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Szeretném, megosztani, hogy milyen sokan kívántak a Sarasotai magyarság minden 

kedves tagjának áldott karácsonyi  ünnepeket és nagyon boldog  új évet.  Mátrai Márta  

ünnepi jókivánságokkal teli levelét a decemberi hirmondóban már közöltem.   Azóta 

kaptunk karácsonyi és új évi jókivánságokat a miniszterelnök-helyettes úrtól  Dr. 

Semjén Zsolttól, Dr. Szili Katalintól, Dr. Szilágyi Pétertől, B.Nagy Pétertől, Gyombolai 

Pétertől és feleségétől is. Hálásan köszönjük mindannyiójuknak, hogy gondoltak ránk 

ebben a meglehetősen  felforgatott évben az egyik legszebb ünnepünk idején. Örömmel 

vesszük jókívánságukat, egy békés, boldog új évre, melyet mindannyian már nagyon-

nagyon várunk. 

 

 Dec.13.-án a láthattuk a Beneva Templomban Nt. Bodor Péter vezetésével megtartott 

ökomenikus Istentiszteleten a Sarasotai Vasárnapi Magyar Iskola kis diákjainak a 

karácsonyi előadását. Büszkén mondhatom, hogy nagy siker volt! Itt szeretném 

megragadni ismét az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a szülőknek, tanárainknak és 

nem utolsósorban gyerekeinknek, hogy olyan sok szorgalmas tanulással egy 

felejthetetlen élménnyel gazdagították legszebb ünnepünkre való felkészülesünket.  

 

Dec.14-én volt a hazafiasság egyik legnemesebb  napjának az évfordulója a magyar 

történelemben. A Trianoni szerződés 100. évfordulójának alkalmából meg kell 

emlékeznünk A Hűség Napjáról mely 1921. dec.14-én történt. Ezen a napon 

kezdődött meg az a népszavazás, melynek eredményeképpen Sopron, az igazságtalan 

trianoni békeszerződés rendelkezései ellenére – magyar város maradt.  

Az osztrák államtanács már 1918-ban, az első világháború lezárulásakor bejelentette 

igényét a nyugat-magyarországi területekre. Ezt az osztrák igényt Magyarország 

lakossága az ország hátba szúrásanak tekintette.  

Az 1920-as trianoni békediktátum is az osztrák elképzeléseket rögzítette, mely szerint 

1921 augusztusában kellett átadni a nyugati határterületeket Ausztriának. A Magyar 

csapatokat kivonták ezekről a területekről. Ekkor a lakosság heves tiltakozásba kezdett. 

Augusztus 26.-án aktivizálodtak Prónay Pál és Héjjas Iván szabadcsapatai, majd 

Ágfalvánál és Pinkafőnél megállították a benyomuló osztrák katonaságot és 

csendőrséget. A másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi fegyveres felkelés 

kikényszeríttette, hogy Sopron hovatartozásáról népszavazás döntsön.  

A “Rongyos Gárda” magyar felkelői által megalapított Lajtabánság, egy független 

országként működött decemberig, a népszavazás lezárulásáig. 1921. december 14-én 

Sopron lakosságának több mint 72 százaléka döntött úgy, hogy Magyarországhoz 

szeretne tartozni. Ez azért is érdekes adat, mert a város lakossága 52%-ban német 

ajkúakból állt, ennek ellenére a város többsége Magyarországot tekintette hazájának. 

1922-ben az országgyűlés a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról 

szóló 1922. évi XXIX. törvényben a Civitas Fidelissima, azaz a Leghűségesebb Város 

címmel jutalmazta Sopront. 2001-ben, pedig Magyarország Kormánya a népszavazás 
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emlékére december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánította. Az alábbi kép a “Rongyos 

Gárda” tagjainak csoportképe 1921-ből. 

  

Egyházi Híreink. A következő magyarnyelvű ökumenikus Istentisztelet a Beneva 

templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, február 7.-én délután 2 órakor 

van tervezve. Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból. Január 

első vasárnapján nem lesz Istentisztelet. 

A következő magyar nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe 

Schweda, JCL) vasárnap, január 10.-én valamint február 14.-én délután 1 óra 30-kor 

van tervezve az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).  

Amennyiben változás lesz a Covid-vírus miatt, azt e-mailben jelezni fogom. 

 

Diaszpóra beszámoló 2020. Magyar Diaszpóra Tanács X. ülése 2020 november 26.-án, 

az elektromos világhálón történt, a Covid járvány miatt. A Sarasotai Kossuth Klub a 

Covid-vírus egyre nagyobb fokú terjedése miatt nem tervez személyes találkozót 

tagjainak biztonsága érdekében. Ezért Dr. Krajcsik György hagyományossá vált 

beszámolóját a következő oldalon olvashatják. 

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-as tagdíjak december 31.-ig voltak 

érvényesek.   A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett 

tagdíjak 2021. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig 

köszönettel fogadunk.  A Hírmondót csak azoknak küldjük el postai úton, akik nem 

rendelkeznek Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   

 

 
Nagyon Boldog Új Évet kívánunk minden                        
Kossuth Klub Tagnak és barátainknak!  
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                                Dr. Krajcsik György 
 

                A Sarasotai Kossth Klub Elnökének beszámolója  

                              
 

Ez évben, a Magyar Diaszpóra Tanács X. ülése 2020 november 26.-án, az elektromos 

világhálón történt, a Covid járvány miatt.   

