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__________________________________________________________________
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 2019 őszi programjainkra!

Októberi programok:
Október 5.

6:00

Október 12-13.

Táncos est a Desszert Együttessel
Menü: saláta, sült sertés körettel, desszert és kávé
Belépő: $30 tagoknak, $35 vendégeknek
Sarasotai Magyar Fesztivál
A Global Friendship Foundation Szervezésében

Október 15.

6:00

Vezetői gyűlés

Október 20.

11:00

Ökumenikus Istentisztelet és 1956-os megemlékezés, majd ebéd
Menü: húsleves, rakott burgonya, desszert és kávé
Belépő: $15 adomány egységesen

Október 26.

6:00

Szüreti Bál Yanoval
Menü: saláta, hurka és kolbász
lila káposztával, desszert és kávé
Belépő: $25 tagoknak, $30 vendégeknek

Novemberi előzetes:
November 9.

Kormorán koncert

November 12.

Vezetői gyűlés

November 17.

Istentisztelet, közgyűlés és ebéd

November 23.

Táncos Est

A változtatás jogát fenntartjuk.
Kérjük, hogy minden rendezvényünkre legkésőbb szerda estig bejelentkezni szíveskedjék!
Az ebédekre és vacsorákra az alábbi számon vagy emailben lehet jelentkezni:
941-786-8675; petoficlub.fl@gmail.com
Kérjük, hagyja meg a nevét, hány vacsorát kér (jelezze, ha csirkét kér) és ha kér
visszahívást, akkor a telefonszámát.

Kérjük minden vendégünket, hogy érezzenek felelősséget a programok
időben való bejelentkezésére és az esetleges lemondásra!
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We look forward to seeing you at our programs this Fall!
October Programs:
October 5.

6:00

October 12-13.

Dinner/Dance with the Desszert Band
Menu: salad, roast pork with side, dessert and coffee
Tickets: $30 for members, $35 guests
Hungarian Festival in Sarasota
Organized by the Global Friendship Foundation

October 15.

6:00

October 20.

11:00

October 26.

6:00

Board Meeting
Ecumenical Worship and 1956 Commemoration then Lunch
Menu: soup, Hungarian layered potatoes, dessert and coffee
Lunch-tickets: $15 donation
Harvest Ball with Yano
Menu: salad, hurka & homemade sausage,
side of red cabbage, dessert and coffee
Tickets: member $25, guests $30

November Preview:
November 9.

Kormorán concert

November 12.

Board Meeting

November 17.

Worship, General Assembly and Lunch

November 23.

Dinner/Dance

HCS reserves the right to make changes to programs if necessary – Thank you.
We respectfully request that reservations be made by the Wednesday before the day of the event.
941-786-8675 or petoficlub.fl@gmail.com
Please leave your name, how many of you will attend,
if you would like to request chicken for dinner, and your phone number if you would like us to return your call.

We request all guests to reserve your tickets on time
and please inform us of any possible cancellation

A Petőfi Baráti Kör eseményei
Október 9. - Szezonnyitó,
Október 23. - Megemlékezés.

További dátumok:
November 6. és 20.
December 4. és 18.

Ha szeretne megemlítést kérni Híradónkban – legyen szó szomorú vagy boldog
hír megosztásáról – kérjük, ezt írásban jelezze a petoficlub.fl@gmail.com címre
a hó 20. napjáig.
Támogassuk egymást nehéz perceinkben,
és örüljünk együtt a boldog pillanatokban!

KÖSZÖNET!!!
Az évnyitó bálunkon nemcsak hogy Talfi biztosította a fergeteges hangulatot, hanem kedves
felesége Zsóka főzte meg a finom a vacsorát is, melynek főételét a házaspár meg is szponzorálta!
Hálás köszönet a kedves házaspárnak!
Bízunk benne, hogy még sok nagylelkű szponzorunk lesz ebben a szezonban!

