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A Hangversenyek.  Németül, franciául, olaszul, angolul, latinul és magyarul énekeltek.
Hangjuk diadalmasan szárnyalt a templomban és a hangversenyteremben.  A mintegy
500 főnyi közönség (300 a templomban, 200 a farsangi hangversenyen) elragadtatva
tapsolta és ünnepelte a fiatal budapesti művészeket, akik tudásuk és tehetségük legjavát
adták mindkét alkalommal.  Tomboló sikerű bemutatkozása után Leonóra szerepében a
Magyar Állami Operaházban, Cserna Ildikó mint kiforrott díva tolmácsolta az olasz
operák nagyáriáit.  Simon Krisztina meleg árnyalású mezzo szopránja kiteljesedett és
megérett mióta először hallottuk 1998-ban Sarasotában.  Mazalin Wandában újabb
magyar tehetséget és érzékeny művészt ismertünk meg: mint kísérő és mint szólista
tökéletesen kiegészítette az előadásokat.  Külön öröm, hogy a közönség kb. 25-30
százaléka amerikai volt.  Büszkék lehettünk művészeinkre, mert igazán nívós műsorral,
nagyszerűen szerepeltek, maradandó kulturális élménnyel gazdagítottak bennünket.

A sikerhez sokan hozzájárultak, akiknek most nyilvánosan itt mondunk köszönetet. A
vendéglátó bizottság tagjai (Bitskey Ella, Borsos Lajos és Júlia, Farkas Ilona, Fenyves
Gizella, Kisvarsányi Éva és Géza, Vadász Alexa) egy hétig gondoskodtak a művészek
ellátásáról.  A templomi hangverseny utáni nagysikerű fogadás szervezője Deák Zsuzsa
volt, a süteményeket Berta Mária, Csizinszky Ágnes, Czakó Piri, Evva András, Farkas
Erika, Farkas Lili, Fekete Imre, Hampó Edith, Horváth Bette, Kner Ila, Nagy Viola,
Lengyel Éva, Ocskay Zsuzsa, Péterffy Betty, Sándor Anna, Szabados Erzsébet, Szabó
Kata, Szüets Mária, Takács László, és Varga Ilona sütötték.  Kiss Emilia virág adománya
ünnepélyessé díszítette a fogadást.  Kiemeljük Csizinszky Sándor és Deák István
közreműködését a fogadás előkészítésében és lebonyolításában.  A jegypénztároknál
Kisvarsányi Géza, Barlán Gyöngyi és Harkay Péter teljesítettek szolgálatot.  Köszönjük
Csizinszky Ágnes sikeres �beugrását� a farsangi hangversenyen mint kottalapozó.  Hardy
Éva lelkes és áldozatos munkájának köszönhető, hogy az amerikai közönség is nagy
számmal volt jelen.  Mindkét hangversenyről video felvételt készített a �Connecticut
Images� vállalat Vegliante Joe, Vegliante Fenyves Cathy és Olajos Erzsébet technikai
közreműködésével.  A szerkesztői és vágói munkák befejeztével a videót a Kossuth Klub
fogja forgalomba hozni a Tanulmányi Alap javára.

Dr. Ann Stephenson-Moe szerepét külön ki kell emelnünk.  A Church of the Redeemer
tehetséges karnagya és orgonaművésze ellenszolgáltatás nélkül a Kossuth Klub
rendelkezésére bocsátotta a templomot és a fogadó termet, a plakátokat, jegyeket és a
templomi műsort gratis kinyomtatta, a templom 3000-es címlistájára szétküldte a hírt a
magyar művészek hangversenyéről, a Sarasota Herald Tribune-be hasábos hirdetést
fizetett be.  A templomi hangverseny teljes bevétele így tisztán megmaradt a Kossuth
Klubnak.  Mindezeken túl Ann önálló számaival gazdagította a templomi hangverseny
műsorát és bevezetőjében nagyon szépen méltatta Liszt Ferencet.  Megsúghatjuk, hogy
mint a Florida Állami Egyetem volt növendéke (Tallahassee) Liszten kívül Ann igen
nagy tisztelője Dohnányi Ernő zeneszerzői és zenetanári életművének is. Köszönetünk
és elismerésünk jeléül Ann Stephenson-Moe-t Kossuth Oklevéllel tüntetjük ki.



