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1848. Március 15.  „Talpra magyar, hí a haza!  Itt az idő most vagy soha!” Petőfi sorai 
ma is olyan frissek és aktuálisak, mint 162 évvel ezelőtt.  Nemzeti ünnepünket az ötvenes 
években igyekezett eltörpíteni a megszálló kommunista hatalom, ezzel is egy lapátnyit 
hozzájárulva a magyar nép elkeseredéséhez, ami az 1956.-os októberi forradalom 
kirobbanásához vezetett.  Az ifjúság 16 pontjában helyet kapott március 15.-nek nemzeti 
ünneppé való visszaállítása.  Délnyugat Floridában a Petőfi Klub rendezésében március 
14.-én vasárnap délután fél kettőkor a Magyar Házban (165 Jackson Road, Venice) 
ünnepi műsor emlékezik meg nemzeti ünnepünkről.  Bővebb információért érdeklődni 
lehet Borsos Júlia telefonszámán (941-351-8142).              
 
Határtalan Magyarság.  Évek óta vezet csoportos utazásokat Erdélybe, a Felvidékre és 
Kárpátaljára Bognár Elíz.  A nagyszerűen szervezett túrák történelmi nevezetességű 
helyeken és a Kárpátok csodálatos vidékein vezetik át az érdeklődőket.  Erdélyben 
többek között meglátogattuk Kézdivásárhelyen Gábor Áron rézágyúját (annak 
tulajdonképpen a másolatát), Aradon az aradi vértanúk helyreállított emlékművét, 
Gyulafehérvárott a Hunyadiak sírját, és olyan természeti csodákat, mint a Békás Szoros 
és a Szent Anna tó.  2010. augusztusban Kárpátaljára visz a túra, ahol megnézzük a 
Rákócziak várát Munkácson és elmegyünk a Vereckei hágóra, ahol a honfoglaló 
magyarok Árpád vezetésével először léptek az új haza földjére.  Beregszászon a 
Kárpátaljai Magyar Főiskolát nézzük meg, ahol a diákokat a Kossuth Klub évek óta 
támogatja.  Megrendítő Szolyva, a sztálini lágerek kárpátaljai áldozatainak állított 
emlékpark.  A Felvidéki túrákon régi magyar várkastélyok mellett a középkori magyar 
aranybányászat központját, Selmecbányát is útba ejtjük.   
 
A túrák gépkocsival Budapestről indulnak, és Budapestre érkeznek vissza.  Általában 7, 
10, vagy 12 napig tartanak.  A méltányos ár teljes ellátást, szállást, és nagy tudású 
idegenvezetőket foglal magában.  Bővebb információért forduljanak a következő 
Internetes címhez: elizabethbognar@yahoo.ca. 
 
A túrákon elkerülhetetlen, hogy ne érezzük, lássuk, tapasztaljuk az ezer éves magyar 
kultúra nyomait, ne halljunk minduntalan magyar szót.  Nagyenyeden pl. a kollégium 
falán lévő márványtáblán a volt diákok névsora a magyar történelem és irodalom jeleseit 
tünteti fel.  Korondon a magyar népművészet szebbnél szebb alkotásait csodálhatjuk meg.  
Serkentő hatásúak ezek az utazások, mert a határok úgy tűnik, elmosódnak.  
Magyarország ott van, ahol magyarok élnek, ahol megőrzik nyelvüket és kultúrájukat.  
 

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket, 
A lelkes eljár ősei sírlakához, 
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”  Garay János 
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Requiem egy Társadalomért.  Tizenöt író írta „Az Utolsó Házi Feladat” című 
antológiát, ami 2009-ben jelent meg Debrecenben.  Tizenöt volt ferences diák, a 
Szentendrei Ferences Gimnázium 1956-57-ben végzett tanulóinak 50.-ik érettségi 
találkozóján indítványozta volt osztálytársuk Kégl-Bognár Dezsőné Szentpály Katalin 
(Kati), hogy megírják életük történetét.  Ez volt az osztály „utolsó házi feladata” és Kati 
vállalta a könyv szerkesztését, kiadását, és mint társszerző, saját történetét is megírta.   
 
