Híradó – 2019. március
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:

__________________________________________________________________
Februárban két nagyszerű bálunk is volt, melyen bebizonyosodott, milyen nagy ereje van annak, ha
egy közösség összefog. Köszönjük minden résztvevő jelenlétét, és őrizzük szeretettel ennek a két
alkalomnak az emlékeit! Március is hasonlóan sokszínű hónapnak ígérkezik.
Márciusi programok:
Március 2.
11:00 Taste of Hungary
Március 3.

11:00 A Nyitott Biblia Gyülekezet istentisztelete

Március 6.

2:00

Baráti Kör

Március 9.

6:00

Cserkészbál Talfival
Menü: saláta, rakott krumpli savanyúsággal, sütemény és kávé
Jegyek: tagoknak $30, vendégeknek $35 adomány a cserkészcsapat számára

Március 10.

11:00 A Nyitott Biblia Gyülekezet istentisztelete

Március 12.

6:00

Vezetői gyűlés

Március 13.

2:00

Baráti Kör - filmklub

Március 16.

3:00

1848-as megemlékezés és családi nap

Március 17.

11:00 A Nyitott Biblia Gyülekezet istentisztelete

Március 20.

2:00

Baráti Kör

Március 23.

4:00

Wass Albert emlékest a Panoráma Világklub rendezésében

Március 24.

11:00 Ökumenikus istentisztelet és ebéd
Szolgálattevők: Ft. dr. Krasznai Csaba református püspök, Nt. Bodor
Péter Pál, Nt. Posta József és Kulcsár Attila lelkipásztor
Menü: húsleves, marhapörkölt tarhonyával, sütemény és kávé
Ebédjegyek ára egységesen $15 adomány

Március 27.

4:30

Baráti Kör – Közös előadás a Kossuth Klubbal a Gulf Gate könyvtárban

Március 30.

6:00

Tavaszi bál Bogdány Györggyel
Menü: sertésszelet körettel, sütemény és kávé
Jegyek: tagoknak $25, vendégeknek $30 adomány

Áprilisi előzetes:
Április 3.

2:00 Baráti Kör

Április 9.

6:00 Vezetői gyűlés

Április 10.

2:00 Baráti Kör - filmklub

Április 13.

6:00 Táncos est

Április 17.

2:00 Baráti Kör

Április 21.

11:00 Húsvéti istentisztelet és családi nap

Április 24.

2:00 Baráti Kör - filmklub

A változtatás jogát fenntartjuk.
Kérjük, hogy minden rendezvényünkre legkésőbb csütörtök 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 had two fantastic balls in February, where we were able to witness the power of our Community!
Thank you to everyone that participated and made these events such a huge success and so much fun!
We hope you will cherish the fond memories of these events in your heart for a long time! Our March
events will be just as colorful, so come join us!

March Programs:
March 2.
11:00 Taste of Hungary
March 6.

2:00

Baráti Kör

March 9.

6:00

Scout Ball with Talfi
Menu: salad, layered potatoes (traditional Hungarian dish), dessert and coffee
Tickets: $30/ $35 donation to support Florida's only Hungarian Scout Troop

March 12.

6:00

Board Meeting

March 13.

2:00

Baráti Kör – Film Club

March 16.

3:00

1848 Revolution commemoration and
Family Programs

March 20.

2:00

Baráti Kör

March 23.

4:00

Albert Wass remembrance with Dr.László Tanka,
founder of Panoráma Világklub and president of Magyar Világtalálkozó

March 24.

11:00 Ecumenical Worship Service and lunch
with Bishop Dr. Csaba Krasznai, Nt. Bodor Péter Pál,
Nt. Posta József and Nt. Kulcsár Attila
Menu: soup, beef stew with side, dessert and coffee
Lunch: $15 donation for everyone

March 27.

4:30

Baráti Kör – Presentation with Kossuth Klub at Gulf Gate Library

March 30.

6:00

Spring Ball with György Bogdány
Menu: roasted pork with side, dessert and coffee
Tickets: $25/$30 donation

April Preview:

April 3.

2:00 Baráti Kör

April 9.

6:00 Board Meeting

April 10.

2:00 Baráti Kör – Film Club

April 13.

6:00 Dinner/Dance

April 17.

2:00 Baráti Kör

April 21.

11:00 Easter worship and family programs

April 24.

