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i t 1BEMUTATJUK AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAIT— I. RÉSZ
Dr. Csizinszky Sándor (Elnök) Pasztán, Nográd megyeben 

született. A hatvani Bajza József gimnáziumban érettségizett 
és 1 956-ban kapta diplomáját a Kertészeti e's Szőlészeti 
Főiskolán. 1957-ben Ausztriába menekült, majd kivándorolt 
Ausztráliába. Itt először egy építkezésnél dolgozott, majd 
1961-ig a Sydney-i egyetem Örökléstani és Növénynemesitési 
Tanszékén, mint kutató, bázanemesitésen dolgozott. Később a 
Mezőgazdasági Főiskola Élelmiszer Technológiai tagozatán 
tanitott, 1965-ben pedig egy sörgyár vegyész-mikrobiológusa 
majd a laboratórium vezetője lett. Családjával 1967-ben érkezett 
az Egyesült Államokba^ ahol a Washington A'llami Egyetemen 
(Pullman) technikusként dolgozott. Munkája mellett tanult 
tovább. A Master of Science diploma megszerzése után 1976-ban 
doktorált (Ph.D.) kertészetből, növényélettani szakosítással.
1976 augusztusa óta ól Bradentonban, ahol a Florida Egyetem 
(UF) "Gulf Coast Research and Education Center"-ben, mint 
tudományos kutató, zöldség- és fűszernövények termesztési 
módszerein dolgozik. Mint nemzetközileg elismert tudományos 
szakember, előadásokat tartott Mexikóban, Kanadában, Izraelben, 
Olaszországban, Hollandiában, és Japánban. Oroszországban és 
Nicaraguában meghívott tanácsadó volt. Munkája elismeréseként 
1995-ben a Florida Egyetem;kitüntetésében részesült ("Outstanding 
Faculty Service Award"). Eveken keresztül több tudományos 
társaság tagja és vezetője volt. A budapesti "Kertészeti 
Tudomány" folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja.
Feleségével, sz. Vimláti Ágnessel, Sydney-ben a Magyar 
Egyetemisták Szövetségében ismerkedett meg. Négy gyermekük 
flgnes, Éva, Carla, és Sanyi. Saját bevalla'sa szerint, 
életfilozófiáját egy Arany jános idézet fejezi ki legjobban:

"Legnagyobb cél pedig itt e földi létben 
Ember lenni mindig, minden körülményben."

*****************

Kisvarsányiné Bognár Éva (Alelnök) Budapesten született, 
a Varga Katalin (volt Mária Terézia) gimnáziumban érettségizett, 
és az 1 956-os forradalom idején geológus hallgató volt az EŐtvö's 
Lorand Tudomány Egyetemen. Az Egyesült államokba 1957-ben 
érkezett. A Missouri éllami Egyetem Bányászati és Kohászati 
karán (Missouri School of Mines and Metallurgy) folytatta tovább 
tanulmányait, ahol 1958-ban a Bachelor of Science, majd 1960-ban 
a Master of Science diplomát szerezte meg geológiából. Ezt 
kővetően 34 évig a Missouri állami Földtani Intézetben dolgozott.



Előbb kutató geológus, majd a Térképészeti és Nyersanyag Kutató 
részleg osztályvezetője, végül a Geológiai Intézet igazgató 
helyettese. Több mint 100 tudományos cikk és geológiai szakkönyv 
szerzó'je, nemzetközileg ismert geológus. Nevéhez fűződik a 
délkelet Missouri prekambriumi korú (1,400 millió éves)
Őshegység, a St. Francois Mountains geológiájának modern 
értelmezése. 1993-ban korengedménnyel ment nyugdijba és Missouri 
állam kormányzójának kitüntetésében részesült. Férjével, Dr. 
Kisvarsányi Gézával telepedett le Sarasotában. A geológián 
kivül a zenét, irodalmat, és a balletet szereti.
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A SZABADEGYETEM HÍREI. Február 10-én Dr. Shkolnikov Lilla 
egészségügyi előadásán 33-an vettek részt. A Tanulmányi Alapra 
$103 gyűlt össze. A Szabadegyetem eddigi tiszta bevétele igy 
jelenleg $613. Mindenkinek köszönjük a támogatást!
Legközelebbi Szabadegyetemi műsorunk 1996 április 13-án, 
szombaton délután 3-kor lesz a Gulf Gate Könyvtár különtermében 
(7112 Curtiss Avenue, Sarasota).

t /ÉVA M. HARDY (VILLANYI), M.D.
j( ideg és elmegyógyasz (psychiatrist) 

tart előadást az elmegyógyászat jelenéről és jövőjéről 
"Quo Vadis Psychiatry?" cimen.

Dr. Hardy az utóbbi évek során sok változáson és átértelmezésen 
átesett tudományágat uj szemléletben fogja megvilágítani. Kérjük 
tagjainkat, jegyezzék fel a dátumot naptárjaikban, mert erró̂ L 
az előadásról több előzetes értesite'st már nem küldünk ki.

AZ ERDÉLYI BÚCSÚ SIKERE. Február 25-i erdélyi műsorunk Fésűs 
Erzsébet rendezésében olyan sikeres volt, hogy "csak állóhely" 
jutott a későn érkezőknek. A belépőkből és adományokból $788 
gyűlt ó’ssze.
Egy késői műsorváltozásról már nem tudtuk értesíteni olvasóinkat: 
Bánkúty Géza előadasa helyett magyarországi vendégét mutatta 
be, Dr. Punkor Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az 
Antall kormány alatt a Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke 
tartott rövid beszámolót a magyar technikai fejlesztés jelenlegi 
nehézségeiről.
A zenés műsor sikerét Bussay Antal budapesti népdalénekes 
kellemes baritonba fémjelezte. Erdélyi Csaba szaxofonon, Szász 
Ferenc "billentyűkön" (keyboard) kisérték a szép magyar nótákat 
és operett részleteket. A zenészek szerény gázsijukból $100-t 
adományoztak a Tanulmányi Alap Erdély Akciójára. KÓ'szőnet illeti 
mindazokat a háziasszonyokat akik süteményekkel járultak hozzá 
a délután sikeréhez.
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