 

“Thanksgiving” napján, reggel 8:00-kor, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 

nyitotta meg az ülést.  Felemelő beszédében hangsúlyozta, hogy a 2O2O-as év nem a 

nemzeti szétszakadásunk 1oo.-ik évfordulójára, hanem a magyarság határokon és 

földrészeken átívelő összetartozására emlékezik.  Az összetartozás célját szolgálja már 

2O11 óta a minden évben megrendezett  Magyar Diaszpóra Tanács találkozója is.  

Kiemelte beszédében a vasárnapi magyar iskolák fontos szerepét, a megkönnyített 

honosítás sikerét ami már 1.1 millió embert számlál s azt, hogy Magyarország minden 

magyar hazája, bárhol is éljen a világon. 

 

Ezután Orbán Viktor miniszterelnök úr mondott beszédet.  Kiemelte, hogy Trianon 

1OO.-ik évfordulója, és a járvány kemény próbatétel volt, bár darabokra vágták a népet 

és az országot,  de mi összetartozunk.  Jó viszonyunk van mindenkivel, és egy magyar 

sincs egyedül.  Magyarország kiáll a Kárpát-medence magyarjaiért, s minden 

magyarért, bárhol is éljen a világon. 

 

Erre a gyűlésre 83 magyar szervezet jelentkezett 27 országból.  Magyarságunk, 

kultúránk, hazaszeretetűnk megtartásában nagy szerepet játszanak a magyar iskolák, a 

fiatalok programja, és nemzeti jelentőségű intézményeink.  A hétvégi iskolák 

találkozóját 2O21 februárra tervezik Budapesten.  Létesült egy felsőoktatási ösztöndíj 

program és egy középiskolás program a Magyarországon tanulni szeretne magyar 

származású diákok támogatására. 

 

Majd a világ különböző helyein élő magyarok beszámolója következett Potápi Árpád 

nemzetpolitikai miniszterelnök úr vezetése alatt.  Először Ausztrália, New Zealand, 

Dél-Afrika, Izrael mint egy csoport, képviselője számolt be az elmúlt év eseményeiről, 

majd Latin Amerika, Kanada, és az Egyesült Államok képviselői jöttek soron.  Majd az 

európai országok, egyházak és cserkészek. 

 

A zárónyilatkozatban elhangzott kijelentések hangsúlyozzák, hogy a magyar nemzet 

újra összeforrt, túlélte az elmúlt évszázad tragédiáit, és ebben a folyamatban a magyar 

diaszpóra az egyetemes magyarság szerves részeként vett részt.  Idézek a 

nyilatkozatból:  “Minden magyar otthon van Magyarországon, minden magyar otthon 

van a Kárpát-medencében. … A magyarság számára vesztes huszadik század után, a 

huszonegyedik században egy nemzeti önazonosságára büszke, keresztyén-nemzeti 

értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2O21 a nemzeti 

újrakezdés éve lesz.” 
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It has been a very trying year for all of us but we are closing out the year with a special 

December. The ecumenical service on December 13th was extra special not only for the 

Christmas message from Reverend Bodor but also because we had a special, and very 

successful, Christmas performance from the Sarasota Hungarian School children. They 

sang a number of Hungarian Christmas songs which was enjoyed by all who attended. 

The children each received a Christmas gift afterward. We are very proud of the 

children and thank the teachers, the parents and the children for participating. We plan 

to continue the school into the new year subject to the news about the covid situation.  

 

The Hungarian community of Sarasota received quite a few letters wishing us all a very 

Merry Christmas and a Happy, Healthy and peaceful New Year from several senior 

government officials in Hungary who’s names are listed at the top of the newsletter. We 

thank them for their good wishes and wish all of them and all our countrymen the same. 

 

News from our Churches,  The next Hungarian ecumenical service in the Beneva 

Christian Church (4835 Beneva Road, Sarasota) led by Reverend Péter Pál Bodor 

planned to be be on Sunday, Feb. 7th at 2:00 pm. The Roman Catholic mass in 

Hungarian will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) in the 

Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) on Sunday, Jan. 

10th and Feb. 14th at 1:30 pm. If the covid virus should accelarate as some fear, the 

services will not be held and will be rescheduled. If there are any changes, because of 

the covid, I will be sending an e-mail to you all. 

 

Membership.  Please note that 2020 memberships in the Kossuth Club are valid until 

December 31. 2020.  Please renew your membership and send your check to the 

Kossuth Club P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.  Dues are still $20 for individuals 

and $30 for families. Voluntary donations are greatly appreciated to help us do our 

work. If you can read the newsletter on the Internet, please send us your E-mail address.  

We need your help to save on postage! 

 

We wish our readers a Happy and Healthy New Year! 
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 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Archívumában olvashatók (http://epa.oszk.hu/sarasota címen) 
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