
      HÍRADÓ - December, 2016 
  Hungarian Christian Society 
      Petőfi (Club)Kultúrális Egyesület 
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______________________________________________________________________ 

Novemberi programjaink szép számmal hoztak be új és régi tagokat. 

A Taste of Hungary napunkat több százan látogatták meg. Köszönjük mindenkinek a sok segitséget. 

 Erzsébet bálunk DJ Gyurma és sztárvendég Vásárhelyi Prodán Miklóssal egy újabb kellemes este volt. 

Köszönjük hogy eljöttek és velünk ünnepeltek. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánnunk mindenkinek. 
 

Decemberi Programok: 
 

Baráti Kör találkozójának dátuma December 14, szerdán 1:00, ahova sok szeretettel várják az érdeklődőket. 

Információ: Csiszár Margitkánál a 941-441-6969 számon 
 

December 3  11-5  Taste of Hungary  

   6:00 Mikulás ünnepség 

   Kézműves gyermek foglalkozás, találkozás a télapóval és ajándékozás 

   Jelezze ha részt vesz, text: 941-320-8253 
 

December 6  5:30   Vezetőségi gyűlés 
 

December 17  6:00 Karácsonyi Bál Barta Alfonz -Talfival, cserkész műsor                       

  Menü: Saláta, Gombás Sertésszelet körettel, sütemény és kávé 

  Tagoknak $25, vendégeknek $30  

 

                
 

December 25  11:00   Karácsonyi Református Istentisztelet, ebéd 

   Menü: Húsleves, Sült kacsa körettel, sütemény és kávé 

   Egységesen $20 
 
 

December 31  7:00 Szilveszteri Mulatság a Mirage Trioval; Hárs Viktor, Sapszon   

                                       Orsolya és Cseke Péter közreműködésével 
 

     Menü: Előétel, Saláta, Vegyes tál körettel, sütemény és kávé     

                Éjfélkor pezsgő köszöntő, lencse és virsli 

                Csirke rendelhető, de kérjük előre jelezze foglaláskor !!!! 

 

Januári Program előzetes: 
 

Baráti Kör találkozójának dátuma Január 11 és 25, szerdán 1:00, ahova sok szeretettel várják az érdeklődőket. 

Információ: Csiszár Margitkánál a 941-441-6969 számon 

 

Január 14 6:00  Pót Szilveszter a Fiestaval,  

Január 22       11:00 Ökumenikus Istentisztelet és ebéd 

Január 28 6:00 Zenés táncos est 
 

A változtatás jogát fenntartjuk. 



 

                NEWS - December, 2016 
  Hungarian Christian Society 
      Petőfi (Club)Kultúrális Egyesület 

    165 N Jackson Rd., Venice, FL 34292 

 Tel: (941) 483-4830, Email: petoficlub.fl@gmail.com 

  Facebook: “Hungarian Christian Society / Petofi Club” 

________________________________________________________________________ 

Our November events were a huge success and were visited by both new and familiar faces.  

The Taste of Hungary event brought in hundreds of visitors – 

 thanks for every helping hand and also your support! 

Our Elizabeth Ball with special guest Vasarhelyi Prodan Miklos and Dj Gyurma was also another pleasant 

evening, thanks for celebrating with us! 

Merry Christmas and Happy New Year to everybody. 
 

December programs: 

 

The “Petőfi Baráti Kör” date is December 14th at 1:00 PM 

Everybody is welcome.  Information: Margit Csiszár at 941-441-6969  

 

December 3      11-5   Taste of Hungary 

                                  6    Santa Claus party   

       Let us know if you bringing your child by text to 941-320-8253 
 

December 6         5:30    Board Meeting 

 

December 17       6:00    Christmas Ball with Barta Alfonz-Talfi and our scout troop    

       Menu: salad, pork with mushroom sauce and side, dessert and coffee                                                

       Members $25, guests $30 

 

 

December 25    11:00     Ecumenical Worship service, lunch 

       Menu: Soup, Duck and side, dessert and coffee 

       Everybody $20 

 

December 31      7:00     New Year’s Eve Party with Mirage Band from Hungary with  

                                       Hárs Viktor, Sapszon Orsolya and Cseke Péter 

       Menu: Appetizer, salad, mix plate with side, dessert and coffee 

       Champagne toast at midnight, followed by lentil and hot dog 

       Chicken is available if you order it when you make your reservation!!! 
 

