic
soprano who gave highly acclaimed performances in the
Sarasota Opera House and at a concert in the Church of the
Redeemer during Hungarian Millennial Days in April 2000.
She graduated from the Franz Liszt Academy of Music in
May and debuted as Leonora in Verdi�s Troubadour at the
Hungarian State Opera.  Mezzo-soprano Krisztina Simon
performed in the Kossuth Club�s 1998 production of  �An
Evening of Hungarian Operetta.�  She is a graduate of the
Liszt Academy and debuted at the Hungarian State Opera
in the role of Mercedes in Bizet�s Carmen.  She is the
recipient of a scholarship from the Friends of the
Hungarian State Opera.  Ms. Mazalin, a graduate of the
Liszt Academy, is a much sought-after accompanist in
Hungary and frequently performs with singers at the Liszt
Academy.  She also works as musical director of opera
productions at the Szeged Opera.

The talented trio comes to Sarasota in time for the Mardi
Gras festivities.  They will perform in a concert sponsored
by Ann Stephenson-Moe, choirmaster and organist of the
Church of the Redeemer, on Sunday February 25 at 5:00
p.m. in the church.  The program features sacred and
religious music ranging from Vivaldi to Andrew Lloyd
Webber and includes organ solos by Stephenson-Moe.
There will be a reception after the concert in the Parish
Hall.  Tickets for the concert and reception at 10 dollars per
person may be purchased in advance from the Church of
the Redeemer (222 S. Palm Ave., Sarasota, FL 34236,
phone: 941-955-4263), or from the Kossuth Club (P. O.
Box 19774, Sarasota, FL 34276).



The special Mardi Gras concert will be on February 27,
the last Tuesday for festivities before Lent, at 8:00 o�clock
in the evening in the Florida West Coast Symphony�
Beatrice Friedman Center�David Cohen Hall (709 N.
Tamiami Trail, Sarasota).  The artists will perform
selections from popular operas, including the best of the
Italian, German and French repertoire, as well as those by
American composers.  Exclusively the Kossuth Club sells
advance tickets at 20 dollars per person.  On-site tickets
will be 25 dollars per person.

Proceeds from both concerts are to benefit the Kossuth
Club Education Fund in support of scholarships for college-
bound high school seniors in the greater Sarasota area, and
Hungarian minority schools in the Carpathian Basin.  In the
2000-2001 academic year five local students received
Kossuth scholarships.

The programs of both concerts are enclosed for your
information.  When ordering please specify the number of
tickets desired to each concert.  Please make checks
payable to the Kossuth Club and mail to P. O. Box 19774,
Sarasota, FL 34276.  We will fill your order and send your
tickets to your address by return mail.

Any questions?  For information please call Eva at 941-
927-1200.  Kossuth Club is a not-for-profit 501(c)(3), tax-
exempt cultural and educational organization registered in
the State of Florida.  Contributions above ticket prices are
tax-deductible to the extent permitted by law.

On behalf of the directors and the membership of the
Kossuth Club we wish you and yours a Happy and Healthy
New Year!




