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Pannonhalmi Ösztöndíj.  2007-ben kamatokból és adományokból 5,257.38 dollárt 
hozott a Gráff Vilmos és Kajci által létesített Legányi Norbert ösztöndíj alap.  Az 
összeget január végén utaltuk át Pannonhalmára.  A Gráff házaspár még 5,000 dollárt 
adott az eredetileg 25,000 dolláros alapítványhoz, így 2008-ban 30,000 dollár kamatait és 
az ehhez küldött adományokat fogják megkapni a pannonhalmi diákok.             
 
Magyarországi Látogatók Sarasotában.  Januárban egymást váltották a látogatók 
Magyarországról.  Németh József operaénekes és felesége Dobos Katalin színművész 
nagyszerű előadóesttel szerepeltek a Kossuth Klubban január 7.-én.  Szem nem maradt 
szárazon, amikor Erkel Ferenc Bánk Bán c. operájából a „Hazám, hazám” kezdetű 
áriát hallottuk Németh József mélyen átérzett tolmácsolásában.  Dobos Katalin nem csak 
elszavalta, de „eljátszotta” a magyar irodalom kincsestárából válogatott költeményeket. 
 
—Hegedűs Endre zongoraművészt Rapoport Leo és Márta rendezésében három 
alkalommal hallotta a sarasotai közönség.  A Pritchard zongorakereskedés mögött épült 
kb. 60 személy befogadóképességű új előadótermet Márta „fedezte fel,” alkalmas lesz 
hasonló koncertek megrendezésére.  A január 13. matiné műsoron Bach, Beethoven, 
Chopin, Schubert és Liszt művek szerepeltek.  Ráadásként Bartók Este a Székelyeknél 
c. művét hallottuk.  Hegedűs Endre Hajdúszoboszlón született, 1980-ban zongoraművész 
és tanári diplomát kapott a Liszt Ferenc Zeneakadémián.  Jelenleg a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézetének zongora professzora, tíz 
nemzetközi zongoraverseny díjazottja.  Fellépései száma meghaladja a 2,300-at 
Európában, Ázsiában és Amerikában.  Liszt díjas és a Cziffra György díj tulajdonosa, 
Steinway Artist.  Előzékenyen biztosított, hogy a jövőben hajlandó a Kossuth Klubban 
jótékony célú zongoraestet adni. 
 
—Disztingvált látogatóink sorát Dr. Mikola István és felesége Fülemen Róza 
egészítették ki.  Mikola István országgyűlési képviselő, az Orbán kormány egészségügyi 
minisztere nem először járt Sarasotában, a Magyar Orvos Szövetség októberi gyűlésein 
már többször részt vett, 2006-ban ő volt a Kossuth Klub 1956-os megemlékezésének 
ünnepi szónoka.  Látogatása ezúttal magánjellegű és váratlan volt, de szerencsére éppen 
január 16.-i gyűlésünkkel egyidejű, így néhány szóval ismertette tagjainknak a jelenlegi 
magyar helyzetet és hozzászólt Dr. Balogh Sándor korábban meghirdetett előadásához.            
 
Wass Albert Megemlékezés.  Február 22.-i Wass Albert emlékműsorunk széleskörű 
érdeklődésnek örvendett.  A vendégek az Egyesült Államokon kívül Kanadából, 
Németországból és Magyarországról jöttek.  Wass Albert fiai, Huba tábornok, az 
ünnepi szónok, Kansas államból, Endre Németországból, Miklós és felesége Zsófia 
Nevada államból, Géza és felesége Zsuzsa Fort Myersből jöttek.  Wass Albert fiai híven 
ápolják édesapjuk irodalmi hagyatékát, a Czegei Wass Alapítvány tisztségviselői.  A 
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Wass család képviseletében jelen volt az író fogadott leánya, Dr. Anne Sanborn és 
unokája Suzi Roberts Pennsacolából, valamint Atzél Bea Punta Gordából.  Nt. Lukácsi 
László és Éva Miamiban a First Hungarian United Church of Christ pásztorai, az ottani 
magyar közösség lelki és kulturális igényeit ápolják.  Több vendéget hoztak magukkal 
Miamiból.  Kanadából örömmel láttuk viszont Ferenczy Klárát, a Kossuth Klub örökös 
igazgatóját, valamint a torontói Magyar Házból Jordán Emőkét és a bűvész mester 
Hertelendy Józsefet.  Kaliforniából, Clevelandból, Chicagóból és New Yorkból is jöttek 
vendégek.  A műsor zenei igazgatója Dr. Szonntágh Jenő klasszikus zongoraműveket 
adott elő.  John Schweig, a sarasotai Pine View mintaiskola angoltanárja énekelte az 
amerikai himnuszt és előadta Wass Albert „Üzenet Haza” c. versét Széchy Csilla angol 
fordításában.  Kisvarsányi Éva szavalta Wass Albert „Nagypénteki Sirató” c. versét.  A 
műsort a székely himnusz zárta, amit a nagyszámú közönség együtt énekelt.  
Megemlékezésünkről videó felvétel készült, amit majd bemutatunk azoknak, akik nem 
tudtak személyesen ott lenni.  Dr. Sanborn szerint a Kossuth Klub Wass Albert 
megemlékezése méltó volt a nagy író emlékéhez, „he would have been honored.”   
 
A február 25.-i filmbemutatón a későn jövőknek már csak állóhely maradt, telt ház előtt 
vetítettük le Wass Albert „Ember az Országút Szélén” c. regényének színpadi 
változatáról készült filmet.  A film sarasotai bemutatását Moys Zoltán, a DextraMedia 
Kft. munkatársa tette lehetővé.  A 2005-ben készült felvételt a „Hagyaték Őrzői” 
Művészeti Alapítvány támogatta.  Céljuk, hogy „a még ma is háttérbe szorított 
írófejedelem” életműve ne csak könyv, hanem élő színdarabok formájában is 
fennmaradjon.  Az életrajzi film bemutatását március 31.-re storníroztuk.           
 
