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A csütörtök este megtartott “Tavaszi Koncert” minden tekintetben nagyon nagy 

siker volt. Az egybegyült több mint 50 zenekedvelőnek csodálatos élményben volt 

része. Mindig megható amikor elénekeljük az Amerikai majd a Magyar Himnuszt. 

Tegnap este is így kezdtük a koncertet. Az amerikai himnusz köztudottan nem 

igazán könnyen megtanulható. Dallama és szövege is meglehetősen nagy kihívás 

mindenki számára.  Így amikor Michelle Giglio átvette a vezetést, olyan gyönyörűen 

hangzott  az amerikai himnusz az előadóteremben, mint még soha. Lee Dougherty 

pedig már nagyon jó gyakorlattal játsza a Magyar Himnuszunkat amiért külön 

köszönet jár. A koncert változatos, színes és művészi volt.  A műsor végén 

mindannyian felállva és vastapssal ünnepeltük az előadókat. A tegnap esti műsor 

programja az alábbiakban olvasható: 

 

Michelle Giglio, soprano 

 

Lee Dougherty Ross, pianist 

 

Mozart:  Alleluia   

Puccini:  O mio babbino caro  ( Gianni Schicchi) 

Bizet;  Ouvre ton Coeur 

Rachmaninoff:  Vocalise 

Traditional:   Simple gifts 

Jake Heggie;  Route to the Sky;  I shall not live in vain 

Puccini:  Quando m'en vo  ( La Boheme) 

Satie:  Je te veux 

Harold Arlen:  Je te veux 

Strauss:  Adele's Laughing Song  ( De Fledermaus) 

Burton Lane:  Look to the Rainbow; ( Finian's Rainbow) 

Nacio Herb Brown:  Love is where you find it 

 

 

    



Magyarországon az Anyáknapját május első vasárnapján ünneplik. Ebből az 

alkalomból a Vasárnapi Magyar Iskola gyermekeit Székelyné, Kovács Dóra 

tanította meg a nagyon szép anyáknapi énekekre.  

Május 1-én vasárnap, délután 2 órakor kezdődik  a következő Ökumenikus 

Istentisztelet ahol igét hírdet Ft. Bodor Péter Pál püspökhelyettes. A Vasárnapi 

Magyar Iskola  gyerekei énekelnek Anyáknapi énekeket Székelyné Kovács Dóra 

vezetésével. Az Istentisztelet  helye: Pine Shores Presbyterian Church (6135 

Beechwood Ave., Sarasota). Az Istentisztelet után lesz a szokásos uzsonna, melyre 

minden résztvevőt sok szeretettel várnak. 

November 13-án ( novemberig nincs Római Katolikus Szentmise) lesz a következő 

Magyar nyelvű Római Katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL) 

délután 1:30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee Ridge Road, Sarasota).  

Mint minden ünnepnek Anyáknapjának is van érdekes története. A Wikipédiába 

információit használtam fel az alábbi anyáknapi összefoglalóban.  

Az ókori Görögországban tavaszi ünnepséget tartottak Rheanak, az istenek 

anyjának, és az édesanyák tiszteletére is ugyanekkor tartottak ünnepségeket.  

Rómában is hasonló kultusznak örvendett Juno (az etruszk Uni) a 

termékenységistennő megfelelőjének. 

“Mothering Sunday” Angliában és Irországban a keresztény emberek ünnepe, 

amely nem kimondottan Anyáknapja, de ahhoz hasonló. Ez az 1600-as évek óta vált 

szokássá a keresztény hitű angolok és írek között. Nagyon sok fiatal dolgozott 

nagyvárosokban szolgálóként.  A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor 

szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek,  a napot édesanyjukkal tölthessék.  Igy 

húsvéti böjti időszak negyedik vasárnapján, három héttel húsvét előtt mindenki 

hazalátogathatott szülőhelyére, s meglátogatta az édesanyját, családját és a 

templomot ahol keresztelve volt. Ajándékként elkészitették az anyák süteményét a 

marcipánnal töltött Simnel-tortát vagy Simnel-kenyeret. Az egybegyűlt 

családtagok együtt fogyasztották a  hagyományos süteményt. 

“Amerikában először 1872-ben Bostonban ünnepelték az anyák napját Julia Ward 

Howe Anyák Napi Kiáltványa segítségével.” Igy akarták támogatni azokat az 

anyákat akik a polgárháború idején vesztették el fiaikat.  

