Havi Híradó
2020. november

Hungarian Chris�an Society
Petőﬁ Kulturális Egyesület

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

Novemberi programok:

November 4, 11, 18, 25. ● 1:00-3:00 ● Mélyhűtött Ételek Árusítása

November 10.

5:00

Vezetőségi gyűlés

November 15.

11:00

Ökumenikus Istentisztelet és Ebéd

November 18.

1:00 - 3:00

Ebéd Elvitelre (Take Out) - CSAK ELŐJEGYZÉSRE

November 21.

5:00

Zenés Vacsora

November 28.

11:00

Bicskei Béla Búcsúztató Ebéddel

November 29.

11:00

Rádai Marika Búcsúztató Ebéddel

Menü: Brokkoli Krémleves, Kirántott Hús Körettel,
Desszert és Kávé
Ebéd Ára: $15 egységesen
Menü: Töltött Csirkecomb Körítéssel és Sütemény
Ebéd Ára: $15

Menü: Disznótoros Párolt Káposztával, Desszert és Kávé
Vacsora Ára: $20 Tagoknak, $25 Vendégeknek
Menü: Zöldborsóleves, Rántott Csirkecomb Körettel,
Savanyúsággal, Desszert és Kávé

Decemberi előzetes:

December 2, 9, 16. ● 1:00-3:00 ● Mélyhűtött Ételek Árusítása és
Karácsonyi Vásár: kézműves termékek, kalácsok, sütemények

December 8.
December 19.
December 25.
December 31.

Vezetőségi gyűlés
Karácsonyi Zenés Vacsora
Ökumenikus Istentisztelet és Karácsonyi Ünnepi Ebéd
Szilveszteri Mulatság Talfival

5:00
5:00
11:00
6:00

**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) 786-8675 • 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

November programs: November 4, 11, 18, 25. ● 1:00-3:00 ● Frozen Hungarian Delicacies for Sale
November 10.

5:00

Board Meeting

November 15.

11:00

Ecumenical Worship and Lunch

November 18.

1:00 - 3:00

Take Out Lunch - BY RESERVATION ONLY

November 21.

5:00

Musical Dinner Program

November 28.

11:00

Béla Bicskei Memorial with Lunch

November 29.

11:00

Marika Rádai Memorial with Lunch

December preview:
December 8.
December 19.
December 25.
December 31.

5:00
5:00
11:00
6:00

Menu: Cream of Broccoli Soup, Country Fried Meat w/side,
Dessert & Coffee
Lunch Cost: $15
Menu: Stuffed Chicken Leg Quarter & Side, and Pastry
Lunch Cost: $15
Menu: Disznótoros „Pork” w/Steamed Cabbage, Dessert & Coffee
Dinner Cost: $20 Members, $25 Guests
Menu: Pea Soup, Fried Chicken w/side, Dessert & Coffee

December 2, 9, 16. ● 1:00-3:00 ● Frozen Hungarian Delicacies for Sale &
Christmas Market with handicrafts, pastries and cakes

Board Meeting
Musical Christmas Dinner
Ecumenical Christmas Worship and Lunch
New Year’s Eve Dinner Dance with Talfi

**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) 786-8675 • hcspetoficlub@gmail.com • www.petoficlubfl.com

Please leave your name, how many will attend, 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!
A Híradó novemberi számában szeretnénk beszámolni az októberi eseményekről.
Gondnoki csapatunk folyamatosan javitja a hibákat. Önkéntes csapatunk hurkát, abált szalonnát, töltöttpaprikát,
szilvásgombócot, székelykáposztát, süteményeket, kalácsokat készített. Köszönet érte Boros Lacinak, Soltay
Pistának, Soltay Piroskának, Fűry Enikőnek, Juhász Andrásnak, Opavszki Évinek, Breznay Marikának, Grell
Panninak. A 14-i “Take out”-ra készített töltött csirkecomb tepsis burgonyával nagyon finomra sikerült, meg
fogjuk ismételni.
Köszönjük minden kedves vásárlónknak a részvételt, az adományokat,
valamint az önkénteseknek munkájukat.
Mindkét mélyhűtőnk elromlott, drága
javításokra szorultak volna, a Petőfi Klub
Baráti Köre felajánlotta összes pénzét egy új
mélyhűtő megvásárlására, mivel ez a pénz
nem volt elegendő, Thuleweit Böbe
felajánlotta, hogy pótolja a hiányzó nem kis
összeget. Igy a konyha egy új,
energiatakarékos mélyhűtővel gazdagodott.
A gyönyörű új gépet az izompacsírták Soltay Pista, Kulcsár Attila, Gáspár Géza - és a konyhatündérek segítségével vittük be a konyhába. Köszönjük a
segítséget.
Az október 18-i ebéd jól sikerült, Opavszki Évi borsólevese és citromos tekercse nagyon ízlett az ebédelőknek és a
rakott káposzta is osztatlan sikert aratott.
Szomorúan fogadtuk el Hawaii Aranka lemondását a pénztárhelyettesi tisztségről, de jó hírrel is szolgálhatok,
Thuleweit Böbe elvállalta ezt a fontos feladatot, köszönet érte.
Sasváry Sándor kezdeményezésére körlevelet küldtünk szét a tagságnak, anyagi támogatást kérve tőlük, hogy túl
tudjuk élni a járvány okozta bevételek elmaradását. Köszönjük Sándornak, hogy az ezzel kapcsolatos
költségeinket fizette. Kérő levelünkre az eddigi visszhang nagyon kedvező.
Október 24-én megtartott 1956 október 23-i megemlékezésen cserkész csapatunk gyönyörű műsorral készült,
tagtársaink visszaemlékezései pedig élővé varázsolták számunkra az eseményt. Büszkék vagyunk
cserkészeinkre! Köszönjük a szép műsort. A büfé asztal roskadozott a finomságoktól, Hawaii Aranka
megvendégelte a cserkészeket gulyáslevessel, Chisar Margit palacsintával. Arankának köszönjük a sajtos
pogácsát, ami szokásához híven nagyon finom lett.
Az adományokat és az önkéntesek munkáját szívből köszönjük. Kérünk benneteket, hogy továbbra is
támogassátok a Klubot, fizikai és/vagy anyagi támogatással és természetesen jelenlétetekkel. Minden segítséget
köszönettel fogadunk.
A segíteni vágyók a Petőfi Klub e-mail címén: hcspetoficlub@gmail.com, 941-786-8675 telefonszámon, vagy a
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 továbbra is elkerülte tagságunkat a járvány. Viszont az egyéb betegségekkel küzdő
tagtársainknak mielőbbi felépülést kívánunk.

