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ékről.  A Kárpát-medence legújabb etnikai térképei sze
ajdasági településen elvesztették többségüket.  1991 és

a Vajdaság össznépességén belül 56.8 százalékról 65 szá
3.4 százalékról 28.1-re csökkent.  A nagyarányú 

yás eredményeként 1991 óta 2002-ben 49 ezerrel kevesebb
 össze magyarként a Vajdaságban.  A legnépesebb magy

keleti részén, illetve Nagybecskereken és Újvi
 a rendszerváltás előtt csaknem négy évtizedig tilos v
se�írja a délvidéki Magyar Szó.  Az új térképek a hite
eret igényének kielégítését szolgálják.  Kocsis Károly ge

gú, ilyen jellegű térképeket a szomszédos államok nem adn

 matematikatanár a Szabadka környékén élő ma
ja.  Több mint tíz éve foglalkozik középiskolás gy
fizikából és matematikából, hogy ezekben a �nehéz
egfeleljenek a modernkor követelményeinek és egyetemi
yos helyzetben szerb kollégáikkal szemben.  A Bolyairól 
tséggondozó iskola diákjai évente több tanulmányi vers

medence magyarlakta településein, méghozzá kitűnő ere
mzetközi verseny Miskolcon lesz március 20. és 23. köz
suth Klub támogatja az iskola tanulóit.  Érdekes azonban
mányi hatóságok, mintegy pálfordulásként, támogatjá
tanulmányi versenyeken való részvételi lehetőséget. 
zájárulni a délvidéki magyar gyerekek utazási költség
kból összejött bevételt, ami jelenleg $165, szeretnénk $50
ltányolják a segítséget, amit a 40-45 aláírással hitelesí

izonyítanak.  

ól.  A karácsonyi ünnepek alkalmából sok köszönet 
re.  Többek között Tőkés László erdélyi püspök, Szilág
yi Sapientia Magyar Tudományegyetem vezetői, Sza
ar tehetséggondozó iskola igazgatója és Zathureczky L
th Klub vendégeként az elmúlt évek során Sarasotában

l Cserna Ildikó, Simon Krisztina, Borbély László és 
ztek ránk karácsonyi üdvözlettel.  Szilágyi Gertrúd, a 
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used to purchase school supplies, teaching materials and help us go on field trips in the
future.�   

Emlékeztetés!  Emlékeztetjük tagjainkat a Sarasota Opera március 18.
Parasztbecsület/Bajazzók előadására, amire elővételben 47 jegyet vettünk tavaly ősszel.
Az előadás este 8-kor kezdődik és ezért sajnos nem lesz utána fogadás és találkozás a
művészekkel.  A délutáni matinék népszerűsége miatt ezekre nem kapunk kedvezményes
jegyeket és az esti előadások túl későn végződnek ahhoz, hogy utána fogadást
rendezzünk.  A Sarasota Opera az elmúlt évek során igazán sok szép és nívós előadással
örvendeztette meg zenekedvelő tagjainkat és reméljük idén sem fogunk csalódni.  A
színvonalas műsorokra jellemző, hogy a tavalyi évadban Tosca szerepében kíváló
alakítást nyujtó Julie Makerov (idén a Don Juan Donna Anna szerepében láttuk viszont
Sarasotában) a 2004-2005 évadban a new yorki Metropolian Operában debütál.
 
Két Könyvről, Röviden.  Felhívjuk olvasóink figyelmét két könyvre: “Budapest
through my lens” és “Ten years in Transylvania, traditions of Hungarian folk
culture.”   Amerikai szerzőjük Stephen Spinder fényképész 1995 óta Budapesten él
(magyarul is megtanult!) és saját bevallása szerint �beleszeretett� Budapestbe.  Mr.
Spinder könyveit elhozta januári összejövetelünkre, de sajnos az előzetesen meghirdetett
műsor és az idő rövidsége miatt nem tudtuk bemutatni őket.  Pedig mind a művészi
kivitelű könyvek, mind szerzőjük megérdemlik, hogy a Kossuth Klub tagjai is
megismerjék őket.  Egyenlőre Mr. Spinder honlapján találkozhatunk velük:
www.spinderartphoto.com, de reméljük, hogy a jövőben Mr. Spinder újra ellátogat
Sarasotába és önálló műsorban ismerteti egyedülálló művészi kiállítású könyveit.
Budapesti könyvét azért értékeljük különösen, mert a szokásos �túrista� felvételekkel
ellentétben, Budapest szépségeit meglepő és szokatlan szemszögből veszi lencséjére.
Erdély magyar népművészetének ismertetése pedig rávilágít a 85 év óta a nagyvilág előtt
elkendőzött történelmi magyar valóságra, természetesen angol nyelven!      

Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő istentisztelete
március 6-án vasárnap d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. Tuttle
Avenue).  Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál lelkész.  Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Szerkesztői Üzenet.  Januárban tagságunk egyhangúan újraválasztotta a Kossuth Klub
vezetőségét.  Köszönjük a belénk helyezett bizalmat és igérjük, hogy a jövőben is
eredményesen fogjuk szolgálni a magyar kultúrát külföldön.   

 

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

http://www.spinderartphoto.com/


MEGHÍVÓ

Március 24-én, Csütörtök Délután fél 5-kor (4:30 PM)
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota

HÚSVÉTI MÜSOR

A MŰVÉSZ MINT PRÓFÉTA ÉS LELKI VEZETŐ

Nt. Osváth Csaba

Vetített képekkel illusztrált előadás 

Nagytiszteletű Osváth Csaba Mester diplomáját 2001-ben nyerte el a Debreceni Egyetem
Református Teológia karán, majd ezt követően a Wesley Teológiai Szemináriumtól
kapott Mester diplomát Washington DC-ben.  Mindkét diplomát kiváló eredménnyel,
Summa cum Laude végezte. tanulmányait az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában
Tanulmányait az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában a Chikes és Penrhys
ösztöndíjakkal folytatta tovább.  Jelenleg művészeti és teológiai doktorátusán dolgozik a
Wesley Szemináriumon.  Nyolc éven át, három országban tanulmányozta a művészet
különböző formáit és azok alkalmazását az istentiszteletben.  Washingtonban a Magyar
Református Templomban szolgált és az arlingtoni Metodista templom művésze volt.
Feleségével, Erikával nemrég telepedtek le Sarasotában, ahol a Keresztyén Magyar
Egyházban néhányszor helyettesítette Nt. Bodor Péter Pál lelkészt.  Március 12-én
művészi alkotásaiból kiállítást rendez az Oaks lakónegyed klubházában.  További
információ www.csabaosvath.com honlapján található.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a különleges és egyedülálló műsorra.  

Adományaikat a szabadkai magyar gyerekek javára ajánljuk fel.

ÁLDÁSOS, BÉKÉS ÉS BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KIVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

P. O
http://hungari
Sarasotai Magyar Hírmondó
. Box 19774, Sarasota, FL 34276

anfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
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http://hungarianfed-usa.org/members/kossuthclub-sarafl
http://epa.oszk.hu/sarasota/
http://www.csabaosvath.com/
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We cordially invite you to our Easter Program

Thursday, March 24 at 4:30 PM in the Selby Library
1331 First Street, Sarasota

PROPHETIC VOICE OF THE ARTIST: THE ARTIST AS A
SPIRITUAL GUIDE

An illustrated lecture by 

Reverend Csaba Osváth

The Reverend Csaba Osváth is currently a Doctorate of Ministry candidate in Arts and
Theology at Wesley Theological Seminary, Washington D.C.  He most recently was
awarded his Master of Theological Studies from Wesley Seminary, and he received his
Master of Divinity from the University of Reformed Theology, University of Debrecen,
Hungary, in 2001.  Rev. Osváth achieved the highest standing at both institutions earning
him the honor of Summa Cum Laude from each program, as he was granted the Chikes
Scholarship to study in the United States and the Penrhys Scholarship to serve in the
United Kingdom.  For eight years, in three countries, he has studied and implemented
various forms of art into worship through creative ministry, workshops, lectures and
presentations.  He has touched the lives of people of all ages through his interpretation of
the artistic Word in Hungary, Wales and the Greater Metropolitan Area.  Rev. Osváth has
served the Hungarian Reformed Church, in Washington, D.C., and he has served as the
artist in residence at Arlington United Methodist Church.  Most recently, he dedicated his
life to the prophetic voice through the visual arts, using studio space at Wesley Seminary
and in Sarasota, FL, and specializing in shadow puppetry design, photography, oil and
acrylic painting, pen and ink, mixed media, sculpting, Biblio-drama, the Invisible
Theater, and art in worship.  His art exhibit Credo, a New Dimension debuts at the Oaks
in Osprey March 12.  For more information visit www.csabaosvath.com.   

We welcome the Reverend Osváth and his wife Erica who now live in the Sarasota area. 

Donations for this program will be offered to the Hungarian school in Szabadka.

WE WISH YOU ALL A HAPPY EASTER!

http://www.csabaosvath.com/
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