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SARASOTAI MAGYAR HIRMONDÓ
A Kossuth Klub Hirei

Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
2004. Február, Tizedik Évfolyam, 2. Szám

Magyar Felsőoktatás a Kárpát-Medencében.  �Az anyanyelvi oktatás a szülőföldön
maradás egyik legfontosabb eszköze, a legerősebb ellenszer az asszimiláció és az
elvándorlás megakadályozására� (Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke, 2003).
Az 1920-ban Magyarország határain kívülre szorult mintegy öt milliónyi magyarnak a
kommunizmus évtizedei alatt nem volt lehetősége anyanyelvén egyetemi szinten tanulni
és végzettséget kapni.  1990 óta némi javulást láthatunk ezen a téren.
     1. Kárpátalja:  Beregszászon 1994-ben megnyílt a Kárpátaljai Magyar Tanárképző
Főiskola.  A Főiskola igazgatója Orosz Ildikó amerikai körútja során Sarasotában is
ismertette a főiskola működésének nehézségeit és a nyugati magyarság anyagi és erkölcsi
támogatásának szükségességét.  1999 óta a Főiskolát a Kossuth Klub is támogatja.
     2. Erdély:  A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem megalapítása a 90-es évek
második felében néhai Tonk Sándor alapító rektor szerint �bátor és merész gondolat�
volt.  Az egyetem ma már Kolozsvárott, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen működik a
román kormány anyagi hozzájárulása nélkül anyaországi és külföldi adományokból.
Tonk Sándor váratlan halála után új vezetőség került az egyetem élére és a Sapientia
Alapítvány kuratóriumának elnöke Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület
főjegyzője lett.  A Kossuth Klub novemberi hangversenyeiből gyűjtött adományokat az új
vezetőségnek fogjuk küldeni.
     3. Felvidék:  Révkomáromban idén január 17-én tartották az első önálló szlovákiai
magyar felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem alapító ünnepségét.  Az egyetem
hallgatói három�közgazdasági, pedagógiai és református teológiai�karon kezdhetik
meg az ősztől tanulmányaikat.  Az első évfolyam 2004 őszén kb. 300 tanulóval indul.  A
szlovák kormány az első évben 100 millió, 2004-ben már csak 52 millió koronával járul
hozzá az egyetem fenntartásához.  A szlovákiai magyar anyanyelvű oktatást a magyar
kormány is támogatja.  A kisebbségi magyarok iskoláinak és egyházainak támogatása a
Kossuth Klub tagjainak, mint eddig, továbbra is szívügye marad.  Ezért dolgozunk, hogy
a Hírmondó mottójához híven �értelmet adjunk a nyugati magyarság fogalmának.�

Levelesládánkból.  A karácsony és az újév alkalmából sok levél, köszönet és jókívánság
érkezett címünkre.  Erdélyből Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kívánt
kellemes karácsonyi ünnepeket és csatolta a csíkszeredai Segítő Mária gimnázium
negyven diákjának aláírásukkal igazolt köszönetét, akik az évzáró ünnepélyen a Kossuth
Klub jutalomdíjában részesültek.  Dunaszerdahelyről Vitéz László, a Felvidéki Magyar
Cserkészszövetség ügyvezető elnöke köszönte meg eddigi támogatásunkat kérvén, hogy
�amennyiben a múlthoz hasonlóan lehetőségeik engedik� nyújtsunk segítséget a Torna
vármegye által 1860-ban építtetett, műemlék jellegű tornai cserkészház tatarozási
munkálataihoz.  A novemberi hangversenyek fiatal művészei közül többen küldtek
karácsonyi üdvözletet, ismételten megköszönve a �felejthetetlen� élményt, amit sarasotai
látogatásuk és házigazdáik vendégszeretete adott nekik.  Korábbi hangversenyeink
szereplői közül Cserna Ildikó, Simon Krisztina és Bátki Fazekas Zoltán minden
karácsonykor elküldik szerető jókívánságaikat a Kossuth Klub tagjainak.
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Magyarország Ismertetése.  Január 30-án d.e. fél 10-kor Csizinszky Sándor a St.
Petersburg-i Eckerd Főiskola �Hapsburg Nap� rendezvényén ismeretterjesztő előadást
tart Magyarországról.  Februárban Evva András két előadást tart a Naples-i könyvtárban
(2385 Orange Blossom Dr.).  Február 20-án d.u. 2-kor videó felvételről ismerteti a
vendégszerető Magyarországot (�Land of Hospitality�), kiemelve Budapestet és a Duna-
kanyart.  Február 27-én d.u. 2-kor bemutatja a Balatont, Pécset, Egert és Tokajt.

