Havi Híradó
2020. augusztus

Hungarian Chris�an Society
Petőﬁ Kulturális Egyesület

165 N. Jackson Rd. • Venice, FL. 34292
Tel: (941) 483-4830 • Email: hcspetoﬁclub@gmail.com

Augusztusi programok:
Augusztus 11.

4:00

Augusztus 12.

12:00 - 2:00 Ebéd Elvitelre (Take Out)

Augusztus 23.

11:00

Vezetői gyűlés
Menü: Csirkepörkölt Galuskával, Desszert
***VÁLLALUNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁST
Ebéd Ára: $15, Házhozszállítva $18
Bejelentkezés: Augusztus 9-ig, estig
Jelentkezés: emailben - hcspetoficlub@gmail.com
telefonon - Grell Panninál (941) 921-1483 számon
web oldalon - www.petoficlubfl.com
(fő oldalon vagy programok oldalán)

Ökumenikus Istentisztelet és Ebéd
Államalapitó Első Királyunkra, Szt. Istvánra, emlékezünk
Menü: Húsleves, Rántott Csirke Körítéssel, Desszert és Kávé
Ebéd Ára: $15 egységesen
Bejelentkezés: Augusztus 19-ig

Szeptemberi előzetes:
Szeptember 8.

4:00

Szeptember 9.

12:00 - 2:00 Ebéd Elvitelre (Take Out)

Szeptember 20.

11:00

Vezetői gyűlés
Menü: Csirkepörkölt Galuskával, Desszert
Ebéd Ára: $15, Házhozszállítva $18
Bejelentkezés: Szeptember 6-ig, estig

Ökumenikus Istentisztelet és Ebéd

Menü: Húsleves, Sertéspörkölt Köritéssel, Desszert és Kávé
Belépő: $15 egységessen
Bejelentkezés: Szeptember 16-ig
**A változtatás jogát fenntartjuk**

Kérjük, hogy minden rendezvényünkre időben bejelentkezni szíveskedjék!
Az ebédekre és vacsorákra az alábbi számon, emailben, vagy a web-oldalon lehet jelentkezni:

941-921-1483 • hcspetoficlub@gmail.com • www.petoficlubfl.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 felelőséget a programmok
időben való bejelentkezésére és az esetleges lemondására!
Hungarian Christian Society / Petofi Club

www.petoficlubfl.com
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Hungarian Chris�an Society
Petőﬁ Cultural Associa�on

165 N. Jackson Rd. • Venice, FL. 34292
Tel: (941) 483-4830 • Email: hcspetoﬁclub@gmail.com

August Programs:
Augusztus 11.

4:00

Augusztus 12.

12:00 - 2:00 Take Out Lunch

Augusztus 23.

11:00

Board Meeting
Menu: Chiken Paprikas with Noodles, Dessert
Lunch Price: $15
Reserve your lunch by: evening of August 9th
Reserve through:
email - hcspetoficlub@gmail.com
telephone - Grell Panni (941) 921-1483
webpage - www.petoficlubfl.com
(home page or programs page)

Ecumenical Worship and Lunch
We will commemorate Saint Stephen I, our founder of state
Menu: Chicken Soup, Fried Chicken with side, Dessert & Coffee
Lunch Price: $15
Reserve By: August 19th

September Preview:
September 8.

4:00

September 9.

12:00 - 2:00 Take Out Lunch

September 20.

11:00

Board Meeting
Menu: Chiken Paprikas with Noodles, Dessert
Lunch Price: $15
Reserve your lunch by: evening of September 6th

Ecumenical Worship and Lunch

Menu: Chicken Soup, Pork “Pörkölt” with side, Dessert & Coffee
Lunch Price: $15
Reserve By: Septeber 16th

**We reserve the right to make changes to the programs**
We respectfully request your timely reservation requests for all events at the following phone number, email, or website:

941-921-1483 • hcspetoficlub@gmail.com • www.petoficlubfl.com

Please leave your name, how many will attend, if you would like to substitute chicken for your meal,
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 reservation cancellations!