Ha az email listánkra fel szeretne kerülni, kérjük küldjön üzenetet
a petoficlub.fl@gmail.com címre.
A postai költség magas összege miatt havonta egyszer postázzuk a Híradót, egyéb idő
közben felmerülő eseményről hírt csak emailben tudunk továbbítani.
Ne maradjon le egy szép alkalomról, mert esetleg nem tudott róla!
Iratkozzon fel az email listánkra!

Juhász Annamária a HH Staffing Services kétnyelvű (Magyar és Angol) Toborzó Tanácsadója.
15 év tapasztalattal rendelkezik ebben a szakmában és most rendkívülien örül a lehetőségnek, hogy a
helybeli Magyaroknak is tudjon segíteni álláskeresés ügyében.
Októberben a HH Staffing lesz a 13. Sarasotai Magyar Fesztivál egyik szponzora/támogatója

Juhász Annamária a HH Staffing Services kétnyelvű (Magyar és Angol) Toborzó Tanácsadója. 15 év
tapasztalattal rendelkezik ebben a szakmában és most rendkívülién őrül a lehetőségnek, hogy a
helybeli Magyaroknak is tudjon segíteni állas keresés ügyben. Októberben, a HH Staffing lesz a 13.
Sarasotai Magyar Fesztivál egyik szponzorra/támogatója. Gyere és látogass meg minket a Fesztivál
ideje alatt a sátrunkban, október 12 és 13-án! Szívesen adunk részletesebb információt
szolgáltatásainkról! Örömmel találkoznánk veled!
Hirdetési lehetőségek: Ezen Híradó havonta közel 400 embert ér el emailben és postai úton.
Így szeretnénk adni hirdetési lehetőséget tagjainknak és barátainknak is az alábbiak alapján:
ALKALMANKÉNT

ÁRA

¼ OLDAL

$25

½ OLDAL

$50

1 OLDAL

$100

EGY ÉVRE(JAN-DEC)
NÉVJEGYKÁRTYA

$50 (TAGOKNAK) $100 (NEM
TAGOKNAK)

¼ OLDAL

$200

½ OLDAL

$400

1 OLDAL

$600

TAMÁSI LAJOS
Piros vér a pesti utcán

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.

Kire lövettek összebújva ti,
megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.

Nincs már teendő? ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.

S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?

Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!

...Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
Budapest, 1956 október 26-27.

ENGLEWOODBAN CSALÁDI HÁZ ELADÓ
KÉT HÁLÓ, KÉT FÜRDŐ, ÚJÍTOTT KONYHA
ÉS FÜRDŐK, USZODA, KÉT AUTÓS GARAGE
$229,000.00
TOVÁBI INFORMÁCIÓÉRT JELENTKEZEN
SOLTAY ISTVANNÁL ∙ 440-554-8580

MAGYAR BÉLYEGGYŰJTEMÉNY ELADÓ
JELENTKEZEN SOLTAY ISTVANNÁL
440-554-8579

MARIKA’S FAMILY HOME CARE
Cell: (941) 713-1466
Szeretettel vár minden rászorulót Magyarországon
és Floridában egyaránt!
Köszönettel fogadom az Amerikából hazaköltöző
betegek, rászorulók megkeresését.
Teljes ellátás, gondoskodás, rövidebb vagy
hosszabb időre is!

LES GARDI, CPA
Accounting, Tax & Consulting Services
Pine Park Center
7061 S. Tamiami Trl., Sarasota, FL
Tel: (941) 925-2099, Fax: (941) 927-2099 Cell:
(941) 928-0393

ADAM BANKA

PETER RIPPEL

Realtor

PAINTING

Tel: (941) 284-5656 mysarasota@gmail.com

RIPPELP@YAHOO.COM

HUNGARIAN CHRISTIAN SOCIETY
165 N Jackson Rd.
Venice, FL 34292-2528
RETURN SERVICE REQUESTED

941-330-7405

