SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ
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BESZÁMOLÓ A KÖZGYŰLÉSRŐL. Az 1997-re megválasztott Igazgatóság:
Dr. Csizinszky Sándor-elnök, Kisvarsányiné Bognár Éva-alelnó’k,
v. Baranchi Tamáska Endre- h. alelnök, Dr. Kisvarsányi Geza-elnök
(ősztó'ndij alap), Szaday Tibor-pénztáros, Fésűs Erzsébet- h.
pénztáros, Radnay Éva-titkár, Csizinszky Ágnes- h. titkár,
valamint Bazán Maria és Szúts Pál igazgatók.
Csekkszámlánk egyenlege 1997 január 13-val bezárólag $11,445.51.
Az 1996-ra tervezett tanulmányi segélyekből a következó'ket
utaltuk át~sikeresen: Erdélybe $1100 ($600 a nagyváradi Lorántffy
Zsuzsanna es Szent László Gimnáziumoknak, $500 a gyulafehérvári
iskolának), Karpataijára $500 (Beregszászi Magyar Gimnázium),
a Duna Televízió Alapítványnak $500. Mint ismeretes, a Duna
TV magyarnyelvű műsorai a Kárpátmedence magyarságának kulturális
életében fontos szerepet játszanak, ezért támogatjuk a munkáját.
Az első $250-os floridai "Kossuth Ószöndijat" ünnepélyes keretek
kozó'tt adtuk át a Manatee Community College elsőéves diákjának,
Banka Viktóriának. A Külföldi Magyar Cserkesz Szövetségnek
$300-t utaltunk át.
Az 1997-re előirányzott segélyek elosztásáról az Igazgatóság
javaslatát a közgyűlés egyhangúlag megszavazta: Erdély-$1500,
Duna TV-$1000, Beregszászi Magyar Gimnázium $1000, két floridai
"Kossuth Ösztöndíj "-$600, Cserkész Sz‘
óvetség-$300 . Értesültünk
a Kárpátaljai Magyar Tanárképzó' Fó'iskola diákjainak nehéz anyagi
helyzetéről. Négy tanuló ösztöndíj pályázatát továbbították
hozzánk, akiknek $1000-t szavaztunk meg.
Természetesen nem feledkeztünk meg a Felvidék és Délvidék
magyarságáról, de sajnos még az 1996-ra megszavazott $1000-t
sem sikerült megbízható úton átutalni az arra rászorulóknak.
Ami késik, nem múlik! Kérjük tagjaink türelmét, hiszen célunk
az, hogy a Fésűs Erzsébet által Erdélyért kezdeményezett,
személyes kapcsolatokon alapuló segélyakció mintájára építsünk
ki eddig még járatlan utakon összeköttetést. Lényeges, hogy
a lelkes munkával, Önzetlen adományokból Összegyűjtött tanulmányi
alap veszteség és "(el)kezelési költség" nélkül jusson célba.
*******************

A SZABADEGYETEM HÍREI. A január 11-i előadás, "Hadszíntér a
Kárpátmedencében, 1944-45" eddig még nem tapasztalt érdeklődést
váltott ki a Sarasota környéki magyarság körében. A kÖzönse'g
száma 62, az adományok Összege $211, mindkettő új rekord. Az
1995 szeptemberében megkezdett Szabadegyetem eddig 10 előadást
tartott és önkéntes adományokkal $1069-al járult hozzá a Kossuth
Klub Tanulmányi Alapjához.

Kővetkező Szabadegyetemi előadásunk 1997 február 8-án, szombaton
délután ^3-kor (2:30 p.m.) lesz a Gulf Gate Könyvtár nagytermében
(71J2 Curtiss Ave., Sarasota). Meghívott előadónk Dr. Szonntágh
Jenő egyetemi tanár az 1770 éves acquincumi víziorgonán végzett
kutatásairól számol be. A műsor bővebb ismertetését mellékeljük.
*★****'*■**■★*■*•*■*•*■*■■*■:*:
FEBRUÁRI MŰSORUNK MARGTJÁRA. Február 16-án, vasárnap délután
3-kor tartjuk rendes havi gyűlésünket a South Gate Community
Központban (3145 South Gate Circle, Sarasota). A műsor alkalmat
ad a divat és a női ruházkodás kétféle művészi értékelésére.
Eleven próbakisasszonyok (a Kossuth Klub válogatott tagjai!)
Iványi Joli ruhaüzletébÓl ("Erika B.," 372 St. Armand Circle)
mutatnak be tavaszi és nyári divat újdonságokat Vajda Ilbolya
rendezésében.
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Különleges élmény lesz az egyidejűleg megrendezett BABAKIALLITAS
amelyen Szabó Márta iparmfívesznŐ csodálatos, kézzel varrt és
festett, eredeti és egyedi babakreációi szerepelnek. A régmúlt,
a közelmúlt, és a mesevilág ruháiba Öltöztetett babák és korunk
divatja mutatkoznak be egymás mellett. Szabó Márta otthona
Laké Piacid (Florida), fogadjuk szeretettel Sarasotában. A
divatbemutató utáni ismerkedési délután folyamán alkalmunk lesz
vele személyesen is találkozni.

DR. SZÉP MARTHA, IRONO. Gratulálunk Dr. Szép Martha
tagtársunknak, akinek életrajzi regényét "Nem csak kenyérrel..."
cimen 1996 végén adta ki a lakitelki Antológia Kiadó. A 211
oldalas, szép magyarsággal irt kó'nyv egy Amerikába sodródott
magyar állatorvos életének állit emléket. A könyv ára $10,
ebből $6 a kiadóé, minden eladott könyv után a megmaradó $4-os
szerzői dijat az irónő teljes egészében a Kossuth Tanulmányi
Alapnak ajánlotta fel, amit köszönettel elfogadtunk. Februári
gyűlésünkön az érdeklődők megvásárolhatják Szép Mártha müvét.
*******************

TAGDÍJAK ES POSTAKÖLTSÉG. Kérjük tagjainkat, akik még nem
újitották meg 1997-re tagságukat, ne legyenek "Pató Pál" urak
(ejh, ráérünk arra még!...). Uj tagokat szivesen látunk. Évi
tagdijunk házaspároknak $25, egyéneknek $20. örömmel ktíszöntjük
űj tagjaink között Solti Gyulát és Margitot, Deme Lászlót és
Elaine-t, valamint visszatérő tagjaink között Pattantyús Magdát
és Vajda Lucyt.
Aki igényt tart a Kossuth Klub meghívóira 1997 folyamán, de
nem akar belépni, kérjük segitse munkánkat $10 postaköltség
hozzájárulással. Az elmúlt 2 év eredményei bizonyítják az
Igazgatóság elkötelezettségét az egyetemes magyar kultúra
szolgálatában.
****★ *• *• ■ *• ■ *■ ■ *■ ****• *• ********