Hungarian Christian Society / Petofi Club

www.petoficlubfl.com

Kedves Petőfi Klub tagok!
Az augusztusi Híradóban szeretnénk beszámolni a Petőfi Klub történéseiről, Soltay István
gondnokunk és csapatának munkájáról.
Lipóczky László kitisztította és megjavította a garázs ereszét, védőhálóval fedte le. Dr. Posta
József magasnyomású vízzel lemosta a teraszt, a
kerti
bútorokat és a garázs falát. A gondnoki csapat
feltöltötte a garázs épülete körül az évek óta
kimosódott talajt.
Bebetonozták az emésztő tartály melletti lukat.
Gondnokaink a javításokat saját zsebből fizették.
Hálás köszönet mind a munkájukért, mind az
adományukért. A luk javítása közben derült ki,
hogy a tartály teljesen tele van, tisztíttatni kell.
Erre július hó végén kerül sor. Az ezzel kapcsolatos részletekről a következő Híradóban számolunk be.
A leltár elkészítése folyamatban van.
A bejárati ajtók zárcseréje megtörtént, $2600-ba kerül, ebből $1270-t előlegben már
kifizettünk.
Az autóbejáratnál feltöredezett beton javítására
beadott pályázatunkat elfogadta a Magyar
Kormány és megítélt másfél milló forintot, ami mai
árfolyamon $5000. Soltay István már kéri az árajánlatokat. 2020 év végéig
használhatjuk fel ezt az összeget.

mint az önkénteseknek munkájukat.

A “Take Out “ ebéd sikeres volt, a következő
hónapokban is csináljuk. Az alapanyagokat a
vezetőség tagjai
adományozták. Köszönjük minden kedves
vásárlónknak a részvételt, az adományokat, vala-

A padló tisztítását július utolsó hetében tervezzük. Hálás köszönettel veszünk minden jelentkezőt.

A teraszlépcsőt újra betonozták a mérnöki tervek szerint. A következő napokban felszerelik a lépcsőkorlátokat is. Erre $2500 –t költöttünk. Sajnos ezt meg kellett
csináltatnunk, az előző lépcső nem volt szabály szerint
készítve, a megye nem fogadta el. Amint a korlát
elkészül, megint kihívjuk az ellenőrt, remélhetőleg
végre megkapjuk az engedélyt.
Teljesen kiürült a mélyhűtőnk, igy megszerveztük a
töltöttkáposzta és a kolbász készítését. A következő
“Take Out”-ra már az is kapható lesz.
Egy kedves tagtársunk küldött egy $300-os adományt.
Egy másik tagunk egy $100-os adományt. Tiszta szívből
köszönjük. Kérünk benneteket, hogy továbbra is támogassátok a Klubot, fizikai és/vagy anyagi támogatással,
hiszen február óta nem tudunk rendezvényeket tartani,
és a számlákat fizetnünk kell. Minden segítséget
köszönettel fogadunk.
A segíteni vágyók a Petőfi Klub e-mail címén:
hcspetoficlub@gmail.com, 941-483-4830 telefonszámon, vagy a panni2000@yahoo.com e-mail
címen vagy Grell Panninál a 941-921-1483 telefonszámon jelentkezhetnek. Az anyagi
támogatást ( adóból levonható ) a Hungarian
Christian Society névre kiállított csekkel,
adomány/gift megjegyzéssel a 165 N. Jackson Rd.
Venice, FL 34292 címre szíveskedjenek küldeni.
Tudomásunk szerint elkerülte tagságunkat a
járvány. Viszont az egyéb betegségekkel küzdő tagtársainknak mielőbbi felépülést kívánunk.
A vezetőség

Látogasson el a Nyitott Biblia Gyülekezet
(Open Bible Hungarian Church)
Istentiszteletére Kulcsár Attila vezetésével
minden Vasárnap 11-12:15-ig.
A felnőtt Istentisztelet alatt, a gyermekeknek
Vasárnapi Iskolát tartunk!
Az Istentisztelet után beszélgetés - sütemény, tea és kávé mellett.
Információért hívja Attilát az (502) 439-8980 számon,
vagy keresse honlapjukat - www.OBHchurch.com.
Kérünk, hogy látogass meg bennünket
minden Vasárnap délelött 11:00-töl
Open Bible Baptish Church meets every Sunday 11-12:15.
For more information please call Attila Kulcsar (502)439-8980
or view our website at www.OBHchurch.com.

Ha szeretne megemlítést kérni Havi Híradónkban
- legyen szomorú vagy boldog hír megosztásáról kérjük, ezt írásban jelezze a hcspetoficlub@gmail.com címre a hó 20. napjáig.
Támosgassuk egymást nehéz perceinkben,
és örüljünk együtt a boldog pillantokban!