January preview: 
 

The “Petőfi Baráti Kör” date is January 11th and 25th at 1:00 PM 

Everybody is welcome.  Information: Margit Csiszár at 941-441-6969 
 

January 14   6:00     After New Year’s Eve party with the Fiesta 

January 22 11:00    Presbyterian Worship service and lunch 

January 28   6:00    Dinner and dance night 



 

Kérjük, hogy minden rendezvényünkre legkésőbb Csütörtök estig bejelentkezni szíveskedjék! 

Az ebédekre és vacsorákra az alábbi számon lehet jelentkezni: 

941-786-8675. 
A TELEFONT GYÖRGY MÁRTON (MARCI) KEZELI  

Ő a KCSP program keretében jött hozzánk Krisztina helyére. Fogadják őt szeretettel. 
 

Kérjük hagyja meg a nevét, hány vacsorát kér (jelezze ha csirkét kér)  

és ha kér visszahívást akkor a telefonszámát. 

 
Minden kedves betegünknek és lábadozóban lévő      

barátunknak jobbulást kívánunk és sok szeretettel 

gondolunk Rájuk. 
 

Látogasson el a Nyitott Biblia Gyülekezet (Open Bible Hungarian Church) 

Istentiszteletére Kulcsár Attila vezetésével minden Vasárnap 11-12-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. 
  

Decemberben, tovább folytatjuk a November 6-án elkezdett prédikáció sorozatunkat a Nyitott 

Biblia Gyülekezet Istentiszteletein. Olyan fontos Istennel kapcsolatos kérdésekre fogunk választ kapni, amelyek 

elöbb-utóbb minden személy életében felmerülnek. Ha téged is érdekelnek ezek a kérdések, jöjj el az 

Istentiszteleteinkre és tarts velünk, miközben megtaláljuk a válaszokat ezekre a fontos kérdésekre. 

             

       November 27, 2016     - Ha Isten jó, akkor miért engedi meg a sok szenvedést? (Advent 1) 

                December 4, 2016       - Melyik a helyes: Evolució vagy Teremtés? (Advent 2) 

                December 11, 2016     - Mi történik akkor, ha meghalunk? (Advent 3) 

                December 18, 2016     - Az adventi várakozás csodája (Advent 4) 

Kérünk, hogy látogass meg bennünket minden Vasárnap délelött 11:00-töl 
 

Open Bible Baptish Church meets every Sunday 11-12. 

For more information please call Attila Kulcsar (502)439-8980 or look for their website 

 

FOCI 

Minden Csütörtök este 7:30-10:00 között, ingyenesen terem-foci lehetöséget nyújt a Nyitott Biblia Gyülekezet, 

Sarasotában, a Sarasota Baptista Gyülekezet Tornatermében.  

A cím: 7091 Proctor Road Sarasota FL 34241.  

A foci est keretén belül, Kulcsár Attila egy 15 perces Bibliai üzenetet is átad a jelenlevőknek.  

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Hívjátok meg barátaitokat is! Kérdésekkel, hívjátok Attilát! 
 

 

Tagság 

 A Tagsági kártyák Jan. 1-töl, December 31-ig érvényesek.  A tagság kedvezményt biztosit a rendezvényeinkre 

és a havi Hiradónk kézbesitését is biztositja. Újitsa fel tagságát rendezvényeinken. Ha pedig még nem volt tag, 

akkor most van a kitűnő alkalom a belépésre - vegye meg most a tagságit 2017-ra, és már azonnal élvezheti a 

kedvezményeket.   

A Novemberi közgyűlésen a tagságból többen is felhozták, hogy tagsági dijunk egy évtizede nem emelkedett. 

Kérjük jelezzetek vissza emailben/ telefonon hogy mi a véleményetek az emelésről.  

A következő közgyűlés témája lesz. Várjuk hozzá szólásotokat. 

 



 

KÖZLEMÉNYEK:  

A “Taste of Hungary” nyilt napunkra, várjuk segitő kezű támogatóinkat, mint az előtte lévő egy hetes 

előkeszületekhez, mint az esemény lebonyolitásához.  

Ez mellett sütemények adományozását is szivesen fogadjuk az esemény előtti péntek délutánig. 

Segitsetek házunk fenntartását, gyertek el vagy segitőként vagy vendégként és hozzátok barátaitokat, 

szomszédjaitokat. 

 

 

Szakács Ervin tagunk hirdetése: 

ELADÓ Magyarországon álom szép telek egy emeletes családi házzal.  