Jó egészséget kívánva, baráti szeretettel,
A HCS vezetősége

Dear Petőfi Club members!
In the November issue of the Monthly Newsletter, we'd like to report on the
events in October.
Our maintenance team is constantly making improvements. Our volunteer team made rice sausage, “abált”
bacon, stuffed peppers, plum dumplings, Székely cabbage, pastries, and cakes. Thanks to Laci Boros, Pista Soltay,
Piroska Soltay, Enikő Fűry, András Juhász, Évi Opavszki, Marika Breznay, and Panni Grell. The stuffed chicken
quarters and roasted potatoes made for the"Take out" lunch on the 14th were so good, we're making it again.
Thanks to our guests and members for their
support in purchases and donations, and to
the volunteers for their tireless work.
Both of our freezers broke down, and
would have needed expensive repairs.
Thankfully the Petőfi Club's Friendship
Circle offered all their money to buy a new
freezer, but as this money was not enough,
Böbe Thuleweit offered to make up the
difference of the money needed. So the
kitchen was enriched with a new,
energy-efficient freezer. The beautiful new machine was brought into the kitchen with the help of Pista Soltay,
Attila Kulcsár, and Géza Gáspár. Thank you for your help.
The lunch on October 18th went well, and Évi Opavski's pea soup and lemon roll were enjoyed by everyone and
the layered cabbage was a success.
We were saddened to accept Aranka Hawaii’s resignation from the post of deputy treasurer, but I can also give
you good news, that Böbe Thuleweit has taken on this important task. Thank you for that.
At the initiative of Sándor Sasváry, we mailed out a letter to the membership, asking for financial support so that
we could survive the lack of revenues caused by the epidemic. We thank Sándor for paying our related expenses.
The response so far has been very favorable to our request letter.
At the commemoration of October 23, 1956, our Scout Troop performed a lovely commemoration ceremony.
Some of our fellow members shared their memories of that day, which made it more realistic for all of us. We are
proud of our Scouts! Thank you for the nice show. The buffet table was filled with delicacies. Aranka Hawaii
made the Scouts gulyás soup and Margaret Chisar made crepes. Also, thank you to Aranka for the cheese
pogácsa, which, as usual, where very delicious.
We thank you from our hearts for the donations and the work of the volunteers. We ask you to continue to
support the Club, with physical and/or financial support and, of course, with your presence.
All help is welcome. If you wish to help, please contact the Petőfi Club at hcspetoficlub@gmail.com,
941-786-8675, or at 941-483-4830, or email Panni directly at panni2000@yahoo.com or call her at 941-921-1483. The
financial support ( tax deductible ) should be sent to 165 N. Jackson Rd. Venice, FL 34292 with a donation/gift
noted on the check and written out to the Hungarian Christian Society.
As far as we know, the epidemic has continued to avoid our membership. However, we wish our fellow
members with other illnesses a speedy recovery.
Wishing you good health and loving friendship,
The HCS Board

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.

Ebéd Elvitelre


November 18, 2020 • 1-3 ig

165 N. Jackson Rd.
Venice, FL. 34292

Töltött Csirkecomb Tepsis Burgonyával,
Céklasaláta, és Sütemény


 
Emailben: hcspetoficlub@gmail.com
Telefonon: (941) 786-8675
Üzenetrögzítő esetén: fontos a név, hány személyre,
Web Oldalon: www.petoficlubfl.com
(fő-oldalon vagy a programok oldalán)

**EBÉD ÁRA: $15**

“ TA K E O U T ”

Lunch

November 18, 2020 • 1-3
165 N. Jackson Rd.
Venice, FL. 34292

Stuffed Chicken Leg Quarter with
Roasted Potatoes, Beet Salad, and Pastry


  
Email Order: hcspetoficlub@gmail.com
Telephone Order: (941) 786-8675

If leaving a message: please leave your name, phone number, and
how many portions/lunches you are requesting.

Website Order : www.petoficlubfl.com

(click on the order button on the “HOME” page or “EVENTS” page)

    



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!

LES GARDI, CPA
Accoun�ng, Tax,
and Consul�ng Services

Tel: (941) 925-2099
Pine Park Center
7061 S. Tamiami Trail Fax: (941) 927-2099
Sarasota, Florida Cell: (941) 928-0393

Magyar Bélyeggyűjtemény
Adás, Vétel, és Csere

Továbi Információért Jelentkezen Soltay Istvánnál 440-554-8579

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

