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HALLO, ITT AMERIKA HANGJA BESZELI Nemreg mintegy félórás 
telefoninterjút adtunk a washingtoni Amerika Hangja Rádió 
riporterének a Kossuth Klub működéséről és a délnyugat floridai 
magyar életről. Röviden ismertettük a környék magyar egyházait 
és klubjait, s hogy becslésünk szerint közel 30,000-re tehető 
a magyarszármazásúak száma a Tampa-Port Charlotte-Lakeland 
háromszögben. Az utóbbi években az 56-os emigráció fokozatos 
nyugdijbamenetele és leáramlása a kedvező kiimával megáldott 
Floridába megerősítette a már régebben itt élő emigrációt.
A Kossuth Club kiszélesítette tanulmányi segélyakcióját, és 
megindította az amerikai-magyar kulturális kapcsolatok 
kiépítését. Az interjút április 30-án este közvetítette a 
budapesti Kossuth URH adó.

A SZABADEGYETEM KÉT Í:VE. Olvasóink figyelmébe ajánljuk e havi 
mellékletünket, ami a szabadegyetemi előadásokról készült két 
éves statisztikát mutatja be. Az eddigi 14 előadás Összesen 
$1590 hozzájárulást eredményezett, amit teljes egészében a 
Tanulmányi Alap céljaira fordítunk, mivel az előadók nem kapnak 
honoráriumot és az előadóterem dijtalan. Itt jegyezzük meg, 
hogy a Kossuth Klub igazgatói is ellenszolgáltatás nélkül végzik 
munkáj ukat.

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

MÁRCIUS 15-e A KARPA'TMEDENCÉBEN. A magyar Országgyűlés a Duna 
Televízió ezévi költségvetését drasztikusan lecsökkentette.
A Kossuth Klub $1500-os adománya tette lehetővé, hogy az 1997 
március 15-i ünnepi műsort a Duna TV méltó körülmények kozott 
rendezze meg és közvetítse a Kárpátmedence magyarságának. 
Csizinszky Sándor személyesen adta át Budapesten a Duna TV 
vezetőinek a Mil.1 ecentenáriumi Gala Est jövedelméből előirányzott 
összeget. sára Sándor igazgató és Dr. Szőllősy AÜrpád, a Duna 
Televízióért Alapítvány elnöke, Írásban is kifejezték 
kÖszönetüket a Klub tagságának. Idézünk Sára Sándor leveléből: 
"Minden erőnkkel és szűkös eszközeinkkel folytatjuk a 
Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságának szolgálatát."

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

SEGÍTSÉG KÁRPÁTALJÁN ES ERDÉLYBEN. A Beregszászi Magyar 
Gimnázium igazgatója, Udvari István, Írásban nyugtázta és 
köszönte meg az 1 997-98-as tanévre küldött $1 000-t, amelyből 
$50-50-os Kossuth Ösztöndíjat kapott két tanuló. A Beregszászi 
Pedagógiai FÖiskola igazgatónője, Orosz Ildikó, ugyancsak írásban 
köszönte meg a nekik juttatott $1 000-t, amelyből négyen kaptak 
$100-100-os ösztöndíjat. Fésűs Erzsébet erdélyi segélyakciójához



$1500-al járultunk hozzá, amelybál $600-at a gyulafehérvári 
érsekség, $900-at pedig a nagyváradi iskola kap.

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

ADALÉK ÁPRILISI MŰSORUNKHOZ. Gonczöl Janos irodalmi délutánja 
nagy tetszést aratott. Mélyen átérzett hazafias lirája, s 
tréfás-kedves könnyebb hangvételű költeményei egyaránt élvezetes 
élményt nyújtottak. A művész válogatott verseskötete 
előreláthatólag(az Összeillesz kapható a Kossuth Klubon 
keresztül. A Máté házaspár ö’sszekötő műsora klasszikus zenei 
műveltségről tett tanúbizonyságot, ami nagyszerűen kifejezte 
és érvényesítette a stilizált magyar dallamokat.
Külön meg kell említenünk Dr. Tóth Sándor képzőművészeti 
kiállítását, amit felesége Tóth Anna rendezett Szaday Tibor 
és más barátaik közreműködésével. A sokoldalú és megdöbbentően 
eredeti művész alkotásai kÓzül az ElGreco-esque Petőfi szobrot, 
a Szabö((Dezsö "Elsodort Falu"-ját felidéző hatalmas kerámia 
dombormüvet, s legújabb alkotását, a floridai mészkőn éberen 
figyelő mangusztát (mongoose, Herpestes ichneumon) kell 
megemlítenünk. A Dunántúli falucska, Koroncó szülötte 
festményeiben finom színekkel ábrázolja a magyar táj szépségét. 
Köszönjük, hogy megosztották velünk a művész életművét, s 
köszönjük Toth Anna kerámiáit, amelyeket kisorsolásra a Kossuth 
Klubnak ajándékozott.
A há ziasszonyi teendőknek Csizinszky Ágnes, Lengyel Eva, Hardy 
Éva, és Bazán Mária tettek eleget. Kérjük nÖtagjainkat, hogy 
aki hajlandó segiteni az uzsonnáink előkészítésében, jelentkezzen 
Csizinszky A'gnesnél (792-4282, este).

