Híradó – 2019. május
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:

__________________________________________________________________
Már érezzük a nyár előszelét, de májusban sem maradunk közösségi események nélkül!
Májusi programok:
Május 4.

9:00 Gyereknap

Május 12.

11:00 Anyák napi ökumenikus istentisztelet és ebéd
Menü: húsleves, sült csirke körettel, sütemény és kávé
Az ebéd egységesen $15 adomány

Május 14.

6:00 Vezetői gyűlés

Május 18.

6:00 Szezonzáró Táncos Est Talfival
Belépő: tagoknak $25, vendégeknek $30 adomány
Menü: saláta, töltött sertésszelet körettel, sütemény és kávé
A Baráti Kör és a Nyitott Biblia Gyülekezet programjait lásd a következő oldalakon!

Júniusi előzetes:
Június 11.
6:00 Vezetői gyűlés
Június 16.

11:00 Apák napi ökumenikus istentisztelet és ebéd

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 can feel the beginning of the summer, but we still have some events in our community!
May Programs:
May 4.

9:00 Children’s Day

May 12.

11:00 Mother’s Day Ecumenical Worship and Lunch
Menu: soup, roast chicken with side, dessert and coffee
Lunch: $15 donation for everyone

May 14.

6:00 Board Meeting

May 18.

6:00 Dinner/Dance with Talfi
Tickets: $25/30 donation
Menu: salad, stuffed pork with side, dessert and coffee

Baráti Kör and Open Bible programs are on the next page.

June Preview:
June 11.

6:00 Board Meeting

June 16.

11:00 Father’s Day Ecumenical Worship and Lunch

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

A Petőfi Baráti Kör eseményei:
Az elmúlt szezonban kéthetente tartottuk a Baráti Kör „szokásos”
összejöveteleit előadásokkal, ebéddel egybekötve. A váltott szerdákon
filmklubokat tartottunk, ahol a magyar filmipar műveiből
szemezgettünk. Hálásak vagyunk ezért az időszakért.
Ősszel újra találkozunk!

Magyar nyelvű, baptista istentiszteletek minden vasárnap 11 órától a Magyar Házban.
Lelkipásztor: Kulcsár Attila
Jézussal jobb! – Ifjusági hétvége a Nyitott Biblia Gyülekezet szervezésében!
Állj meg! Ne rohanj olyan dolgok után, amelyek nem adnak számodra elégtételt. Jézussal sokkal
jobb az élet, még azok a dolgok is, amelyekre azt mondod, hogy most nagyon jók. Töltsd el a
Május 24-26-a közötti hétvégét a Magyar Baptista Gyülekezetekből érkező fiatalokkal, (New
York, Chicago, Toronto, Cleveland, Detroit, Los Angeles, Venice) és tanulj meg az életedben
mindent összehasonlítani Jézussal. Meg fogod látni, hogy Jézussal minden jobb! Nagyszerű
éneklés, nagyszerű előadók és nagyszerű fiatalok társaságában töltheted az egész hétvéget! Lesz
még kajakozás, röplabdázás, játékok, tengerpartozás/fürdés és nagyszerű beszélgetések!
Hol?

A Venice-I Magyar Házban 165 N. Jackson Rd. Venice FL 34292

Mikor?

Május 24 -26, 2019

Mennyibe kerül?

Ingyen, mindenki számára

Jelentkezési határidő:

Május 12, 2019 – Kulcsár Attilánál 502-439-8980 (mobil)

Meghívott előadóink:
1.
2.
3.
4.

Jared Windham, Sarasota, FL
Huli Sándor, Detroit, MI
Püsök Dániel, Toronto
József Bákai, New York, NY (zene vezetö)

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a farsangi jótékonysági bál kapcsán vagy
azóta adományaikkal támogatták Magyar Házunkat. Köszönjük minden résztvevőnek,
akik megvásárolták a belépőt; köszönjük azoknak, akik tombolatárgyat adományoztak,
illetve tombolajegyet vagy festményt vásároltak; köszönünk minden szervezési
tevékenységet a Baráti Kör Kultúrcsoportjának; és név szerint köszönetet mondunk minden
Barátunknak, akik konkrét összeggel járultak hozzá az új székek megvásárlásához.
Név
Felajánlott összeg
Anonym
$525
Beverly Linn és Susan
$90
Bicskei Béla
$100
Cserkészet
$500
Czeisler Sándor
$135
Dr. Dobozi István és Irén
$300 kép
HCS Valentin Bál tombola
$307
Jéger Pál
$100
Klatyik Erika és Péter
$50
Kopocs Károly és Marika
$50
Kovács László és Mariann Magyarország
$100
Kővári Pál és Larissa
$200
Kulcsár Attila és Ibi
$50
Laczay István
$100
Lipoczky László és Anna
$100
Marva Susan és Árpád
$100
Molnár Zoltánné, Gyöngyi
$100
Mrázik András (2)
$100
Pataki Gábor és Magdi
$100
Pál Róbert
$50
Piráth János Magyarország, Szigetszentmiklós
$100
Rádai Marika
$100
Radosza Veronika
$50
Sasváry Sándor
$200
Seregi Mihály és Zsuzsa
$100
Simon Anna
$100
Szakácsi Éva
$50
Szánti József és Zsuzsa
$250 kép
Szánti József és Zsuzsa
$50
Szilágyi Ágnes
$100
Szirmay Leslie A. MD
$200
Ternes Mara
$50
Újváry László
$50
Varga Andrea (4)
$200
Wesztergombby Vilmos és Teréz
$100
összesen:
$4857
Korábbi adományok, a Baráti Kör kezdeményezésére
Baráti Kör
$2000
Szánti József és Zsuzsa
$500
Szakács Ervin
$100
összesen:
$2600
Vacsora tiszta bevétel
$2692
Tombola
$265

Székalap teljes összege

$10414

Egyházi Hírek: A következő magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Beneva
templomban (4835 Beneva Road, Sarasota) vasárnap, május 5-én 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) május 12-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban
(2909 Bee Ridge Road, Sarasota).

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.

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

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!

Kedves Olvasók! A következő sorokban a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasként szerzett
élményeimről, tevékenységeimről számolok be. Fogadjátok szeretettel! Bence Kata
Tavaszi táborok
Március és április utolsó hétvégéjén portyázni mentünk a 9. számú Jámbor Lajos
cserkészcsapat tagjaival. A táboroknak a Magyar Házunktól 10 percnyire található
Rotary Campground adott otthont. Csodás dolog a Myakka folyó melletti sátorozás,
különösen ezekben a hónapokban! Apáthy Laci bá’-nak köszönhetően volt
mindannyiunknak elegendő kenu, így többórás kenutúrákat tudtunk tenni. A
napozó aligátorokat illő távolságból figyeltük meg. Számomra elképesztő volt
rácsodálkozni, mennyi különleges izgalmat rejt magában a floridai cserkészélet. Az élményszerzés
mellett igyekeztünk gyarapítani cserkészeink magyarságismeretét is: mindkét hétvégén Szent István
király történetét dolgoztuk fel vetélkedővel és keretmesés programokkal.

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
¼ OLDAL
½ OLDAL
1 OLDAL
EGY ÉVRE(JAN-DEC)
NÉVJEGYKÁRTYA
¼ OLDAL
½ OLDAL
1 OLDAL

ÁRA
$25
$50
$100
$50 (TAGOKNAK) $100 (NEM
TAGOKNAK)
$200
$400
$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!

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

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

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

