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w ÚlaSZTa'si EREDMÉNYEK. A január 28-i közgyűlésén megválasztott 
Igazgatóság tagjai: Dr. Csizinszky Sandor-elnök, Kisvarsányine'
Bognár Eva-alelnÖk, v. Baranchi Tamáska Endre-alelnök helyettes, 
Szaday Tibor-pénztáros, Csizinszky A^gnes-pénztáros helyettes, 
Sztíts Pal-titkár, Lehoczky Melinda-titkár helyettes, valamint 
Dr. Kisvarsányi Ge'za, Fésűs Erzsébet, Lehoczky Kálmán, Bazán 
Maria, ás Subecz György igazgatók.
A tagság egyhangúan megszavazta a januári Hírmondóban közölt 
pénzügyi javaslatokat. Az értékpapírok nyereségtöbbletéből 
származó összeget a Tanulmányi Alapra fordítjuk. A csekk
számlát nem engedjük $2,500 ala süllyedni. Az Igazgatóság 
hatáskörét kibovitjük az eddigi évi $500-os bsztöndij határ 
fölé. 1996-ban a rendelkezésre álló $3,600-ból Erdély $1,000, 
a Felvidék, Kárpátalja, és Délvidék $500-500, Magyarország $600, 
az Egyesült A'llamok $500 segélyben részesülnek.
Folyamatban van a tanulmányi segélyben részesülendő* iskolák, 
egyének, illetve szervezetek kiértékelése. A tagságot a Hirmondo 
sorain keresztül értesítjük majd hogy kinek mennyi összeget 
utalunk át. Az amerikai "Napsütés Törvény" (Sunshine Law) 
értelmében minden pénzügyi intézkedésről nyiltan beszámolunk.

GONDOLATOK A KLUB LÉTJOGOSULTSÁGÁRÓL. Sokszor elgondolkoztunk 
már azon,_ mi egy amerikai magyar klub célja és létjogosultsága, 
véleményünk szerint a magyar nyelv és kultúra védelme alapvető' 
fontosságú kell hogy legyen. Vallási, politikai, származási, 
és tanulmányi végzettségre való tekintet nélkül kell együtt
működnünk aze'rt hogy:

1 . MEGJAVÍTSUK AMERIKÁBAN A MAGYARSÁGRÓL ALKOTOTT Ke'pET 
fis VÉLEMÉNYT. Ismertessük meg az amerikai népet 
kultúránkkal és vivjunk ki tó*bb jóindulatot a magyarság 
iránt.

2. VADJUK A MAGYAR NYELVET ES KULTÚRÁT ahol és amikor 
szükséges. Legyünk aktivak ha az elszakított 
területeken élő magyarság eürdekében kell kiállnunk, 
akár levélirási kampányról van szó, akár kisebbségi 
ösztöndijakról.

3. segítsük a kommunizmus Összeomlása utáni gazdasági 
es ta'rsadalmi ka'oszban küszködő magyarorsza'gi
TESTVÉREINKET jóindulattal, megértéssel, és indokolt 
esetben anyagilag is.



Véleményűnk szerint ezért kell a Kossuth Klubnak műkó'dnie és 
1996-ban folytatnia az anyagi alap növelését. Dolgos, odaadó, 
és a cél érdekében anyagi és erkölcsi áldozatokra kész tagsagra 
és vezetőségre van szükségünk, olyanokra, akik fátyolt tudnak 
boritani a múlt véleménykülönbségeire es az egyetemes magyar 
ügy védelmében képesek együttmükó'dni. Ki kell alakitanunk egy 
olyan légkört amelyben tagjaink egymás emberi méltóságát 
tisztelik és szükség esetén egymást is segitik.

A JANUÁRI SZABADEGYETEM SIKERE. Dr. Padár Csaba január 6-i 
angol nyelvű előadása a Szabadegyetemi műsorok eddigi legnagyobb 
sikere volt. A hallgatóság száma meghaladta az Ötvenet, szinte 
zsúfolásig megtöltve a kis könyvtári különtermet. A Tanulmányi 
Alapra $110 gyűlt Össze.
Ismertetésül közöljük az eddigi Szabadegyetemi műsorok 
látogatottságát és bevételét:

1 995. IX. 30. Izrael 28 látogató $73 bevétel
1 995. XI. 4. Recski arany 25 II $1 98 II

1 995. XII. 2. Sorskérdések 30 II $129 II

1 996. I . 6. Délisark 52 II
HÖsszesen:

$1 1 0 
$51 0

I I

A novemberi bevetett egy $100-os és egy $50-os egyéni adomány 
emelte ilyen magasra. Emlékeztetjük tagjainkat és barátainkat, 
hogy a Tanulmányi Alapra adott Összegek levonhatók a megadózható 
jövedelemből.

* * ■ * ■ ■ * ■ ★ ■ * • * * ★ * * * * * * * * *

A MÁRCIUSI SZABADEGYETEM MŰSORA. A Kossuth Szabadegyetem 
márciusi előadása 1996. III. 9-én, szombaton délután 3 órakor 
lesz a Gulf Gate Könyvtár kűló'ntermében (7112 Curtiss Avenue, 
Sarasota). Dr. Csizinszky Sándor, a Kossuth Klub elnöke, a 
Florida Egyetem tudományos kutatója tart vetetett képes^előadást 
"POST-SANDINISTA NICARAGUA— A MAG^NTERMEL^S UJRASZERVEZESE A 
KOMMUNIZMUS BUKA'SA UTa'n" cimmel.

I V* / / IKérjük tagjainkat, jegyezzek fel a dátumot naptarjaikban, mert 
erről az előadásról több előzetes értesítést nem küldünk ki.
A Szabadegyetem előadásain résztvevőik Önkéntes hozzájárulásait 
a Tanulmányi Alapra forditjuk.
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_  * i  * / Jí / f f / / /  / 4 /ERDÉLYI BÚCSÚ. Februári gyűlésünk Fésűs Erzsébet rendezeseben 
igazán "NAGY"-nak Ígérkezik. Kiváló előadók és magyarorsza'gi 
vendégszereplÓk fellépésével nagyszabású műsort adunk amelyre 
reméljük minden tagunk, barátunk, és pártolónk eljön. A 
mellékelt meghívón közöljük a részleteket kérve mindenkit, hogy 
a műsor hosszúságára való tekintettel pontosan jelenjenek megr
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MAGYAR SORSKERDESEK I.

ti éElőadások:

1. Dr. Boros Lajos: A Kommunizmus Ember es Nemzetrombolasa
2. Fekete Pál: Az Elszakított Magyar Kisebbségek 

Autonómia Törekvései
3. Bánkuty Géza: Magyarország Gazdasági Helyzete--Penz- 

iigy, Ipar, Mezó'gazdasag, Kereskedelem
4. Nagy Kálmán: "Hogy Jutottunk Ide es Hogyan Tovabb"- 

Gazdasági és Politikai Analízis
5. Hozzászólások, javaslatok, összefoglalás. Dr. Kisvarsányi 

Géza műsorvezető.


