
SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ 
A Kossuth Klub Hirei

i lHarmadik Évfolyam, 6 Szám 1997 Augusztus
KOSSUTH SEGÉLYEK A FELVIDÉKRE ES A DÉLVIDÉKRE. A Kossuth Klub 
nevében személyesen adtunk át Budapesten a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség képviselőjének $500 hozzájárulást az augusztusi 
Jamboree költségeinek fedezésére. Uzon Miklós, a szabadkai 
Kosztolányi Dezső Diáksegélyző Egyesület vezetője $500-t kapott 
délvidéki magyar diákok részére.
A Magyarok Világszövetsége délvidéki referensétől megrendültén 
hallottuk, hogy a boszniai háborá miatt az utóbbi tiz evben 
450,000-röl 300,000-re csökkent a délvidéki magyarok száma.
A horvátországi háború idején a katonai behivó elöl néhány hét 
alatt 40,000 katonaköteles magyar fiú menekült illegálisan 
Magyarországra.
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F^SUS ERZSEBET KITÜNTETÉSE. Göncz íírpád Budapesten ünnepélyes 
keretek kö'zött a Köztársasági Elnök Aranyérmét adományozta 
igazgatétársunknak, Dr. Fésűs Andorné, Lányi Erzsébetnek a 
határon túli magyarság érdekében végzett munkája elismeréseként.
A kitüntetés átadásakor kiemelte, hocfy Fésűs Erzsébet 1 989-ben 
részt vett a temesvári református gyülekezet ellenállását segito 
Erdély-járó ökumenikus mozgalomban. A Kossuth Klub annak idején 
több mint $10,000-al járult hozzá az Erdélyt segito akcióhoz, 
s továbbra is támogatja az erdélyi magyarságot.
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UJ MAGYAR ORVOSI SZOLGALAT. Örömmel jelentjük, hogy tagtársunk, 
Dr. Vadász Alexandra belgyógyász, orvosi rendeló't nyitott 
Sarasotában. Cime: 1545 Mound Street (a 41-es úton szemben 
a Selby Botanikus Kerttel), telefonszáma: (941) 366-8284. A 
fiatal magyar orvosnő tanulmányait az Egyesült Államokban fejezte 
be, kitünően beszél magyarul, szivesen látna amerikai magyarokat 
is páciensei kozott.

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

AMERIKAI KOSSUTH ÖSZTÖNDÍJASOK. Az augusztus 10-i fogadáson 
(1. a mellékelt meghivót) alkalmat adunk tagtársainknak, hogy 
megismerjék azt a négy fiatal lányt, aki megpályázta és elnyerte 
az 1997-98-as tanévre meghirdetett Kossuth ŐsztÖndijat. Mind 
a négy magyarszármazású, 1997-ben érettségizett 3.5 vagy annál 
jobb tanulmányi eredménnyel, s szeptemberben az Egyesült A'llamok 
valamelyik felsőoktatási intézményében folytatja tanulmányait.
Az ösztöndij értékét fejenként $300-ban állapította meg az 
Ösztöndij/ Bizottság. A fogadáson adjuk át az első $250-os 
Stephen as Tessie Jacobs ŐsztÖndijat is. Reméljük, hogy a nyári 
meleg ellenére is sokan eljönnek a rendkívüli eseményre!
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AID TO HUNGARIANS IN SLOVAKIA AND SERBIA. The Hungarian Scout 
Organization in Slovakia received a $500 contribution from the 
Kossuth Club to help defray the expenses of the Jamboree in 
August. The Dezső Kosztolányi Student Aid Fund in Serbia was 
given $500 to help Hungarian students there.

ELIZABETH v, FESUS HONORED BY HUNGARY'S PRESIDENT. Árpád Göncz, 
President of the Republic of Hungary awarded the Presidential 
Gold Medal to Elizabeth v. Fesus, a member of the Kossuth Club's 
Executive Committee. The medal was presented during a solemn 
ceremony in the Hungarian Parliament in Budapest, with several 
Club members from Sarasota attending. Mrs. Fesus was recognized 
for her efforts to help Hungarians in the Carpathian Basin, 
especially those living in Transylvania. The Kossuth Club 
contributed more than $10,000 to Transylvanian Hungarians after 
the collapse of the Ceausescu regime, and continues to support 
students through its scholarship program.

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

HUNGARIAN PHYSICIAN OPENS OFFICE IN SARASOTA. Dr. Alexandra 
Vadasz, M.D. (Internal Medicine) opened her new office at 1545 
Mound Street (across from Selby Gardens on U.S. 41). Dr. Vadasz 
is a member of the Kossuth Club. She completed her medical 
studies in the United States, has practiced in Bradenton before 
relocating to Sarasota, and welcomes new patients. Her office 
phone number is (941) 366-8284.
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KOSSUTH SCHOLARSHIPS IN THE U.S.A. The August 10th reception 
(see attached invitation) is an opportunity for our members 
to get acquainted with the four young ladies who applied for 
and were awarded Kossuth Scholarships for the 1997-98 academic 
year. They are all of Hungarian descent, graduated from high 
school in 1997 with a 3.5 or higher grade point average, and 
will attend college in September. They will each receive a 
$300 Kossuth Scholarship at the college of their choice. The 
first "Stephen and Tessie Jacobs Memorial Scholarship" will 
also be presented at the reception. We hope that in spite of 
the summer heat, many of you will attend this special event.


