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KARÁCSONYI BAZÁR NOVEMBER 30-án 1 Kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy a Bazáron értékesíthető adományokat (népművészeti cikkek, 
könyv, lemez, stb.) legkésőbb november 15-ig jelentsek Csizinszky 
Ágnesnak vagy Kisvarsányi Ávának. A holmik elszállításáról 
örömmel gondoskodunk és minden adományt előre is köszönünk!

A Bazár helye a South Gate Community Center, 3145 South Gate 
Circle, Sarasota; időpontja november 30-án, vasárnap délután 
3 es 6 között. A mellékelt magyar és angol nyelvű meghivé 
további részleteket kozó'l. Hozzák el amerikai barátaikat is!

SIKERES FELVIDÉKI CSERKESZ AKCIÓ. A Szlovákiai Magyar Cserkész 
Szövetség 1997 augusztus í 5s fi között rendezte meg Szövetségi 
Nagytáborát, amelynek 880 résztvevé/jébÖl 100 magyarországi,
40 kárpátaljai, és 10 erdélyi cserkesz volt. Mint tudvalevő, 
a Kossuth Klub $500-al járult hozzá a rendezés költségeihez.
Vitéz Lászlé, a Szövetség Ügyvezető elnöke, a Klubhoz intézett 
levelében megköszönte a segítséget, s részletesen beszámolt 
az eseményről. Idézünk leveléből:

"A tábor történelmi jelentőségű rendezvény volt felvidéki cserkészetünk 
számára. Ekkora létszámú tábor megrendezésére még nem volt példa a 
Felvidéken... A tábor szervezésénél számtalan akadályba ütköztünk az állami 
hivatalok részéről... Táborunk szinte zarándokhellyé vált a környék lakosai 
számára, akik annyira csodálták a nehéz körülmények között is helytálló magyar 
fiatalokat... Mégegyszer köszönjük, hogy a távoli Sarasotában is reánk 
gondolnak és gyermekeinkre, akik magyar jovŐnk zálogai."

Vitéz Lászlé leveléből az is kiderül, hogy a Szövetség gazdasági 
helyzete nagyon rossz, mivel a szlovák Iskolaügyi Minisztérium 
megszűntette támogatását, holott szlovák ifjúsági szervezeteket 
továbbra is támogatnak. Mint irja, "kormányunknak mi mostoha- 
gyermekei vagyunk." Hálásan köszönnék a Kossuth Klub további 
támogatását. Vitéz^László levelét és a tábori értékelést 
legközelebbi gyűlésünkön megtekinthetik az érdeklődők.

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

ELSZAM0LA;S AZ 1 997-ben KÜLDÖTT ADOMÁNYOKRÓL. Lassan leperegnek 
ennek az évnek napjai, tekintsük csak át mire ment el a Kossuth 
Klub pénze: Kárpátalja (Beregszászi Magyar Gimnázium és 
Tanitéképző) $2500; Duna Televizié $1500; Erdélyi diákok $1500; 
Felvidéki Cserkészek és egy diák $750; Délvidéki DiáksegélyzÖ 
$500; amerikai Kossuth ó’sztondijak $1 450. Ez összesen $8200. 
Leapadt a kassza. újra neki kell gyűrkőznünk, hogy a jővŐ év 
is olyan sikeres legyen mint az idei. A Bazár az első lépés, 
hogy komolyabb Összeggel gyarapitsuk a "kincstárat."



RÖVID HÍREK. Októberi számunk óta a Dr. TÓth Sándor emlékére 
meghirdetett ősztőndij alap $2350-re nőtt. Az októberi gyűlésen 
rendezett rendkiviili gyújtás (a magyarországi kisnyugdijások 
tilzelÓkiegészitésére) $408-t eredményezett.

*********************
AZ 1998-AS TAGSÁGI DIJAK. Az 1997-re befizetett tagság december 
31-ig érvényes. Itt az Tdeje megájitani tagságunkat, hogy a 
januári közgyűlésen mindenki szavazati joggal rendelkezzen.
Évi tagdijunk még mindég csak $25 házaspároknak, $20 egyéneknek. 
A félreértések elkerülése végett megismételjük, hogy tagjainknak 
automatikusan küldjük a Hirmondét és a meghívókat; póstakoltse'g 
hozzájárulást nem kérünk, de természetesen önkéntes feltíl- 
fizetéseket kÓszó'nettel nyugtázunk. Aki nem akar a Klubba 
belépni, de kéri a Hirmondó és a meghivók küldését, attól 
elmenként $10 póstakó'ltség hozzájárulást kérünk. A csekket 
"Kossuth Club Membership-"re kérjük kiállítani és a kővetkező 
cimre küldeni: P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276. üj tagokat 
is szivesen látunk!

