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Ó'szi-TELI MŰSORTERVÜNK. Szeptembertől kezdve szokásos havi 
összejőVeteleink mellett megindítunk egy népszerű tudományos 
és ismeretterjesztő1 előadás sorozatot, a Kossuth Klub Szabad ( 
Egyetemét. Igyekezni fogunk változatos és közérdekű műsorokról 
gondoskodni felhasználva délnyugat Florida magyarsága tudásának 
és tapasztalatának tárházát.
A Szabad Egyetem első előadását szeptember 30-án Dr. Csizinszky 
Sándor tartja 1994-es izraeli tanulmányútjáréi, majd november 
4-én Dr. Kisvarsányi Géza beszél Európa egyik legnagyobb érc 
felfedezéséről, a recski arany és réz telepről, a jelenlegi 
magyar gazdasági helyzet tükrében.
A Szabad Egyetem előadásai mindég szombat délután 3 érakor 
lesznek a Gulf Gate Könyvtár különtermében (7112 Curtiss Avenue). 
Ez a terem kiválóan alkalmas vetitett képes előadásokra is.
A műsort úgy tervezzük, hogy a mintegy 45 perces előadást 30-35 
perces vita fórum kövesse amelyen a hallgatóság megtárgyalja 
az e lőadóval az elhangzottakat. Az előadások díjtalanok, de 
a tanulmányi alapra önkéntes hozzájárulást köszönettel veszünk. 
Angol és magyar nyelvű programok is lesznek.

/ i n )Szokásos vasárnapi műsoraink továbbra is a South Gate Community 
Központban lesznek (a magyarok "Bodrog parti" panorámás háza,
3145 South Gate Circlej, ahol szeptember 24-én zenés szerzői 
délutánt rendezünk az ősz és a tokaji szüret jegyében, november 
19-én Karácsonyi Bazárt, december 17-én Hidy Márta hegedűmúvésznő 
karácsonyi hangversenyét, ás január 28-an tisztűjité közgyűlést.

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

OKTÓBER 23-i EMLEKMUSOR. Az 1956-os forradalom 39-ik 
évfordulójáról október 20-án, pénteken emlékezünk meg. A 
vacsorával egybekötött műsort a Forest Lakes Country Club 
"Fairways," étterme különtermében rendezzük meg ( 2401 Beneva 
Road). Ünnepi szónokunk FÖtisztelendő Mustos István, az Amerikai 
Magyarság Papi Közösségének elnöke, a Piarista Gimnázium volt 
igazgatója. A vacsora ára személyenként 16 dollár, ebbó'l 3 
dollár hozzájárulás a tanulmányi alaphoz. Menü választékot 
és előjegyzési szelvényeket az októberi meghivóval postázunk.
Emlékeztetjük tagtársainkat akik este már nem vezetnek, hogy 
Önkéntes sofőr szolgálatra a következő telefonszámokon jelentsék 
be igényüket: Bradentonban 792-4292 (este 6 után), Sarasotában 
955-4079, Port Charlotte-on 629-0411. Szeretnénk ha mindenki 
ott lenne jelenkori történelműnk legnagyobb ünnepénI



KARÁCSONYI BAZAR. Mint azt augusztusi számunkban kifejtettük, 
az évi tagdijak ás belépő dijak meg a Klub működési költségéit 
is alig fedezik. A bevételből fizetjük a terem dijat a South 
Gate Központban (a Gulf Gate Könyvtár terme díjtalan), a meghivok 
postázását, a műsor után felszolgált frissítőket, és esetenként 
a meghívott előadók honoráriumát.
A november 19-re tervezett Karácsonyi Bazár jövedelmével a Klub 
tanulmányi alapját szeretnénk megnövelni, hogy ösztöndijakkaTl 
segíthessünk egyrészt kisebbségben élő magyar gyermekeket és 
iskolákat, másrészt arra rászoruló magyar származású diákokat 
a környék felsőoktatási intézményeiben. Szeretnénk elemi, 
hogy a KOSSUTH ÖSZTÖNDÍJ Öregbítse a magyar etnikum renoméját 
fogadott hazánkban is. Széchenyi "kiművelt emberfói"-re az 
óceán mindkét oldalán ma ugyanolyan szükség van mint 150 évvel 
ezelőtt. Ha szárnyunk ala veszünk egy-két diákot és elősegítjük 
tanulmányaik befejezését, kulturális és tanulmányi missziónkat 
teljesítjük.
Ismételten felkérjük tehát tagtársainkat és barátainkat, hogy 
adományozzanak üj vagy jó állapotban lévő használt tárgyakat 
(kézimunka, hímzés, szőttes, dísztárgyak, karácsonyi diszek, 
angol vagy magyar nyelvű könyvek, lemezek) valamint süteményt, 
tortát, stb. a Bazárban értékesítésre. Csizinszky Ágnes vállalta 
a Bazár megszervezését, de kérjük aki teheti segítse munkájában.
A felajánlott tárgyakat és önkéntes segítséget este 6 óra után 
a 792-4292-es telefonszamon lehet bejelenteni.
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H iSZERKESZTŐI GONDOLATOK. Akik nem voltak ott augusztus 20-an 
a velencei Magyar Házban, jól sikerűit programot mulasztottak 
el. Az esemény lelki, testi, és szellemi eledelt nyújtott 
a jelenlevőknek. A lelki szükségleteket Szépe Atya gyémánt 
miséje elégítette ki, testi szükségletünket a Petőfi Klub Ízletes 
ebédje táplálta, mig szellemi mannaként a Kossuth Klub Szent 
István napi zenés műsora szolgált. Köszönet és elismerés illeti 
mindazokat akik a sikerhez hozzájárultak, elsősorban a két 
elnököt, Ruggieri Évát és Csizinszky Sándort.
Gyémánt miséje alkalmával a Kossuth Klub nevében emlék oklevelet 
adott át Szépe Atyának Csizinszky Sándor. Köszönetét mondunk 
v. Barancsi Tamáska Endrének az oklevél megtervezéséért és 
művészi kivitelezéséért.
Helyénvaló, hogy első nagy királyunk ünnepét vallási, ̂ felekezeti, 
politikai, és érdeklődési külö'nbségre való tekintet nélkül együtt 
ünnepelte meg a kö'rnyék magyarsága. Elgondolkozhatunk, milyen 
gazdagok vagyunk mi, floridai magyarok: gazdagok tehetségben,
szorgalomban, jóakaratban, türelemben. A szines magyar tapétában 
mindenki megtalálhatja érdeklődésének, szükségletének, és 
tehetségének legjobban megfelelő lehetőségeket. Magyarságunk 
összeköt, de nem gúzsba, felelősség, de nem kényszerzubbony. 
Ennyit reméljük megtanultunk Thomas Jefferson hazájában.


