Híradó – 2019. junius
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:

__________________________________________________________________
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki részvételével támogatta Magyar Házunkat ebben a mozgalmas
szezonban! Hamarosan kezdődnek a nyári munkálatok, hogy egy pár hónap múlva tiszta, rendezett
épületünkben kezdhessük az új szezont. Találkozzunk augusztus 18-án a évnyitó istentiszteleten és
ebéden!
Júniusi programok:
Június 11.
6:00 Vezetői gyűlés
Június 16.

11:00 Apák napi ökumenikus istentisztelet és ebéd
Menü: húsleves, vegyes tál körettel,
sütemény és kávé
Az ebéd egységesen $15 adomány

2:00

Közgyűlés

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!

June Programs:
June 11.

6:00

June 16.

11:00 Father’s Day Ecumenical Worship and Lunch

Board Meeting

Menu: soup, mixed plate with side, dessert and coffee
Lunch: $15 donation for everyone

2:00

General Membership Meeting

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!

Nyáron ismét kitakarítjuk a teljes házat, rendet rakunk
az összes helyiségben és elvégezzük a szükséges
javítási munkákat. Nagy kihívás ez, minden segítő
kézért hálásak vagyunk! Ha bármelyik tagunk úgy
érzni, hogy szívesen részt venne a nyári
munkálatokban, kérjük hívja rezervációs számunkat a
részletekért: 941-786-8675
Előre is köszönjük!
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