**********************
HELYESBÍTÉS. Áprilisi számunkban tévesen közöltük a Jacobs 
ősztÓndij alapítóinak nevét. A név helyes betűzése: STEPHEN 
és TESSIE JACOBS.

***********************
SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Májusban nem lesz szabadegyetemi előadás.
A Kossuth Klub május 18-i műsora után (lásd a mellékelt meghivót) 
három hónapos nyári szünetet tartunk. Augusztusban jelentkezünk 
újra. Ismételten emlékeztetjük kedves olvasóinkat, ha a jövőben 
is igényt tartanak a Kossuth Klub meghívóira, és még nem küldték 
el $10-os póstakÖltség hozzájárulásukat 1997-re, kérjük ezúton 
fejezzék ki támogatásukat! Ciműnk: Hungarian American Cultural 
Association, Inc., P. 0. Box 19774, Sarasota, FL 34276. A 
csekket "Kossuth Club— Subscription-"ra kérjük kiállítani.

*************************
AZ IGAZGATÓSÁG NEVÉBEN NAGYON KELLEMES NYÁRI PIHENÉST KÍVÁNUNK

TAGJAINKNAK És BARÁTAINKNAK!
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The Kossuth Club was featured in a recent radio report by the 
Voice of America. The 30-minute interview focused on the Club's 
activities including last year's successful Millecentennial 
Gala, its scholarship program, and on Southwest Florida's 
Hungarian American community. The report was broadcast April 
30th on Radio Kossuth in Hungary.
We call your attention to this month's supplement (peach color) 
which gives a 2-year statistical summary of the Kossuth Lecture 
Series. Donations to the Education Fund from the 14 lectures 
amounted to $1590. The speakers received no compensation and 
the lecture room is free of charge. Members of the Executive 
Committee receive no compensation for their efforts on behalf 
of the Kossuth Club.
We are proud to announce, that the Kossuth Club was instrumental 
in the production of a television program observing the March 
15th national holiday in Hungary. Our donation of $1500 to 
the Duna Television made the program possible, as the Hungarian 
Parliament has cut the Duna TV's production budget. For many 
Hungarians living outside the borders of Hungary in the 
Carpathian basin, the Duna TV is their most important cultural 
and linguistic link to their ethnic heritage. Written receipts 
from the directors of the Duna TV are available for viewing.
The Hungarian High School in Beregszász (Carpatho-Ukraine) was 
awarded $1000 for the 1997-98 schoolyear. The Beregszász 
Teachers College, where the Hungarian teachers of the future 
are educated, also received $1000. Two students at the High 
School and four students at the Teachers College received 
individual scholarships. Written receipts from both schools 
are available for viewing from the Executive Committee. Schools 
in Transylvania will receive $1500 for 1997-98.
ERRATUM. In the April issue, we have inadvertently misspelled 
the names of Mr. and Mrs. Jacobs. The correct spelling is 
STEPHEN AND TESSIE JACOBS. This scholarship will be given to 
a student for the 1997-98 schoolyear.
There will be no meeting in June and July. On behalf of the 
Executive Committee, we wish our members, friends, and readers 
a happy and healthy summer!
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MEGHÍVÓ
1997 Május 18-án, Vasárnap Délután ^4-kor (3:30 p.m.) 

South Gate Community Center 
3145 South Gate Circle, Sarasota

DR. CSIZINSZKY SÁNDOR
A Kossuth Club Elnöke 

Beszámol,
Magyarországi Útjáról

Máj d
A MATE HAZASPAR ZENEL
/ /MATE/VIRGINIA, ZONGORA 
M^rá IMRE, HEGEDŰ

A n / t ,műsor után uzsonnát szolgaiunk fel 
Hozzájárulás személyenként $6.00

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

Sunday, May 18th, 3:30 p.m. 
South Gate Community Center 

3145 South Gate Circle, Sarasota
Dr. Alexander Csizinszky 

Talks about his trip to Hungary
Music by Virginia and Imre Mate

Refreshments
Contribution: $6.00 per person.