Lelkigyakorlat.  Venice-ben a Magyar Házban (165 Jackson Road) március 15, 16 és
17-én Fr. Siegfried M. Lang ORC, osztrák szerzetes vezetésével római katolikus
lelkigyakorlat lesz.  Siegfried atya témája az öt sebből vérző Magyarország küldetése és a
magyarok feladata.  Az atya magyarul misézik és gyóntat, előadásait angolul tartja.

A La Musica és a Duna.  Áprilisban ismét megrendezik a �La Musica� nemzetközi
kamarazene fesztivált a Sarasota Operaházban.  Az idei fesztivál témája a Duna és azok a
zeneszerzők, akiknek életművét a nagy folyam valamilyen módon inspirálta (�River of
Music: The Danube and the Composers it Nurtured�).  A fesztivál hirdetése a Florida
West Coast Szimfónikusok műsorfüzetében budapesti látképet ábrázol: a Parlament, a
Margit-híd és a Margitsziget látható a pesti Dunaparttal.  Az április 9. és 24. közötti öt
koncert műsorát márciusi számunkban ismertetjük részletesebben.

Januári Közgyűlés.  A január 22-i műsor után a tagság megválasztotta a 2004-es
vezetőséget.  A Jelölő Bizottság (Deák Zsuzsa, Farkas Imre és Fekete Pál) ismertette
az igazgatójelölteket: Borsos Júlia, Csizinszky Ágnes, Csizinszky Sándor, Kisvarsányi
Éva, Kisvarsányi Géza, Krajcsik György, Nádasdy Orsi, Szonntágh Nóra, Thiringer
Erika, Thiringer Tamás, Vadász Alexandra, Vegliante Fenyves Kati és Vegliante
Joseph (kiemelve: az új igazgatójelöltek). Lovas Edit megállapította a közgyűlés
határozatképességét és a tagság egyhangúan megválasztotta az új igazgatókat.  Ezután az
új vezetőség Kisvarsányi Éva javaslatára ismét Csizinszky Sándort választotta meg az
igazgatóság elnőkének.  Éva továbbra is mint ügyvezető igazgató és a Hírmondó
szerkesztője dolgozik, Vadász Alexa alelnök és egészségügyi tanácsadó, Kisvarsányi
Géza pénztáros és a szabadegyetemi előadások szervezője, Nádasdy Orsi jegyzőkönyv
vezető, Borsos Júlia pénztáros helyettes, Vegliante Joe és Kati pénzügyi ellenőr és
költségvetési megbízott, Thiringer Erika és Tamás, Szonntágh Nóra és Csizinszky Ágnes
a hangversenybizottág tagjai, Krajcsik György �director at large.�

Köszönjük mindenkinek a közgyűlésen való résztvételét és közreműködését.  Az
igazgatóságnak további jó munkát és sikeres évet kívánunk!  Lapzártakor a 2004-re
megújított illetve új tagok száma 109 fő.  Kérjük, hogy mindenki rendezze 2004-es
tagdíját.  Új tagokat szeretettel várunk.  Egyéni tagdíj $20, családi tagdíj $30 egy évre.
Az egyre növekvő póstaköltség fedezésére köszönettel fogadunk hozzájárulást azoktól is,
akik csak a Hírmondó  póstázására tartanak igényt.

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUbot!
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MEGHÍVÓ

2004. február 26-án, csütörtök d.u. **fél 5-kor!** **(4:30 PM!)**
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

SZABADEGYETEMI ELŐADÁS

Dr. Kisvarsányi Géza

Vér és Arany: a Szovjet Birodalom Alapjai
Kisvarsányi Géza Tokajban született és 1944-ben Egerben érettségizett.  A háború utólsó
évét a marosvásárhelyi 27. Székely Hadosztállyal harcolta végig a Kárpátokban és a
Duna mentén.  1945-ben orosz fogságba esett és három évet töltött kaukázusi táborokban.
1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen geológusi diplomát kapott, majd
ugyanott egyetemi tanársegéd volt.  1956-ban főgeológus és a magyar érckutatás vezetője
lett a Nehézipari Minisztériumban és fontos szerepet játszott a recski mély érctelep (réz
és arany) felfedezésében.  Az októberi forradalom alatt az egyetem kari ülésén a
kommunista diktatúra ellen emelt szót, ezért a forradalom leverése után az Egyesült
Államokba menekült.

