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A Kossuth Ösztöndíjak.  1994-ben Dr. Csizinszky Sándor és Dr. Kisvarsányi Géza 

akkori igazgatók javaslatára megalapítottuk a Kossuth ösztöndíj programot.  Célja az, 

hogy magyar származású amerikai fiatalokban ösztönözzük, felébresszük, illetve ébren 

tartsuk a magyar identitás tudatot.  Az elmúlt 20 év alatt több mint 25 ösztöndíjat adtunk 

a környék iskoláiban tanuló diákoknak.  A pályázatokat a helyi középiskolákban 

terjesztjük és a pályázatokat az ösztöndíj bizottság kiértékelése alapján ítéljük meg.   

 

Kossuth ösztöndíjat a középiskola utolsó évét végző, felsőoktatási tanulmányokra készülő 

fiatalok kapnak, akiknek tanulmányi eredménye 3.5 pont felett van (az amerikai oktatási 

rendszerben 4 pont a maximum).  A pályázat benyújtásával az iskola két tanárjának írott 

javaslatát és értékelését kell mellékelni.  A pályázónak egy nem több mint 250 szavas 

esszét kell benyújtani „What my Hungarian Heritage means to me” címmel.  A 

magyarszármazás akár csak egy magyar nagyszülőt jelent, aki az 1920-as határokon belül 

született, nagy-Magyarországon, de a pályázónak nem szükséges magyarul tudnia. 

 

Az ösztöndíjat csak egyszer ítéljük oda.  Anyagi vonzata minimális: az első években 

fejenként 300 dollár volt, amit később 500, majd 1000 dollárra emeltünk.  Eleinte 2-3, de 

az utóbbi években már csak egy ösztöndíjat tudtunk adni.  2014-ben nem érkezett 

pályázat a 2014-15-ös tanévre.  Anyagi fedezetet az ugyancsak 1994-ben indított u. n. 

„szabadegyetemi” előadás sorozat önkéntes hozzájárulásai adták.  Az utóbbi tíz évben a 

tagoktól és látogatóktól a gyűléseken kapott önkéntes adományokat fordítjuk erre a célra. 

 

A pályázók esszéi sokszor meghatóak.  Ugyan mit jelent egy Amerikában született, ősei 

nyelvét, történelmét és kultúráját nem ismerő 17-18 éves ifjúnak magyar származása?  

Talán a leggyakoribb összekötő kapocs a gasztronómia: számtalan esszében olvashattunk 

a nagymama-sütött almás rétes, vagy a gulyásleves aromás illatának, ízének emlékéről.  

Ahol a szülők közül legalább az egyik magyar, a fiatal már több információval 

rendelkezik: ismer egy-két gyermekdalt vagy versikét, amit talán még édesanyja dúdolt-

suttogott a fülébe, de sajnos a Duna is „ködbe vész” s az idő sodrásával a szálak 

szakadoznak. 

 

2011-ben a magyar kormány és privát támogatók összefogása szinte mentőövként 

alapította meg a ReConnect Hungary—Hungarian Birthright programot magyar 

származású, 18 és 26 éves, Észak Amerikában született fiatalok számára.  A program 

messze túlhaladja a Kossuth Klub által megálmodott és szerény ösztöndíjainkkal 

megvalósítható lehetőségeket.  Az ösztöndíjasok két hetes tanulmányutat nyernek 

Magyarországra, ahol személyesen átélhetik a jelenlegi magyar valóságot és gazdag 

kulturális programokon vesznek részt.  Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy 2012-es 

Kossuth ösztöndíjasunk, Gárdi Amy, aki a Florida Egyetem másodéves hallgatója, 

elnyerte az idei ReConnect Hungary díjat és júliusban indul a csoporttal Magyarországra!  

Amy édesapja, Gárdi László 2 éves volt, amikor az 1956-os forradalom leverése után 

családjával nyugatra menekült—édesanyja amerikai.  Amy nem beszél magyarul, de nagy 

érdeklődéssel várja a látogatást.  Gyümölcsözik-e vajon 20 éve elképzelt célunk?      


