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ÉVVEGI SZAMADAS. Visszatekintve 1995-re, időrendi sorrendben 
Összefoglaljuk az év eredményeit és kiemelkedő eseményeit.
1 . Márciusban elkezdtük havi ismertetőnk, a Hirmondo kó'zlését 
amelynek nyolc számát a meghívókkal postáztuk.

/ i i | / .«• /2. Áprilisban kiallitasi sátorral resztvettunk a Ringling Muzeum 
Gyermek Fesztiválján ahol több mint 3000 látogató volt.
3. Augusztusban közös szinházi látogatáson megnéztük Molnár 
Ferenc "Testőr" című darabját és Szent István napját a Petőfi 
Klubbal közösen ünnepeltük.
4. Szeptemberben megalapítottuk a Kossuth Szabadegyetemet 
amelynek keretében két előadást és egy magyar sorskérdésekkel 
foglalkozó ankétot rendeztünk. Ezzel egyidejűleg "Kossuth 
Tanulmányi Alap"-ot létesítettünk amelyre intenziven megkezdtük 
a pénzgyüjtést.
5. Októberben díszvacsorán megemlékeztünk 1956-ről. A Sarasota 
Héráid Tribüné helyi mellékletének címlapján hosszú cikket közölt 
a magyar forradalomról és a Kossuth Klubról, s a helyi televízió 
helyszíni közvetítést készített a vacsoráról.
6. ^Novemberben sikeres karácsonyi bazárt rendeztünk amelynek 
bevetele több mint $1,300 volt.
7. Tiltakozó levelet irtunk Clinton Elnöknek a román allamfo 
soviniszta politikája ellen Iliescu amerikai látogatásakor, 
és a szlovák kormányfőnek az új nyelvtörvény aláirása ellen.
8. Tőkés László püspök rövid sarasotai tartózkodása alatt ismét 
kapcsolatot teremtettünk a Sarasota Héráid Tribune-el melynek 
eredmenyekent megjelent a TÓkes interjú az erdélyi magyarság 
helyzetéről.

ANYAGI ELSzÚmOLTiS. A Klub vagyona értékpapírokban (mutual funds) 
és csekkszámlán van. 1995 kedvező volt az értékpapírokba 
befektetett tökének: a $12,000-os befektetés 1995 november 15-én 
$13,816.64-at ért. Ez 15 százalékos érték növekedésnek felel 
meg, s kiegyensúlyozza a tőzsde 1994-es veszteségességét. 
Csekkszámlánkon az év végén $4,698.12 volt. Ebből $1,800 a 
Tanulmányi Alapé a Szabadegyetemi előadások, a bazár, és Önkéntes 
adományok bevételéből.



A január 28-i közgyűlésen a tagság elé terjesztjük szavazásra 
az Igazgatóság áltál megszavazott következő javaslatokat:
1. Az értékpapírokból adjuk el az $1,800 nyereséget(és 
egészítsük ki a Tanulmányi Alapot $3,600-ra; a maradék $12,000 
legyen a klub mindenkori tartaléka.
2. A csekkszámlát ne engedjük $2,500 alá süllyedni. Amennyiben 
kiadásaink túllépnek a bevételen, az értékpapírok eladáséból 
töltsük fel a folyószámlát hogy a Klub további működését 
biztosítsuk.
3. Toroljuk el ̂ z $500-ban megszabott határt amely az 
Igazgatóság hatáskörét korlátozza Ösztöndíjak és segélyek 
kiutalásánál. Az 1995-re esedékes $500-t két erdélyi diák 
iskolai költségeire szavaztuk meg.
4. Hatalmazzuk fel az Igazgatóságot, hogy a Tanulmányi Alapra 
gyűjtött pénzből a szükség es sajat belátása szerint utalhasson 
ki ösztöndijakat és segélyeket az arra érdemeseknek.
5. Elvben határozzuk meg, hogy a Tanulmányi Alapból kinek, 
mennyit, es milyen célra adunk. Az Igazgatóság javaslata az, 
hogy igazságos elosztásban támogassuk a kisebbségi magyar 
iskolákat, Magyarországon segítsünk iskolai felszerelések 
beszerzésével, adjunk ösztöndijat magyar származásé diákoknak 
fogadott hazánkban is, és segitsük az amerikai magyar 
cserkészetet. 1996-ban a Tanulmányi Alapon lévő $3,600-t (lásd 
az 1. pontot) a következő módón osszuk szét: Erdély-$1,000, 
Felvidék-$500, Karpátalja-$500, Délvidék-$500, Magyarország-$600, 
amerikai ösztöndíj és cserkészet-$500. Ezt az elosztást az 
Igazgatóság 1995 december 6-i ülésén egyhangúlag megszavazta
és kéri a tagság jóváhagyását.
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í 1 * 1  / / t / JJANUÁRI TAGGYŰLÉS. A Hirmondo es Meghivo januári szamait csak 
tagjainknak küldjük ki, mert január 28-i közgyűlésünkön csak 
az érvényes tagsági kártyával rendelkező tagok szavazhatnak. 
Egyidejűleg mellékelünk meghatalmazó cédulákat (proxy) azok 
szamara akik személyesen nem tudnak eljó'nni a taggyűlésre.
A Klub jövője érdekében új tagokkal kell szélesíteni a Klub 
tömegbázisát. Magyarul már nem, vagy csak alig beszélő másod- 
és harmad-generációs magyar származású tagok kellenek akiket 
érdekel Őseik hazája és szeretnének többet tanulni a magyar 
kultúráról, irodalomról, zenéről, e7s népszokásokról. Szeretnénk 
hallani a tagság véleményét erró'l a javaslatról. Természetesen, 
igy elkerülhetetlen hogy műsoraink két nyelvűek legyenek.

-k 'k 'k 'k 'k it 'k 'k 'k -k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k

/$■ p .