Kitűntetések.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület PRO PARTIUM
MILLENNIUMI KÜLÖNDÍJÁT tagtársunk Fésűs Erzsébet kapta.  A díszoklevelet és
érmet �az egyház, a közélet, a kultúra, az oktatás, a gazdaság� azon kiválóságai kapják,
akik �életművükkel vagy sok évtizedes munkásságukkal hozzájárultak a Részek
reformátusságának és magyarságának hitbeli, erkölcsi, szellemi és anyagi
megmaradásához, felemelkedéséhez és egységesüléséhez.��v. Kiss Gábor, a Magyar
Királyi Csendőrök Bajtársi Közössége központi vezetője Kisvarsányi Gézát és
Kisvarsányi Évát a Magyar Királyi Csendőrség nemes erényeinek és hagyományainak
hűséges, becsületes és vitéz ápolásáért és a Testület érdekében tanúsított bajtársias
magatartásáért �Tiszteletbeli Csendőr�-nek nevezte ki.

Magyar Történelmi Összeállítás.  Jordán Emőke tagtársunk a budapesti MTV-1
dokumentációs anyagából video felvételt állított össze a magyar történelem fő
mozzanatairól.  A mintegy száz perces műsor érdekessége, hogy Emőke jóvoltából a
videó angol nyelvű és célja a másod- és harmadgenerációs külföldi magyarság, valamint
nem-magyar házastársak érdeklődésének felkeltése a magyar történelem iránt.
�Highlights and Tragedies in Hungarian History� megrendelhető 15 dolláros áron
Jordán Emőke telefonszámán (941-492-5569).  Ebből a Kossuth Klub Tanulmányi Alapja
5 dollárt kap.

Egyházaink Hírei.  A Magyar Christian Church, Bodor Péter Pál lelkipásztor, minden
hó első vasárnapján d.u. 3 órai kezdettel ökomenikus istentiszteletet tart a Church of the
Cross templomban (3005 S. Tuttle Ave., Sarasota).  Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szertartás utáni szeretet vendégségre is!�Március 20-án, kedden, és március
21-én, szerdán Ft. Mustos István piarista atya lelkigyakorlatokat tart.  Sarasotában d.u. 2
órakor a Szent Márta templom könyvtárában (200 Orange Ave. N.), North Porton pedig
este 6 óra 30-kor Dr. Balogh Sándor otthonában (8288 Alam Ave.) kezdődik a
szentbeszéd.  A korlátozott ülőhelyre való tekintettel előzetes jelentkezés ajánlatos,
Sarasotában a 941-351-4271, North Porton pedig a 941-423-4605 számon.

Magyarországi Újságok.  A budapesti HONAPLAP szolgáltató vállalat (Fehér Anikó
igazgató) felkínálta a lehetőséget a Kossuth Klub tagjainak, hogy magyarországi újságok
és folyóiratok egyedi számait megvásárolják.  A következő 9 lap mutatványszámait
küldték el: Óriás Töprengő és Töprengő rejtvénymagazinok (számonként $2),
Rejtvényturmix és Kukta (számonként $3), Gyöngy, História, és Kritika (számonként $4),
valamint a Nők Lapja Évszakok című folyóirata és a 2000 című irodalmi és társadalmi
havilap (számonként $5).  A mutatványszámokat a március 15. gyűlésen megtekinthetik
és megvásárolhatják tagjaink, ugyanakkor a küldött megrendelő lapokon rendeléseket
veszünk fel a kiválaszott újságok következő számaira.  A rendeléseket Faxon utaljuk át
Budapestre és a megrendelt számokat légipostán küldik Sarasotába.  A folyóiratok árának
10 százalékát a Kossuth Klub Tanulmányi Alapja kapja.  Hangsúlyozzuk: ez nem
előfizetés, hanem egyedi számok tetszés szerinti időnkénti megvásárlása, mintha a pesti
újságos kioszkban vásárolnánk.