KÓszőnjük mindazoknak, akik már befizették tagsági dijukat 
illetve előfizetésüket! A pontos fizetés is segiti a Klub 
munkáj át.

'k'kick'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k'k

A SZABADEGYETEM HÍREI. Október 11 — i előadásunknak 22 hallgatója 
volt és $56 gyú'lt össze a Tanulmányi Alap javára.

November 8-i előadásunkat ezúttal kivételesen a Southgate Plaza 
Shopping Center "Community Room"-jában tartjuk. Ormay Gabriella 
vetitett képekkel illusztrálja az Erdélyben töltött három hónap 
élményeit. Mivel a Southgate^Plaza vezetősége nem engedélyezi 
étbaigazitó táblák elhelyezését, a mellékelt meghivén térképen 
igyekeztünk ábrázolni a jól eldugott Community Room pontos 
helyét.

December 6-án szokásos helyünkön a Gulf Gate könyvtárban,
Dr. Gáspár ödón, volt külügyi és kŐvetségi titkár tart elóíadast 
a Második Világháborü magyar diplomáciai hátteréről.

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

AZ OKTÓBER 23-i EMLÉKEST. Bensőséges, meghitt hangulatban 
emlékeztek a Kossuth Klub tagjai 1956 október 23-ra. Radnay 
Éva filmje mindnyájunkban felelevenítette a 41 éve történt 
eseményeket, amikor a magyar nép egy emberként emelte fel szavát 
a kommunista elnyomás és a szovjet megszállás ellen. A film 
után ki-ki személyes visszaemlékezéssel járult hozzá a szép 
este intim hangulatához. Háziasszonyaink Bazán Mária, Csizinszky 
Agnes, és Kisvarsányi Éva voltak.
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HUNGARIAN CHRISTMAS BAZAAR. Our fundraising Bazaar will be 
held Sunday, November 30th from 3 to 6 p.m. at the South Gate 
Community Center (see Invitation on the flip side of the 
Messenger). We will have Hungarian folk art, books in English 
and in Hungarian, LP records (a collectors item!), and baked 
goodies to take home. Of special interest will be original 
paintings by renowned Hungarian artist István Varga, who donated 
three canvases to the Bazaar. Proceeds will benefit the Kossuth 
Club's Education Fund.

HUNGARIAN SCOUTS IN SLOVAKIA HAVE SUCCESSFUL JAMBOREE. In August 
880 Hungarian scouts made camp for 10 days near the villages 
of Barka and Lucska under the leadership of László Vitéz, 
executive director of the Hungarian Scouts Association in 
Slovakia. The Kossuth Club donated $500 to help defray the 
expenses of this unprecedented event. It was of historic 
significance, as never before had so many Hungarian scouts 
gathered together in Slovakia.

ACCOUNTING OF OUR 1997 DONATIONS. The following donations have 
been made during 1997 from the Education Fund: Carpatho-Ukraine 
(Hungarian schools) $2500; "Duna" TV Station in Hungary $1500; 
Hungarian students in Transylvania $1500; Hungarian scouts and 
a student in Slovakia $750; Hungarian Student Aid in Serbia 
$500; scholarships in Florida $1450. Total donations: $8200.

IN BRIEF. Through additional donations the Dr. Alexander Toth 
Memorial Scholarship Fund amounts to $2350. A special collection 
to supplement the heating cost of elderly pensioners in Hungary 
yielded $408.

1998 MEMBERSHIPS. We would like to remind our members that 
1997 memberships expire on December 31st. It is time to renew 
your membership for 1998! We welcome new members, too. The 
cost is $25 for married couples, $20 for singles. If you want 
to receive the Invitations and The Messenger, we ask for your 
$10 contribution to help defray the cost of mailing. Please 
send your check payable to Kossuth Club "membership" to P. O.
Box 19774, Sarasota, FL 34276.

NOVEMBER LECTURE. The November 8th lecture by Gabriella Ormay 
about Transylvania will be in Hungarian. It will be at the 
Southgate Plaza Shopping Center's Community Room at 3:00 p.m.
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