1914. május 10-én, május második vasárnapján Anna M. Jarvis közbenjárásával 

megtartották az első hivatalos anyák napját Anna M. Jarvis elhunyt édesanyjának 

emlékére Amerikában. “Jelképnek a fehér szegfűt javasolta, mivel szerinte a fehér 

virág szimbolizálja az anyaság erényeit, a fehér szín a tisztaságot és hitet jelképezi, 

az illata a szeretetet, a formája pedig a szépség lényegét”. Elmer Burkett nebraskai 



szenátor terjesztette elő az anyáknapi törvényjavaslatot. Majd Woodrow Wilson 

amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával minden év május második 

vasárnapjat az anyák hivatalos ünnepének nyilvánította. 

Azóta minden évben Amerikában és még jónéhány másik országban az anyáknapját 

május második vasárnapján tartják.  Mint minden más ünnepből ebből is hatalmas 

üzletet csináltak a kereskedők a világ minden táján. A virágkereskedők, 

üdvözlőlapgyártók, cukorka- és ajándékkereskedők,  Európában is propagálni 

kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé 

vált a kontinensen is. 

Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep 

eltolódott az ajándékozás, Anna M. Jarvis véleménye szerint pedig főképp a 

virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen 

tiltakozott az ünnep elüzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült 

egy  tüntetés során. Élete végére megbánta tettét, és nem akarta nevét az anyák 

napjával kapcsolatba hozni. 

Magyarországon pedig 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első 

anyáknapi ünnepséget a Májusi Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva. 

1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az 

anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége 

hozta Amerikából, valamint a legelső anyák napi ünnepséget az Ő elképzelése 

alapján tartották meg. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői 

karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 

A szervezet lapjában így írtak a napról:  

„Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó 

«anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik 

lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család 

körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.” 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2021-es tagdíjak december 31.-ig 

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

tagdíjak 2022. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig 

köszönettel fogadunk.  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   

Hirdetés: Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA 

PA irodájához, 7061 S. Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099. 

Cell: (941) 928-0393  Angolul és magyarul beszél!   
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Spring Concert The Kossuth Club held its spring concert on May 28 and it was a resounding 

success. Over 50 members and guests were treated to some of the most beautiful music presented 

by highly talented soprano Michelle Giglio who has toured and performed in many parts of 

Europe and the United States. She now lives and teaches here in Sarasota and sings with the 

Sarasota Orchestra and performs with the Artist Series concerts of Sarasota. She was accompanied 

by Lee Doughherty who is a concert pianist as well as a singer who also has performed all over 

Europe including Queen Elizabeth Hall in London and many other cities in Europe as well as the 

Kennedy white house in Washington. They started the program playing the American and the 

Hungarian Anthems and performed for almost an hour some beautiful pieces from composers like 

Strauss, Puccini, Bizet, Mozart and others. The program is listed above. Understandably they 

received a well-deserved standing ovation when they finished.   

Mother’s Day in Hungary is celebrated on the first Sunday of May. This year it is Sunday, May 

1 st. Mother’s day is celebrated on different days in different countries worldwide to celebrate 

mothers and motherhood. It is usually based on religion. In Hungary, the first Mother’s Day 

celebration was held in 1925 which was also a celebration related to the Virgin Mary. Three years 

later, an official statement by the government made Mother’s Day a mandatory celebration in every 

educational institution. On this day, children usually make presents, buy flowers and recite poems 

to their mothers to express their gratitude and love towards them. 

Source: dailynewshungary.com https://dailynewshungary.com/the-origins-and-traditions-of-

mothers-day-hungarian-mothers-run-the-world/ 

News from our churches – Pine Shores Presbyterian Church (6135 Beechwood Ave., 

Sarasota). May 1, Mothers day will be celebrated at the service and the children from the Sarasota 

Hungarian Sunday School will present a short program. The next service will be June 5.  

The next Roman catholic service will be celebrated by Father Philippe Schweda, on November 

13th at 1:30 at The Incarnation Church – 2909 Bee Ridge Rd., Sarasota 34239. 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 1994-ig 

visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában olvashatók 

http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

 

https://dailynewshungary.com/the-origins-and-traditions-of-mothers-day-hungarian-mothers-run-the-world/
https://dailynewshungary.com/the-origins-and-traditions-of-mothers-day-hungarian-mothers-run-the-world/
http://epa.oszk.hu/darasota