Egyházi Hírek.  A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus 
istentisztelete március 2.-án délután 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 
S. Tuttle Avenue).  A Magyar Katolikus Misszió római katolikus szentmiséje március 9.-
én délután 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2901 Bee Ridge Road).  
Március 23. Húsvét Vasárnapja.  Minden kedves olvasónknak Boldog Húsvéti 
Ünnepeket kíván az Igazgatóság. 
 
Taggyűlés.  A Kossuth Klub januári taggyűlése Thiringer Tamás megüresedett helyére 
Dr. Domonkos Lászlót választotta, aki február 21.-én mutatkozott be szabadegyetemi 
előadásával.  A jelölőbizottság tagjai Farkas Imre, Fekete Pál és Deák István voltak. 
Gráff Vilmos ideiglenes elnök vezette le a szavazást, Berta Norbert és Kendeffy Péter 
ellenőrök számolták meg a szavazatokat.  Köszönjük közreműködésüket, valamint 
Thiringer Tamás áldozatos munkáját.  Egyúttal emlékeztetünk mindenkit, aki még nem 
tett eleget kötelezettségének, hogy még nem késő befizetni 2008-ra a tagdíjakat!       
 
 

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

 
 

MÁRCIUSI MŰSOROK 
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Március 27.-én Csütörtök Délután Fél 5-kor (4:30 PM) 
A Selby Könyvtár Nagytermében, 1331 First Street, Sarasota 

 

SZENTPÁLY BOGNÁR KATI  
 

MŰVÉSZI DIVATÉKSZER BEMUTATÓJA 
 
Szentpály Kati az V. Nemzetközi Első Bálosok bemutatóján New Yorkban mint „Miss 
Hungary” szerepelt.  A Manhattanville Főiskolán angol irodalom szakos volt, majd a 
Rockefeller Egyetemen tudományos kutató.  Férje K. 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.  Fiuk István New Yorkban, lányuk Janina már Nigériában 
született.  A nigériai évek alatt Kati megismerte és megszerette ezt a színes és érdekes 
világot, a batik művészetet, a faragás titkait, de leginkább az ősi gyöngyök, nyakékek, 
„trading beads” érdekelték.  Elkezdte azokat gyűjteni.  A tradicionális piacokat látogatta, 
barátságot kötött az árusokkal, akik az ország belsejéből hozták a változatos, ősi 
gyöngyfüzéreket.  New Yorkba visszatérve több afrikai kiállítást rendeztek a környék 
egyetemein és könyvtáraiban.  A Sarah Lawrence Főiskolán tartott kiállítást az NBC 
News is közvetítette.  New Yorkból először Vermontba költöztek, de 2000 óta járnak 
Sarasotába és három év óta állandó lakosok.  Kati édesanyja, aki májusban lesz 100 éves, 
velük él.  Kati a nigériai népművészet adta alapokból, a „gyöngyök”-ből szemkápráztató 
divatékszereket komponált.  Legutóbbi kiállítása a „Serendipity” galériában felkeltette a 
művészértő társadalom figyelmét és meghívta a Sarasota Art Society. 
 

Március 31.-én Hétfő délután 2 órakor 
A Community Foundation of Sarasota County Termében (2635 Fruitville Road) 

Filmbemutató 
 
A Wass Albert életéről szóló dokumentumfilm bemutatása idő szűke miatt februárban 
elmaradt, ezért most kerül rá a sor.  Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
 

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 2008.  Vol. 14. No. 3. 

 
March Programs 

 
Thursday, March 27 at 4:30 PM 

In the Selby Library, 1331 First Street, Sarasota 
 

KATI SZENTPÁLY BOGNÁR: 
 

Trading Beads from West Africa: Fashion Jewelry Show 
 

Kati spent three full years in Nigeria, at the Bight of Benin, where her husband was a 
Fulbright Professor implementing a Broadcasting and Film Program at the University of 
Ibadan, Africa’s oldest academic institution south of the Sahara.  With a lot of leisure 
time on her hands, she waded into the deepest of native markets and discovered beads.  
Chevron beads or aggry beads were like the “millefiori.”  She befriended traders who 
brought strings of trading beads from the bush villages.  She selected the best ones before 
they were taken to big city markets.  The trading beads were made in Murano and 
Venice.  Camel caravans transported them across the Sahara to Timbuktu and other 
markets.  They were used as money for African goods.  West Africans value their aggry 
beads like gold.  Kati started to use aggry beads to design unique pieces of artistic 
fashion jewelry.  She uses other ornaments and beads from Ibadan, Ife-Ife, Ilorin and 
Osogbo.  The glass beads are from the renowned Nigerian town of Bida.  They are 
individually baked and blown; others are hand carved.  She uses coral, turquoise, amber, 
ivory, sterling silver, sliver plate, pewter, and other metals.  She coordinates the colors of 
the millefiori with semi-precious stones and minerals.  All her designs are originals; they 
all are one of a kind. 
 

Monday, March 31 at 2:00 PM 
In the Community Foundation of Sarasota County, 2635 Fruitville Road 

 
The Life of Albert Wass 

       
This documentary feature film depicts the life and works of Hungarian writer Albert 
Wass who was born one hundred years ago near Kolozsvár, in Hungary and died ten 
years ago in Astor, Florida.  His early successful literary career was derailed when he was 
forced into exile after WWII.  He found refuge in the United States where he lived from 
the early 1950’s until his death.  As a writer he blossomed in Florida and published 
yearly novels and poems of exceptional beauty.  The film is in Hungarian. 
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