(3 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, ebédlő, nappali, mellék helység, valamint terasz és tornác). 

 

Pápa mellett a Bakony hegység lábánál fekvő három hektáros telek (harmicezer négyzetméter) a Gannan 

dombon talalható, amelyröl rálátni a csendes és nyugodt falura, melynek lakossága 200 fő.                                     

A telek közepén a Bitva patak folyik keresztül, amelyből tavat létesitettek, a horgászok paradicsoma ma. 

Vizierőmű felállitása is lehetséges a patak sodrásának köszönhetően. 

Kezdő ár $450,000.   

Érdeklődni lehet Varga Józsefnél (Magyarországon) a 36-70-369-9559 számon, 

 vagy Szakács Ervinnél (USA-ban) a 215-536-5964 számon.  
www.alomhaz.z9.hu 

 

 

 

Hírdetési Lehetőségek: Ezen Híradó havonta közel 400 embert ér el emailben és postai 

úton. Így szeretnénk adni hírdetési lehetőséget tagjainknak és barátainknak is az alábbiak 

alapján: 

 
 

ALKALMANKÉNT ÁRA 

¼ OLDAL $25 

½ OLDAL $50 

1 OLDAL $100 

EGY ÉVRE(JAN-DEC)  

NÉVJEGYKÁRTYA $50 (TAGOKNAK) $100 (NEM TAGOKNAK) 

¼ OLDAL $200 

½ OLDAL $400 

1 OLDAL $600 

 

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! 
 

 

 



 

ADOMÁNYOK 

 

Szeretnénk ezúton megköszönni mindenkinek aki adományokkal segíti házunk fenntartását. 

 

Novemberben Szánti Zsuzsa adományozott $500-t házunknak.  

 

Ezzel az újabb adománnyal a ház “Air condition” alapja növekszik. 

Házunk több mint 20 éve épült és lassan mindent, amit még nem cseréltünk, cserélni vagy javitani kell. 

A két nagy air kondicionálóból az egyiket hamarosan cserélni kell és az öltözök felőli berendezés is 

felmondta már a szolgálatott. Kérünk mindenkit aki tud segitse, hogy ez az alap gyarapodjon és a 

szükséges új air kondicionáló berendezéseket megvehessük. 

 

FONTOS KÖZLEMÉNY 

A Szilveszteri Bál programja változott. 

A “Royal Team” helyett a “Mirage Trio” jön hozzánk. 

Előadók: Hárs Viktor, Sapszon Orsolya, Cseke Peter 

 

Kérjük bejelentkezését írásban és fizetéssel együtt 

szíveskedjék minél hamarabb megtenni,  

December 17-ig fogadunk el jelentkezést a 

kedvezményes belépőre. 

 (ugyanúgy mint az elmúlt években). 

A belépő tagoknak $60, vendégeknek $70. 
 

Kérjük telefonszámát írja rá jelentkezésére, hogy 

vissza igazolhassuk kérelmét, a jegyeket pedig a 

helyszínen lehet majd felvenni. 

 

Várjuk szeretettel! 
 

Csekkeket kérjük  
 

Hungarian Christian Society 

 névre írja, 
 

és postázni legyen szíves az alábbi címre: 
 

Aranka Hawaii 

                            369 Adalia Terrace 

                         Port Charlotte, FL 33953 

 



 

 

 

 

Kedves Tagok és barátok! 
 

Egy vissza nem térő lehetősége van Házunknak, amelyhez segitséget szeretnénk kérni! 
 

Augusztusban köreinkbe költözött Gáspár Géza és családja, aki Magyarországon és Europa szerte elismert 

szobrász művész.  Bár még frissen érkeztek és csak most csatlakoztak a mi kis Magyar családunkhoz,  

Géza máris felajanlotta tehetségét Házunknak és egy gyönyörű szép  

Petőfi Sándor mell szobrot készitett kerámiából.  
 

Ahogy a képen látható, Petőfi tekintélyes nézése a mi Házunk büszkeségét és Magyarságát tükrözi. 
 

Ezt a szobrot Géza már a Házunknak adományozta... azonban szeretnénk ezt a projektet tovább vinni és 

bronzból véglegesiteni a szobrot, hogy sok éven át ékesitse és gazdagitsa Otthonunkat.   
 

Ehhez a TE segitségedre van szükségünk!   

Mivel a bronz olvasztásnak és a szobor kiöntésének egy komplikált és költséges technikája van, igy anyagi 

támogatást szeretnénk kérni mindazoktól akik szivükön viselik a műveszetet,  

a Magyarságot és házunk szépségét! 
 

