Híradó – 2019. április
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:

__________________________________________________________________
Eseménydús szezonunk végefelé járunk. Búcsúzunk azoktól, akik visszaköltöznek északra. Néhány
hónap múlva újra találkozunk! Itt maradó Barátainkkal a következő programok elé nézünk:
Áprilisi programok:
Április 9.

6:00 Vezetői gyűlés

Április 13.

6:00 Táncos Est Yano-val
Jegyek: tagoknak $20,
vendégeknek $25 adomány
Menü: rántott hús körettel, sütemény és kávé

Április 21.

11:00 Húsvéti istentisztelet és ebéd
3:00

Ebéd: húsleves és húsvéti vegyes tál, sütemény és kávé
egységesen $20 adomány
Családos program - tojáskeresés és kézművesek
Első gyerek $10, további gyerekek $5 adomány

A Baráti Kör és a Nyitott Biblia Gyülekezet programjait lásd a következő oldalakon!

Májusi előzetes:
Május 4.
9:00 Gyereknap
Május 12.

11:00 Anyák napi ökumenikus istentisztelet és ebéd

Május 14.

6:00 Vezetői gyűlés

Május 18.

6:00 Táncos Est Talfival

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 are coming to the end of our Season, therefore we would like to take this opportunity to
say good-bye to our Friends who are heading back North. We can't wait to see you again in
a few months! However we still have a couple of events that we would like to invite you to.
April Programs:
April 9.

6:00 Board Meeting

April 13.

6:00 Dinner/Dance with Yano
Tickets: $20/25 donation
Menu: breaded pork with side, dessert and coffee

April 21.

11:00 Easter worship and Lunch
3:00

Menu: soup, easter platter, dessert and coffee
$20 donation for everyone
Family Program – egghunting and crafts
First child $10, further children $5 donation

Baráti Kör and Open Bible programs are on the next page.
May Preview:
May 4.

9:00

May 12.

11:00 Mother’s Day Ecumenical Worship and Lunch

May 14.

6:00

Board Meeting

May 18.

6:00

Dinner/Dance with Talfi

Children’s Day

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:
Április 3.

2:00

Baráti Kör

Április 10.

2:00

Filmklub: Egy magyar nábob

Április 17.

2:00

Baráti Kör „batyus/putlock” ebéddel

Április 24.

2:00

Filmklub

Az ebéddel egybekötött alkalmakra hétfő estig lehet bejelentkezni
Grell Panninál a (941) 921 148-as telefonszámon vagy emailben:
panni2000@yahoo.com. Barátainktól, akik nem kérnek ebédet, illetve
a Filmklubokon továbbra is szeretettel kérünk $3 hozzájárulást.
Májusi dátumok:

Baráti Kör – máj. 1. és 15.
Filmklub – máj. 8. és 22.

Magyar nyelvű, baptista istentiszteletek minden vasárnap 11 órától a Magyar Házban.
Lelkipásztor: Kulcsár Attila
Április 7.
Április 14.
Április 21. – ökumenikus istentisztelet
Április 28.

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) április 14-én délután 1 óra 30-kor lesz az Incarnation templomban (2909 Bee
Ridge Road, Sarasota).

Köszönetünket fejezzük ki a Baráti Körnek a Farsangi Bál megszervezéséért és az
est teljes lebonyolításáért. Köszönjük minden résztvevőnek, adományozónak a
támogatást. Az adományozás még mindig folyamatban van, a teljes névlistát a
májusi Híradóban közöljük.

Köszönjük, hogy a Cserkészbálon való részvételetekkel támogattátok
9. számú Jámbor Lajos cserkészcsapatunkat!
A befolyt összegnek köszönhetően idén tavasszal két portyát is tudunk tartani
kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Nyáron pedig fel tudnak utazni jelöltjeink az
őrsvezető- és segédtisztképző táborokba Fillmore, New Yorkba.

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!

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.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves tagunk,
Elekes Rozália, szeretett Totyi nénink
március 20-án hazatért Teremtőjéhez. 92 évesen,
rövid betegség után távozott a földi valóságból.
Az Úristen vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló
családnak és minden hozzátartozójának. Legyen
áldott Totyi néni emlékezete!

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
Összehozó hétvége Venice-ben
Március 24-én hat lelkész szolgált a Petőfi Kulturális Egyesület ökumenikus istentiszteletén. Kulcsár
Attila baptista lelkipásztor és Nt. Posta József helyi lelkészek mellett vendégünk volt Ft. Dr. Krasznai
Csaba református püspök Cleveland-ből, Nt. Asztalos Emese Daytona Beach-ről, Nt. Dr. Kádár Éva
és Nt. Bodor Péter Pál Miamiból. A püspökúr igehirdetésében kiemelte a kereszt szimbólumát:
Krisztus keresztjének függőlegese összeköt bennünket az Úristennel. A kereszt vízszintese pedig arra
indít, hogy egymás felé nyújtsuk karunkat, közösséget vállalva egymással, ahogyan azt Jézus is tette.
Teljesen aktuális volt ez az üzenet a hétvégén, ugyanis szombaton szintén az egész környék
magyarságát megszólító, Wass Albert emlékestre gyűltünk össze a Panoráma Világklub
kezdeményezésére. Mindkét eseményt közös étkezés és estébe nyúló, kötetlen beszélgetés követte.
Így zajlott a Petőfi Kulturális Egyesület, a Kossuth Klub, a Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház, a
Hun Archers Íjász Klub, a Napraforgó Tánccsoport, a 9.sz. Jámbor Lajos cserkészcsapat, valamint a
Panoráma Világklub Sarasotai Társklubjának közös hétvégéje.
Izgatottan várom az együttműködés következő lehetőségeit!

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

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