A könyv azért érdemel több figyelmet, mint az általában sablonos életrajzi történetek, 
mert a volt diákok visszaemlékezéseiből egy társadalom sorsa bontakozik ki, egy 
társadalomé, amelyik a második világháború után a szovjet kommunizmus prédája lett 
Magyarországon.  Csodával határos módon 1950-ben az akkori magyar kormány 
engedélyezte, hogy a korábban számtalan egyházi iskolából egy maroknyi tovább 
működjön.  Ezek között volt a Ferences Rend által átvett szentendrei iskola.  A volt 
diákok szeretettel és hálával emlékeznek vissza a tanárok féltő gondoskodására és a 
politikai terror alatt védelmet nyújtó iskolára.  Az elbeszélések rávilágítanak az 1956-os 
forradalom leverése utáni „puha diktatúra” éveire és a megtorlásokra a Kádár rendszer 
alatt.  Március 25.-i műsorunkon tagtársunk Kati részletesen ismerteti a könyv 
megszületését és lehetőséget ad annak megvételére.  Megjegyzendő, hogy a szerző a 
vételárat jótékony célra fordítja a Ferences Rend javára.  A könyv és Kati saját készítésű, 
művészi divatékszerei a következő honlapon is megrendelhetők: www.indivart.com.                        
 
Hegedűs Endre Hangversenyei.  Februárban negyedik alkalommal lépett fel Hegedűs 
Endre Sarasotában.  A világjáró zongoraművész két nagy sikerű hangversenyt adott a 
Bay Village Otthon kultúrtermében nagyszámú közönség előtt.  A befejezésül elhangzott 
Liszt Mephisto keringő virtuóz előadását a zeneértő közönség felállva tapsolta meg és 
követelte a ráadást, aminek a művész Bartók Este a Székelyeknél és Gershwin 
műveinek eljátszásával tett eleget.  A helyi újságok (Sarasota Herald Tribune, Pelican 
Press, The Observer) előzetes hírt adtak a koncertekről, így az amerikai közönség 
érdeklődését is felkeltettük és mintegy négyszázan hallották azokat.  A New Haven 
(Connecticut állam) NHTV producere és a Kossuth Klub igazgatója Joe Vegliante videó 
interjút készített a művésszel Olajos Fenyves Erzsébet operatőr segítségével, amit a 
televízió fog sugározni.  A hangversenyeket a Kossuth Klub szponzorálta és tagjaink 
Rapoport Leo és Márta szervezte.  Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények 
hozzájárulnak azon célunk megvalósításához, hogy a magyar zenekultúrát és a magyar 
művészeket megismertessük amerikai környezetünkben. 
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete március 7.-én délután 2-kor lesz a Beneva Christian templomban (4835 
Beneva Road).  A következő római katolikus szentmise március 14.-én délután 2-kor lesz 
a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  
 
Hirdetés.  Útlevél, vízum és egyéb okmányhitelesítési ügyekben Kakucs Tünde, a 
Magyar Nagykövetség által nyilvántartott közjegyző hivatalát keressük fel.  
Telefonszáma 941-773-1856.  
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Márciusi Műsorunk 
 

Március 25.-én csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár nagytermében (1331 First Street, Sarasota) 

 

SZENTPÁLY KATI 
 

Ismerteti 
 

AZ UTOLSÓ HÁZI FELADAT 
 

Című könyvét 
 

Szentpály Kati Budapesten született.  Édesapja Homoródszentpálról származó 
udvarhelyszéki székely család sarja jogász volt, de 1938-ban filmvállalatot alapított és 
több népszerű magyar film fűződik nevéhez.  Édesanyja sz. Lobmayer Alíz az 1940.-es 
években a Mozi újság alapítója és főszerkesztője volt, amiért később elítélte a 
kommunista hatalom, és menekülnie kellett.  A sarasotai magyarok között sokan 
emlékeznek Alíz mamára, közel 100 éves volt, amikor 2008-ban elhunyt.  Kati csak az 
1956-os forradalom leverése után látta vissza édesanyját New Yorkban.   
 