Amerikában a Kennecott Copper nagyvállalat kutató geológusaként Missouri államban
résztvett a világ egyik legnagyobb ólom-cink-réz-ezüst telepének, a Viburnum Trend-
nek a felfedezésében.  1966-ban a Missouri Állami Egyetemen geológiából doktorált.
Posztdoktori tanulmányokat végzett a Harvard Egyetemen, és a Michigan és Arizona
Állami Egyetemeken.  A Nyugati Kordillerákban vállalati konzultánsként aranykutató, és
a Missouri Állami Egyetemen az ércteleptan professzora és a doktori fakultás tagja volt.
Többszáz tudományos cikk, könyv és szakmai jelentés szerzője, a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja.  Humanizmusáról és hazaszeretetéről tanúskodik verseskötete, ami
a Püski Kiadó gondozásában 2000-ben jelent meg Budapesten.  1993-ban Sarasotába
költözött és 1994 óta a Kossuth Klub igazgatója, a Történelmi Társulat tagja.

Az előadás témája geopolitikai: az előadó a volt Szovjetúnió természeti kincseinek és
geológiai adottságainak tükrében vizsgálja a szovjet Gulágot, amelynek mint hadifogoly
maga is részese volt.  Az előadás magyarnyelvű és vetített képekkel illusztrált.  Minden
érdeklődőt szeretettel várunk és önkéntes adományokat a Tanulmányi Alapra köszönettel
nyugtázunk.

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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Informative Lectures About Hungary in English.  On January 30 the History
Department at Eckerd College in St. Petersburg presents �Hapsburg Day,� a series of
lectures about the Austro-Hungarian Empire.  As part of the day-long presentations on
Austria, Hungary and the Czech Republic, Dr. Alexander Csizinszky talks about
Hungary at 9:30 AM.  Andrew Evva presents two programs in the Naples Library (2385
Orange Blossom Dr.): on February 20 and 27 he will show videos that feature Hungarian
cities and the countryside.  Both programs start at 2:00 PM.

Our February Program.  You are cordially invited to an illustrated lecture (in
Hungarian) by Dr. Géza Kisvarsányi, �Gold and Death in the Soviet Empire� in the
Selby Public Library (1331 First Street, Sarasota) on Thursday, February 26 at 4:30
PM.  Dr. Kisvarsányi is a retired (from the University of Missouri) Professor of Geology
who was a prisoner in the Soviet Gulag and is the survivor of the �death camps.�  He will
examine how natural resources, especially rich deposits of gold, enabled the Soviet
economy to survive for seven decades, and how the use of slave labor supported the
political regime of terror.  Dr. Kisvarsányi is a member of the Hungarian Academy of
Sciences abroad, the Sarasota History Club and director of the Kossuth Club since 1994.
All interested persons are welcome to meet the lecturer for questions after his
presentation.

The Kossuth Club Board of Directors for 2004.  The Annual Meeting of the Kossuth
Club was held after the January program.  The Nominating Committee (Zsuzsa Deák,
Emery Farkas and Paul Fekete) presented 13 candidates for the 2004 Board of Directors:
Júlia Borsos, Ágnes Csizinszky, Alexander Csizinszky, Éva Kisvarsányi, Géza
Kisvarsányi, György Krajcsik, Ursula Nádasdy, Nóra Szonntágh, Erika Thiringer, Tamás
Thiringer, Alexandra Vadász, Cathy Fenyves Vegliante and Joseph Vegliante.
President Protemp Edith Lovas determined quorum and the Board was unanimously
elected by the members.  At the first Board meeting Éva Kisvarsányi moved to re-elect
Alexander Csizinszky as Chairman of the Board and the motion was unanimously
approved by the directors present.  Éva will continue to serve as Executive Director and
newsletter editor.  Géza Kisvarsányi is treasurer and chair of the program committee,
Alexandra Vadász is vice president/health, Ursula Nádasdy is recording secretary, Júlia
Borsos is assistant treasurer, Cathy and Joe Vegliante are serving on the finance and
budget committee, Erika and Tamás Thiringer, Nóra Szonntágh and Ágnes Csizinszky
are on the concert committee, and György Krajcsik is director at large.  We wish the new
Board good work and a successful year.  We thank those who helped us to conduct the
meeting.


