
Az Erdély Alap Végelszámolása.  A Wass Albert Alapítvány égisze alatt
működő Erdély Alap végleges elosztásáról Fésűs Erzsébet, az  Alap
adminisztrátora, a Kossuth Klub volt elnöke és tiszteletbeli igazgatója a
következőkben számol be.

Az Erdély Alap 1997 óta támogat erdélyi magyar iskolákat és szegénysorsú
diákokat.  Működését Salló Mária (San Francisco) nagyvonalú 100,000 dolláros
adománya tette lehetővé.  Az évek folyamán az amerikai magyarság még 12,000
dollárral járult ehhez.  A több mint 100,000 dollár 1997 és 2000 között a
következő módon lett szétosztva:
•  Királyhágómelléki Református Egyház��������.38.00%
•  Római Katholikus Érsekség�����...�������46.00%
•  Collegium Transylvanicum�������������.4.30%
•  Iskoláknak és diákoknak személyesen��������..11.70%
                                                                                             Összesen:  100.00%
Elismerésül az erdélyi iskolákért végzett önfeláldozó munkájáért és az Erdély
Alap lelkiismeretes adminisztrálásáért Fésűs Erzsébetet a Pro Partium Dijjal
tűntetik ki.

A Kossuth Klub Erdélyért.  A Kossuth Klub 1956-os megemlékezésén
vendégünk Tőkés László erdélyi püspök mondta az ünnepi beszédet.  Kiemelte a
nyugati magyarság fontos szerepét a Kárpát medencében az utódállamokban élő
magyar kisebbség emberi jogainak védelmében.  Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 55
év alatt csak a nyugati magyarok mertek hangot adni a magyar népet Trianonban
ért igazságtalanságnak.  Az 1956-os magyar forradalom eszméjét is mi hirdettük
következetesen.  Beszédében hangoztatta a népek történelmi és kulturális
hovatartozásának fontosságát, a történelmi mult folytonosságának
szükségszerűségét, a magyar nemzet határokon túli együvétartozását.

Tőkés László szavai különös jelentőséget adtak a Kossuth Klub diáksegélyző
akciójának.  Éreztük, hogy méltányolják segítségünket, hogy érdemes dolgozni
azokért a magyar gyerekekért, akik saját hibájukon kívül, mint fészekből kidobott
madárfiókák, kerültek idegen uralom alá.  Eszünkbe jut a zetelaki magyar iskola,
ahová sok kis magyar gyerek naponta 5-10 kilométert gyalogol, ahol még
villanyvilágítás sincs, ahol az igazgató maga gyújt be minden reggel tüzifával a
kályhába.  S a jelenlegi nagy feladat az elmúlt 10 év alatt Erdélyből kitántorgott
értelmiség sorainak feltöltése: magyar egyetemre van szükség, ahol a jövő tanárait
és tanítóit képzik, hogy maradjon magyar az ezeréves otthonban a 21. században
is.  Azt mondják a wilsoni alapelvek szerint, hogy minden népnek joga van saját
nyelvében és kulturájában élni.  Csak a magyarnak ne volna joga erre?  Tőkés
László idei amerikai útjának fő célja a magyar egyetem megvalósításához
szükséges adományok gyüjtése volt.  A Kossuth Klub külön gyüjtése 1,900
dollárt eredményezett, és Bánkuty Géza 5,000 dolláros adománya lényegesen
megemelte a floridai gyüjtés szintjét.  Mindezen kívül a Kossuth Klub 7,000
dollárt adott az erdélyi iskoláknak a Millenniumi Napok bevételéből.  Mivel
többen jelezték, hogy szeretnének hozzájárulni az erdélyi magyar egyetemhez,



utólagos adományokat köszönettel veszünk és nyugtázunk.  A gyüjtést december
31-ig folytatjuk, hogy lehetőséget adjunk a 2000 évre szóló egyéni
adókedvezmény felhasználására.

Délvidéki Híreink.  A Délvidéki Ifjú Tehetségek Iskolája igazgatónője jelenti,
hogy igen nagy az érdeklődés az iskola iránt, amely szeptembertől már 5. éve
működik.  A sok diák miatt a 9. és 10. évfolyam fizika csoportját szét kellett
választani, hogy egy tanárra ne jusson olyan sok diák.  Hozzáteszi, hogy
Szabadkán a forradalmat a középiskolások indították �nagy hévvel� és utána a
polgármester felhívására csatlakozott hozzájuk a többi polgár.  Még mindig
szorongva várják a fejleményeket, de örülnek a változásnak és reménykednek a
szebb jövőben.  Nagy hálával gondolnak a Kossuth Klub tagjaira adományunkért,
ami lehetővé teszi a tehetséges magyar fiatalok továbbtanulását.  Többek
érdeklődésére hozzátesszük, hogy 1,000 dolláros csekkünk beváltásánál a magyar
bank csak 10.70 dollárt vont le kezelési költségként, ami igazán nem sok.

