Híradó

2019. szeptember
Hungarian Christian Society
Petőfi Kulturális Egyesület
165 N Jackson Rd., Venice, FL 34292
(941) 483-4830, Email: petoficlub.fl@gmail.com
Facebookon: “Hungarian Christian Society / Petofi Club”
Tel:

__________________________________________________________________
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 2019 őszi programjainkra!
Szeptemberi programok:
Szeptember 6.

6:45 Cserkész Nyiltnap és Vacsora
Évnyitó – ünnepeld velünk a csapat sikereit!
Menü: gulyásleves és palacsinta
Ingyenes, de adományokat szivesen fogadunk

Szeptember 10.

6:00 Vezetői gyűlés

Szeptember 15.

11:00 Ökumenikus Istentisztelet és ebéd
Menü: leves, rakott burgonya, desszert és kávé
Ebédjegy: $15 adomány egységesen

Szeptember 21.

6:00 Szezonnyitó Táncos Est Talfival
Menü: előétel, székelykáposzta, desszert és kávé
Belépő: $25 tagoknak, $30 vendégeknek (adomány)

Októberi előzetes:
Október 5.

6:00 Szüreti Bál a Desszert Együttessel
Belépő: $30 tagoknak, $35 vendégeknek (adomány)

Október 12-13.
Október 20.

Sarasotai Magyar Fesztivál
a Global Friendship Foundation szervezésében

11:00 Ökumenikus Istentisztelet és 1956-os megemlékezés és ebéd
Ebédjegy: $15 adomány egységesen

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!
September Programs:
September 6.

6:45 Scout Open Night and Dinner
Season opener – celebrate our troops successes with us
Menu: gulyás soup and crepes
Free admission, but would gratefully accept donations

September 10.
September 15.

6:00 Board Meeting
11:00 Ecumenical Worship and Lunch
Menu: soup, Traditional Hungarian layered potatoes, dessert and coffee
Lunch-tickets: $15 donation

September 21.

6:00 Season Opener Dinner / Dance with Talfi
Menu: appetizer, saurkraut with pork, dessert and coffee
Tickets: $25 for members, $30 guests (donation)

October Preview:
October 5.
October 12-13.
October 20.

6:00 Harvest Ball with the Dessert Band
Tickets: $30 for members, $35 guests (donation)
Hungarian Festival in Sarasota
organized by Global Friendship Foundation
11:00 Ecumenical Worship and 1956 Commemoration then Lunch
Lunch-tickets: $15 donation

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

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves régi tagunk,
Bencze Ferenc elhunyt.
Az Úristen vigasztaló szeretetét kérjük
a gyászoló családnak és minden hozzátartozójának.
Búcsúzunk tőle és imádkozunk
Terike néniért és a családért!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

FELHÍVÁS!!!
Főző csoportokat és/vagy olyan személyeket keresünk sürgősen, akik esetleg
egyszer-egyszer elvállalnák a vacsora főzését rendezvényre, kedvező áron.
Kérjük a főzni szerető érdeklődőket, hogy jöjjenek el
a vezetői gyűlésre szeptember 10-én, hogy terjesszék elő ajánlatukat.
Köszönjük!

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!

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!

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

Petőfi Sándor
Itt van az ősz, itt van ujra...

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. -

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Kedvesem, te űlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Erdőd, 1848. november 17-20.
Forrás: www.eternus.hu - Klasszikus versek

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!

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

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

PETER RIPPEL
PAINTING

941-330-7405
RIPPELP@YAHOO.COM

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