A Petőfi projekt teljes és optimális megvalositása kb. $6,000, biztosak vagyunk benne,  

hogy lesznek sokan akik értékelik ezt a projektet és számithatunk támogasukra. 
 

Ha szeretnéd támogatni a Petőfi Projektet, ezt megteheted készpénz vagy csekk formájában  

(Hungarian Christian Society névre, és Petőfi Projekt megjelöléssel) 
 

Ha többet szeretnél tudni Gáspár Gézáról vagy erről a témáról, a  

Baráti Kör Dec.14-i  

összejövetelén személyesen is bemutatkozik Géza. Szeretettel vár mindenkit. 
 

A szobrot szeretnénk a Márciús 15.-ei ünnepségünkön felavatni, amelyre Washington-ból a                     

nagykövetségről hivatalos vendégeket fogunk meghívni. 

 

Köszönettel: 

Noémi Szilágyi 

 

 

 



 

 



 



 



 
Kedves Floridában élő Magyarok! 

 

2016 októberétől Floridában is helyszíni kutatóval kezdte meg munkáját a Mikes Kelemen Program. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság által működtetett program célja, hogy a diaszpóra magyarság közösségeiben 

felhalmozódott könyvtári, levéltári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hivatalos iratok, jegyzőkönyvek, 

naplók, szerzői irathagyatékok etc.) által őrzött szellemi örökséget megóvja a pusztulástól, lehetőséget 

biztosítson azok rendezett hazaszállítására, és gondoskodjon azok méltó felhasználásáról. Ehhez a nyugati 

magyarság környezetében gyűjtőpontokat kerülnek kialakításra, ahol bárki leadhatja magyar vonatkozású 

dokumentumait, amelyeket január végén szállítanak majd Magyarországra. A tevékenységhez az Országos 

Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár nyújt szakmai segítséget. A beérkezett anyagokat 

szakértők megvizsgálják, és vagy a két közintézmény állományába helyezve biztosítják a hosszútávú-

megőrzést, vagy kiajánlási rendszerük segítségével eljuttatják a Kárpát-medencei magyarság olyan 

közösségeibe, iskoláiba, ahol hasznát veszik majd. 

Az adományok gyűjtése mellet a Mikes Kelemen Program célja az is, hogy a diaszpóra közösségek tagjaival 

történelmi interjúkat készítsenek, így gyűjtve újabb forrásokat a XX. század történetének kutatásához. Ezért a 

program örömmel fogadja az olyanok jelentkezését, akik szívesen osztanák meg emigráns történeteiket. 

A gyűjtés időtartama 2016. október-2017. január 15. A Magyarországra szánt dokumentumokat 

 

minden szerdán két órától 

várjuk a Petőfi Club Venice-i Magyar Házában, 

a 165 N Jackson Rd., Venice, FL 34292 címen. 

 

Kérjük adományaikat dobozba rendezve, lehetőség szerint leltárral ellátva szíveskedjenek eljuttatni. 

Minden felajánlást előre is köszönök, és bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésre: 

Maczelka Árpád 

Mikes Kelemen Program helyszíni kutató 

mkp.sarasota@gmail.com 

(941)-726-5314 

 

 

mailto:mkp.sarasota@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

HUNGARIAN CHRISTIAN SOCIETY 

165 N Jackson Rd. 

Venice, FL 34292-2528 

 

 

 

MARIKA’S FAMILY HOME CARE  
                           

Cell: (941) 713-1466 
 

Szeretettel vár minden rászorulót! 

Teljes ellátás, gondoskodás, rövidebb vagy 

hosszabb időre is! 
 

LES GARDI, CPA 
 

Accounting, Tax & Consulting Services 

Pine Park Center 

7016 S. Tamiami Trl., Sarasota, FL 

Tel: (941) 925-2099, Fax: (941) 927-2099 

Cell: (941) 928-0393 

                               Szeretettel várjuk  

                           megrendeléseiket!                                                 

            'Let us twist your tastebuds!  

            Gulyás Anikó  Kurtos Inc  

 tel.: 941-726-8654     

Www.kurtoscake.com       Info@kurtoscake.com.   
 

ADAM BANKA 
 

Realtor 
 

Tel: (941) 284-5656 
 

mysarasota@gmail.com 

http://www.kurtoscake.com/
mailto:Info@kurtoscake.com

