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1996-ban két jelentős dátumról emlékezik meg a világ magyarsága: 
a Honfoglalás 1100. és az 56-os forradalom 40. évfordulójáról. 
Mindkettő önmagában véve korszakalkotó történelmi esemeny, 
mindkettőt méltó körülmények kozott fogjuk megünnepelni.
HUNGÁRIÁN MILLECENTENNIAL GALA. Az 1100 éves évforduló egész 
történelmünket magában foglalja. ÉlÖ bizonyitéka a magyarság 
túlélő képességének, annak, hogy a történelem viharában népünk 
szigetként megmaradt az Európai népek közösségében. A magyar 
emigrációnak kötelessége felhivni az amerikai közvélemény 
figyelmét a Magyar Millecentenárium jelentőségére. Küldetésünk 
megismertetni fogadott hazánkban a Kárpátmedence magyarságának 
nyelvi, kulturális, és történelmi egységet.
Az 1100 éves "születésnapot" a Kossuth Klub rendezésében, de 
a környék magyar klubjainak és egyházainak bevonásával ünnepeljük 
meg november 15-én este órai kezdettel a sarasotai Hyatt 
különtermében. (Az ünnepélyes Gala Estre meghívtuk az amerikai 
politikai, kultürális, és üzleti élet képviselőit is azzal a 
céllal, hogy jobban megismerjenek és pozitiv benyomást nyerjenek 
rólunk. A Díszvacsora után a magyar zene gyöngyszemeiből kötött 
virágcsokrot adnak át budapesti vendégművészek.
1896-ban Magyarországon csodálatos építészeti és művészi 
alkotásokkal tették maradandóvá az ezredéves évfordulót. 
Nagyapáink sokáig emlegették a millenáris ünnepségeket, a mi 
tudatunkba is átitatódott a nemzeti érzés büszkesége. Bár az 
otthontól távol, (>de itt Sarasota környékén is emlékezzünk 1100 
éves hazánkra. Ünnepeljünk együtt, egységesen, és egyetértésben, 
hiszen^életünkben csak egyszer^lesz alkalmunk a magyar nemzet 
születésének ezeregyszáz eves évfordulójáról megemlékezni.
A hivatalos meghívókat szeptember utolsó napjaiban postázzuk.
Aki teheti, kérjük járuljon hozzá a költségekhez védnöki 
hozzájárulással, mert egy ilyen nagyszabású Gála Est megrendezése 
nagyobb költségekkel jár. A védnöki adományok teszik lehetővé, 
hogy műsorunk nyereséggel végződjön a Tanulmányi Alap javára. 
Kérjük olvasóinkat, hogy mind magyar mind amerikai barátaik 
és ismerőseik körében szorgalmazzák a résztvételt a Gála Esten. 
Minden megadott cimre készséggel elküldjük a meghivót.

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

AZ 1956-OS FORRADALOM EMLEKMUSORA. Az 1956-os forradalom sokunk 
számára életünk legragyogóbb és íecffelemelŐbb személyes élménye 
marad. Nehéz elhinni, hogy idén mar negyven éve hogy azon a



verőfényes őszi napon a magyar egyetemi ifjúság az egész magyar 
nép nevében egységesen vonult a Petőfi szobor elé, majd a Bem 
szoborhoz, végül az Országház ele, és egy emberként tüntettünk 
a kommunista Önkényuralom és hazánk szovjet megszállása ellen. 
Ilyen egységben szeretnénk megemlékezni a történelmi évfordulóról 
testvér egyesületünkkel, a Petőfi Klubbal. Úgy tervezzük, hogy 
a Magyar Házban október 27-én, vasárnap a Hungárián Christian 
Society-Petöfi Klubbal közösen tartjuk meg az ünnepi műsort. 
Reméljük, hogy az akkor Sarasotában tartózkodó Amerikai Magyar 
Orvos Szövetség képviselői közül is sokan eljönnek. A részletes 
műsort októberi meghívónkban közöljük.

A TANULMÁNYI ALAP HÍREI. Az Igazgatóság 1996-ban $1,100-tjutalt 
át ÖsztÖndij és tanulmányi segely cimén Erdélybe. Ebbó'l két 
$300-300-os ösztöndíjat a Lorántffy Zsuzsanna gimnázium tanulói 
kaptak azi1996-97-es tanévre, $500-t pedig Jakubinyi György 
érsek revén juttattunk el a gyulafehérvári iskolának. A Felvidék 
iskoláinak megszavazott $500-t még nem küldtük el, mivel meg 
nem alakult ki az átutalás módszere. A Kárpátalja iskolái fele 
folyamatban van a "hidépités."

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

UJ MAGYAR ETTEREM BRADENTONBAN. Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, 
hogy Bradentonban a közelmúltban "Country Inn-Hungarian 
Restaurant" néven magyar étterem nyitotta meg kapuit. tAkik 
kipróbálták, egyhangúan dicsérik a finom ételeket, a méltányos 
árakat, és az elegáns környezetet. Ciműk: 9516 Cortez Rd. West, 
telefonszámuk (941) 798-6970. Merjük ajánlani mindenkinek!

*****************
BEMUTATJUK AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAIT— IV RÉSZ

Csizinszky ágnes (pénztáros Helyettes) Budapesten született, 
a Varga Katalin gimnázium diákja volt amikor 1957 novemberében 
családjával Ausztráliába menekült. Ott ismerkedett meg későbbi 
férjével, Dr. Csizinszky Sándorral, akivel 1967-ben együtt 
telepedtek át az Egyesült Államokba. Egyetemi tanulmányait 
az Idaho Egyetemen végezte Moscow városában, ahol 1974-ben 
Bachelor of Science diplomát nyert cum laude minősítéssel Család 
és Fogyasztói Gazdaságtanból. Társszerzője az 1976-ban megjelent 
"Personalized Apparel Design" cimü egyetemi tankönyvnek. Négy 
gyermek anyja, 1976 óta él családjával Bradentonban. Mint 
szabásminta tervező 14 évig dolgozott egy divattervezőnél. 
Jelenleg varrónő egy menyasszonyi ruha üzletben.

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

SZEMÉLYI HÍREK. Gratulálunk vitéz Baranchi Tamáska Endrének, 
aki nemrégen vette át az MHBK nyugat floridai csoportjának és 
a Vitézi Rend floridai csoportjának vezetését.