2:00 Baráti Kör – Film Club

HCS reserves the right to make changes to programs if necessary – Thank you.
We respectfully request that reservations be made by the Thursday before the day
of the event.
941-786-8675
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

Köszönetünket fejezzük ki a Baráti Körnek a Farsangi Bál megszervezéséért és az
est teljes lebonyolításáért. Köszönjük minden résztvevőnek, adományozónak a
támogatást. Az adományozás még folyamatban van, a teljes névlistát az áprilisi
Híradóban közöljük.
Egyházi Hírek: A következő magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva
templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, március 3-án délután 2 órakor
lesz. Igét hirdet Nt. Bodor Péter Pál református esperes Miamiból. Mindenkit szeretettel
várnak az istentisztelet utáni szeretetvendégségre is.
A következő magyar nyelvű római katolikus szentmise Fülöp Atyával (Dr. Philippe
Schweda, JCL) március 10-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee
Ridge Road, Sarasota)

Tagsági kártya 2019
A tagsági kártyák január 1-től december 31-ig érvényesek. A tagság kedvezményt
biztosít rendezvényeinkre, és havi Híradónk kézbesítését is tartalmazza. Újítsa
meg tagságát rendezvényeinken! Ha pedig még nem volt tag, akkor most van a
kitűnő alkalom a belépésre - vegye meg most a tagságit 2019-re, és már azonnal
élvezheti a kedvezményeket! Az éves díj egységesen $25.

Minden kedves beteg és lábadozóban levő barátunknak mihamarabbi jobbulást
kívánunk,
sok szeretettel gondolunk rájuk!

Az elmúlt időszakban sajnos sok kedves tagunktól kellett végső búcsút vennünk. A
hozzájuk méltó módon szeretnénk emlékezni rájuk – ebben kérünk segítséget. Kérünk
szépen mindenkit, hogy nézze meg a Házunk hátsó falán található „Elhunytak Tábláját”,
és ha nincs rajta eltávozott családtagja (akit szeretné, ha rajta lenne), kérjük jelezze a
vezetőség felé. Ezt megteheti a (941) 786-8675 telefonszámon a „név” és „élt” adatok
megadásával. Köszönjük az együttműködést, igyekszünk mihamarabb pótolni a
hiányosságokat.

Köszönünk minden segítséget,
amit az elmúlt három Taste of Hungary-n kaptunk!
Szeretettel kérjük minden tagunkat, hogy lehetőségeikhez mérten
egy-egy tálca süteménnyel gyarapítsák a szezon utolsó
Taste of Hungary-jének desszertkínálatát is!
Szívesen veszünk segítőket az ételek előkészítésében, kiosztásában is.

Főzésben segítő kezek
jelentkezését várjuk rendezvényeink konyhai hátterének
lebonyolításához!
Egyének és csoportok, konyhatündérek és amatőrök jelentkezésének egyaránt örülünk,
akik szívesen elvállalnának például egy istentisztelet utáni ebédet, táncos esti vacsorát stb.
Minden segítséget előre is köszönünk!

Kedves Hungarian Christian Society/Petőfi Klub Tagok!
Az elkövetkező bálokon folytatjuk a
régóta sokak által kedvelt tombolát. Már
gyűlnek a kisorsolásra alkalmas szép tárgyak,
melyeket ezúton is köszönünk! Kérünk
mindenkit, hogy ha van e célra alkalmas
tárgya (pl.: festmény, porcelán tárgy stb.),
amitől meg tudna válni, hozzák el a Házba, és
egy vezetőségi tagnak adják át, "Tombola
céljára" megjelöléssel. Mindenkinek előre is
köszönjük az adományokat!

AUTÓS FUVAR IGÉNY ÉS FELAJÁNLÁS
Szeretnénk, ha a Magyar Házba való eljutás semmilyen érdeklődőnek nem lenne akadály.
Kérjük ezért, hogy ha valakinek autós fuvarra van szüksége, bátran jelezze,
illetve ha akad a tagok között olyan, aki ebben segítő sofőrként részt venne,
hívja rezervációs számunkat!

(941) 786-8675

Jegyáron felüli adományt köszönettel fogadunk „Jambor Lajos Hungarian Scouts” névre.

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, de 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 ma!

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!
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

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

Magyarországon eladó 30 hektáros mező, rét, szántóföld, erdő, 6 hektáros tó,
érintetlen természetvédelmi területen.
Ára: 400.000- USD Információk, elérhetőség: www.hattyuktava.hu

Fury Enikő tagunk hirdetése:
ELADÓ Magyarországon, Debrecenben 3 szintes, kiváló állapotú generációs, családi ház 2 külön bejárattal.
Kisebbik rész 2 szoba összkomfort, nagyobbik rész 5 szoba, 2 nappali, 2 fürdőszoba, nagy terasz.
A szuterénben 2 külön bejáratú vállalkozásra is alkalmas vagy bérbeadható helyiség,
tárolók, konyha, mellékhelyiség, garázs.
A kertben kerti tó, filagória, szalonnasütő, veteményes, parkos rész.
Mindez a centrumtól 20-25 perc sétára, csendes utcában, kiváló közlekedési lehetőséggel.
Érdeklődni: Enikő Fury (347) 355-0133
enikoszelezsan@gmail.com
Magyarországon: +36 52 501-367
Ár: 250,000 dollár

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

PETER RIPPEL
PAINTING

941-330-7405
RIPPELP@YAHOO.COM

.

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