A félárva kislány 1953-ban a Szentendrei Ferences Gimnáziumba került.  Saját szavaival 
az iskola „oázis volt a sivatagban” számára.  A könyv osztálytársai, és saját 
visszaemlékezéseit foglalja össze.  Férje Kégl-Bognár Dezső (Dazsi) film és média 
szakember, a Hungarians in America szerkesztője.  A hetvenes években három évet 
töltöttek Nigériában, ahol Dazsi mint Fulbright ösztöndíjas az Ibadan Egyetemen új Film 
és TV szakot létesített.  A nigériai évek alatt Kati megismerte és megszerette ezt a színes 
és érdekes világot, a batik művészetet, a faragás titkait, és az ősi gyöngyöket (trading 
beads).  A népművészet adta alapokból, a „gyöngyök”-ből szemkápráztató 
divatékszereket komponált, amiket a www.indivart.com honlapján lehet megcsodálni.  New 
Yorkban, Vermontban, és 2000 óta Sarasotában élnek, ahol három év óta állandó 
lakosok.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  
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THE MESSENGER 
Newsletter of the Kossuth Club 

March 2010.  Vol. 16. No. 3. 
 

Travels in the Carpathians.  For the past several years Elizabeth Bognár has led 
expertly guided tours through Romania, Ukraine and Slovakia to visit ancient Hungarian 
monuments, castles, schools and churches.  They are mementos of more than 1100 years 
of Hungarian presence and culture in the region.  The tours include natural wonders of 
outstanding beauty in the Carpathian Mountains.  Those of us who participated in the past 
can attest to the excellence and intrinsic value of these tours.  They all start and end in 
Budapest and they are reasonably priced.  The August 2010 tour to Ukraine and Slovakia 
still has vacancies.  For more information and to sign up contact Elizabeth at 
elizabethbognar@yahoo.ca.            
 
Piano Recitals.  Nearly four hundred people attended the two recitals by the 
globetrotting Hungarian piano virtuoso Endre Hegedűs during his fourth stop in 
Sarasota in February.  The local papers announced the concerts in advance and many 
American music lovers were in the audience.  The concerts were dedicated to the Chopin 
and Schumann bicentennials but other composers were also featured.  The artist gave 
encores after a rousing ovation for the performance of the Mephisto Waltz by Liszt.  New 
Haven’s NHTV producer Joe Vegliante taped an interview with Mr. Hegedűs to be 
broadcast at a later date.           
 
March 15 1848.  Hungarians all over the world observe March 15th as a national holiday 
to remember the 1848-49 War of Independence from the Habsburg Empire.  The 
communist government in the 1950’s abolished this traditional holiday.  One of the 
demands of the 1956 Hungarian revolution against the communist regime was to re-
establish March 15th as a national holiday.  In Southwest Florida Hungarians will 
celebrate with a program on Sunday March 14 at 1:30 PM in the Hungarian House (165 
Jackson Road, Venice).  For more information call Julia Borsos (941-351-8142).      
 
March Program.  On Thursday March 25 at 4:30:00 PM in the Selby Public Library 
(1331 First Street, Sarasota) Kati Szentpály (Bognár) presents a program about her new 
book “The Last Homework.”  The book was published in 2009 in Hungary.  Its 
publication was prompted by her 50th High School reunion in Szentendre, where she 
attended one of the few schools operated by a religious order, the Franciscan brothers, 
during the 1950’s.  She asked her schoolmates to write their personal recollections about 
the last 50 years.  The resulting volume gives an interesting cross section of Hungarian 
society in the latter half of the twentieth century.  Kati has a new web site 
www.indivart.com where her book as well as her jewelry art can be reviewed and 
ordered.       
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