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



MEGHÍVÓ MÁRCIUSI MŰSORAINKRA

2001. Március 15-én, Csütörtök Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Szabadegyetemi Előadás
IRODALMI EST

A Világirodalom Gyöngyszemei
Összeállította: FARKAS IMRE

Közreműködnek: Lovas Edith és Kisvarsányi Éva

Himnusz
FARKAS IMRE: Megemlékezés 1848 Március 15-ről

A Kossuth Klub Március 15. Kitűntetései
Versek, szemelvények

2001. Március 18-án, Vasárnap Délután 2 Órakor
A Petőfi Klub és a Kossuth Klub Közös Rendezvénye Nemzeti Ünnepünk Alkalmából

A Magyar Házban, 165 Jackson Road, Venice, Florida

ITT ÉLNED, HALNOD KELL!

Közreműködnek a Sárospataki Művelődés Háza Művészei

(l. a mellékelt részletes műsorismertetést!)

2001. Március 23-án, Péntek Délután 2 Óra 30-kor (2:30 p.m.)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Az Amerikai-Magyar Alapítvány és a Magyar Örökség Amerikában

MOLNÁR ÁGOSTON
Szabadegyetemi Előadása

Molnár Ágoston az 1954-ben alapított Amerikai-Magyar Alapítvány elnöke és ügyvezető
igazgatója.  Clevelandban született, 1952 és 1959 között az Illinois államban működő

Elmhurst College-ban vezette a magyar tanszéket, 1959 és 1966 között a Rutgers
Egyetemen (New Jersey) megalapította a Magyar Intézetet.  Több magyar tárgyú és angol
nyelvű szakcikk szerzője, a Hungarian Studies Newsletter szerkesztője.  1989-ben New
Brunswickon (NJ) létrehozta az Alapítvány Múzeumát és Könyvtárát, ahol az amerikai

magyar történelmi örökség sok dokumentációs anyagát őrzik.

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276
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Concert Review.  They sang in six languages and delighted an audience of about 500
people (300 at the church, 200 at David Cohen Hall).  Just off her acclaimed debut as
Leonora in Verdi�s Il Trovatore at the Hungarian State Opera, Ildiko Cserna performed
like a true diva and excelled in the Italian repertoire.  Krisztina Simon�s mellow mezzo-
soprano has developed significantly since we last heard her as a student of the Franz Liszt
Academy of Music in 1998.  The third member of the talented trio was new to Sarasota:
Wanda Mazalin gave a sensitive performance as soloist and was an able accompanist.

Both concerts were videotaped by Connecticut Images, Joe Vegliante (producer), Cathy
Fenyves Vegliante (editor), and Elizabeth Olajos (cinematographer).  The video will be
available for sale by the Kossuth Club to benefit the Education Fund.

We would like to thank Dr. Ann Stephenson-Moe, organist and choirmaster of the
Church of the Redeemer for the invaluable help she gave to make the church concert a
success.  She gave us free use of the church and Parish Hall for the reception, printed the
posters, the tickets and the program, mailed the concert announcement to 3000 addresses
and inserted an advertisement in the Sarasota Herald Tribune.  Thanks to her generosity
all of the proceeds from the church concert will benefit the Kossuth Club Education
Fund.  In addition to all of the above, she graciously performed two organ solos in the
program and revealed her fondness for the music of Franz Liszt.  As a token of our
appreciation Dr. Stephenson-Moe is awarded the Kossuth Club�s Certificate of Honor.

Hungarian History Video.  Second- and third-generation Hungarians and non-
Hungarian spouses will be interested to know that an English speaking video history of
Hungary entitled �Highlights and Tragedies in Hungarian History� is available from its
producer, Kossuth Club member Emoke Jordan (941-492-5569) for $15.00.  The price
includes a $5.00 donation to the Kossuth Club Education Fund.