Ha az email listánkra fel szeretne kerülni, kérjük küldjön üzenetet
a hcspetoficlub@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!
KÉRJUK, HOGY HA VALAKI ELKÖLTÖZIK, LEGYENSZIVES AZ
ÚJ CIMÉT TUDATNI VELÜNK!

Minden kedves beteg és lábadozóban levő barátunknak mihamarabbi
jobbulást kívánunk, sok szerete�el gondolunk rájuk!
Az elmúlt időszakban sajnos sok kedves tagunktól kelle� 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 eltávozo� családtagja (akit szeretné,
ha rajta lenne), kérjük jelezze a vezetőség felé. Ezt megtehe� a
(941) 786-8675 telefonszámon a „név” és „élt”adatok megadásával.
Köszönjük az együ�működést, igyekszünk mihamarabb pótolni a hiányosságokat.

Új Program Jelentkezési Lehetőség!
A honlapunkon keresztül, www.petoficlubfl.com, megjelent a lehetőség a
programok bejelentkezésére. Nagyon könnyű a használata, és direkt email
rezervációt küld a vezetőségnek. Így nem kell telefon üzeneteket hagyni és
felgyorsítja a bejelentkezést. Alul látható a Jelenkezési Űrlap.
A következő lapon pedig a hozzáférhetőség leírása.

www.petoficlubfl.com

Két Oldalon Lehet a Jelentkezési Gombhoz Jutni

Kattintson Erre A Gombra

PROGRAMOK OLDAL

Kattintson Erre A Gombra

FŐ OLDAL

Az első a “Fő oldalon”, a második pedig a “Programok” oldalán.
Csak kattints a “Program Jelentkezés” gombra és direkt oda visz.

A Magyar Ház új e-mail cimmel rendelkezik!
Mostantól kérjük, küldjön
minden e-mailt az új címre.

hcspetoficlub@gmail.com
A régi e-mail, petoficlub.fl@gmail.com, néhány hét múlva leáll!

Boldog, Szép és Egészséges
Nyarat Kivánunk!

Szakácsokat Keresünk!
Konyhai Segitségre van Szükségünk
Bárki aki szeret és hajlandó
sütni, főzni, felszolgálni,
mosogatni, barátok között
lenni, stb., itt a lehetőség.
Jelentkezzetek Panninál
a (941) 921-1483 számon
vagy
e-mailen: hcspetoficlub@gmail.com

Juhász Annamária a HH Staffing Services kétnyelvű (Magyar és Angol) Toborzó Tanácsadója.
Több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik ebben a szakmában és most rendkívülien
örül a lehetőségnek, hogy a helybeli Magyaroknak is tudjon segíteni állás keresés ügyben.
Kérjük, ne feldje el, ahhoz hogy segítsünk Önnek, megfelelő munkavégzési
engedélyekre és erős angol nyelvtudásra van szükség.
Szeretnénk segíteni egy csodálatos lehetőséget találni Önnek 2020-ban!
Kérem, hívjon és kezdjük el a keresést!

Magyar Bélyeggyűjtemény
Adás, Vétel, és Csere

Továbi Információért Jelentkezen Soltay Istvánnál 440-554-8579
MARIKA’S FAMILY HOME CARE
Cell: (941) 713-1466
Szerete�el vár minden rászorulót Magyarországon
és Floridában egyaránt!
Köszöne�el fogadom az Amerikából hazaköltöző
betegek, rászorulók megkeresését.
Teljes ellátás, gondoskodás, rövidebb vagy
hosszabb időre is!

LES GARDI, CPA
Accoun�ng, Tax & Consul�ng Services
Pine Park Center
7061 S. Tamiami Trail
Sarasota, Florida
Tel: (941) 925-2099
Fax: (941) 927-2099
Cell: (941) 928-0393

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:
Egy Évre (Jan-Dec)
Ára
Alkalmanként
Ára
1/4 Oldal
$25
Névjegykártya
$50 Tagoknak
1/2 Oldal
$50
$100 Vendégeknek
1 Oldal
$100
1/4 Oldal
$200
1/2 Oldal
$400
1 Oldal
$600

Hungarian Chris�an Society
Petoﬁ Cultural Associa�on
165 N. Jackson Rd.
Venice, FL. 34292
RETURN SERVICE REQUESTED