Az Envisage Sikere Sarasotában.  Sarasota belvárosában a Five Star Luxury
Cruises, Ltd. elegáns üzletében október 28-29-én tartotta Mihályffy Andrea
tagtársunk a 2000-2001 őszi-téli kötöttruha bemutatóját.  Envisage márka néven
mintegy 40 eredeti ruhakölteményt hat maneken mutatott be nagy sikerrel.
Andrea alkotásaira jellemző az időtálló elegancia, a síma, klasszikus vonal.
Büszkék vagyunk arra, hogy első amerikai bemutatkozása a Kossuth Klubban volt
1997 februárjában.  Akkor így írtunk róla a Hírmondóban: �Sok sikert kívánunk
neki és reméljük, hogy egyszer majd elmondhatja: a világhír felé vezető úton a
Kossuth Klub indította el!�  Ezt most megismételjük és gratulálunk a sikerhez.  A
ruhák megtekinthetők illetve megrendelhetők a Five Star Luxury Cruises (1310
Main Street) üzlethelyiségében.

Aki Szereti a Lacipecsenyét.  Meghívót kaptunk a Safety Harbor (Florida)
Magyar Keresztény Egyház vezetőségétől.  December 3-án, vasárnap d.e. 11 óra
30-kor tartják disznósütéssel egybekötött piknikjüket, ahol finom házi kolbász és
lacipecsenye is kapható lesz.  Szeretettel várják a Kossuth Klub tagjait.  Címük:
303 8th Avenue North.

Tagdíjak 2001-re.  A Kossuth Klub tagdíja családoknak 30 dollár, egyéneknek
20 dollár évente.  Kérjük kedves tagjainkat december 31-ig újítsák meg a 2001-re
érvényes tagságukat, hogy a Hírmondót továbbra is zavartalanul kapják.  Új
tagokat is szeretettel várunk és felülfizetéseket köszönettel elfogadunk
segélyezettjeink részére.  Szponzori kategóriáink az Adakozó ($100), Pártfogó
($250), Fenntartó ($500) és Jótevő ($1,000).  Örömmel köszöntjük új tagjaink
között Jármy Jánost és Máriát, valamint Harkay Pétert és családját.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!



A Kossuth Klub
Szeretettel Meghívja Önt és Vendégeit

2000. November 21-én, Kedd Délután 5 Órakor
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

Szabadegyetemi Előadására

FARKAS SÁNDOR:

Kőrösi Csoma Sándor Nyomdokaiban
A 10. Világ Dzsembori Felé

Farkas Sándor nyugállományú okleveles gépészmérnök, cserkésztiszt, a
22-es Bessenyei György Cserkészcsapat (Cleveland) kiscserkész
csapatparancsnoka előadása vetített képekkel
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Aid for Hungarian Schools in Transylvania.  The observance of the 44th

anniversary of the 1956 Hungarian revolution in Sarasota was highlighted
by the presence of Bishop László Tőkés from Transylvania who was our
guest speaker.  Bishop Tőkés spoke eloquently about the enduring legacy
of the revolution which took place when he was only a small boy in
Transylvania.  He emphasized the need for people to remember their
history and praised Hungarians of the west for raising their voice for
human and ethnic rights of Hungarian minorities.  The bishop was on a
fund raising mission to establish a Hungarian university in Transylvania.
A special collection for the university yielded $1900 from members in the
audience.  Club member Géza Bánkuty donated $5000.  An additional
$7000 was donated by the Kossuth Club from the proceeds of the
Hungarian Millennial Days project to four Hungarian secondary schools in
Transylvania.  On behalf of the children who will benefit from the
donations we thank everybody for their generosity.  The Kossuth Club will
accept tax-deductible donations to the �Tőkés Fund� until December 31.

Fashion Show by Envisage.  The fall and winter collection of Envisage
by knitwear designer and club member Andrea Mihalyffy was presented
October 28-29 at Five Star Luxury Cruises, Ltd. in Sarasota.  Potential
customers are invited to look at the collection and place their orders at the
shop on Main Street.

Membership for 2001.  This is a reminder that membership for the year
2001 is due by January 1.  Individual membership is $20 and family
membership is $30.  We gratefully accept sponsors to help our scholarship
fund.  Suggested categories are Donor ($100), Patron ($250), Sustaining
member ($500), and Benefactor ($1000).  These donations are tax
deductible.
MAY YOU ALL HAVE A HAPPY THANKSGIVING!


