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GÉMESI TIM 
 

DAL ESTJE  
 

ZONGORÁN KÍSÉR 
 

JONATHAN SPIVEY 
 
Gémesi István és Szilágyi Trudi kisebbik fia Tim, akit a Kossuth Klub tagjai szinte 
születése óta ismernek.  Korán felfigyeltünk gyönyörű hangjára, és figyelemmel követtük 
ígéretes pályafutását.  2009-ben énekelt és zongorázott tagjainknak, akkor, mint „Székely 
Mihály nyomdokában” hirdettük hangversenyét.  Gyakran hallottuk a Sarasotai Magyar 
Keresztyén Egyház istentiszteletein énekelni és zongorázni.  Tim már második éve a 
rangos Ohio állambeli Oberlin College zenei tanszékének ösztöndíjas hallgatója, most a 
tavaszi szünetben jön vissza Sarasotába rokoni látogatásra és szeretné bemutatni mennyit 
fejlődött, mióta legutóbb hallottuk.  Műsorán német (Schubert: Winterreise) és angol 
dalok szerepelnek.   
 

Önkéntes adományokkal Tim ösztöndíjának kiegészítéséhez járulunk hozzá. 
 

Mindenkit szeretettel várnak! 
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SPECIAL EDITION 
 
 

Tuesday,  March 26th 
Tuesday, March 26th at 5:00 PM 

In the Pine Shores Presbyterian Church 
6135 Beechwood Avenue, Sarasota, FL 34231 

 

TIM GÉMESI 
 

PRESENTS  A SCHOLARSHIP RECITAL 
 

OF GERMAN AND ENGLISH  SONGS 
 

WITH PIANO ACCOMPANIST 
Sarasota’s own, the incomparable 

 

JONATHAN SPIVEY 
 
Tim is the younger son of István Gémesi and Trudi Szilágyi.  Members of 
the Kossuth Club have known him almost since he was born and followed 
his promising singing career.   Currently, he is a student at the prestigious 
Oberlin College majoring in voice and music.  His spring break visit back to 
his hometown of Sarasota provides an opportunity for us to hear how much 
he progressed in his chosen profession. 
 
Voluntary ticket donations will contribute to his scholarship.  Everybody is 

cordially invited! 
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