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Köszönjük, hogy rendezvényeinken való részvételével támogatja házunkat! 

A márciúsi változatos programok sok tagunkat behozta hozzánk. 

A márciusi Taste of Hungary hatalmas siker volt és még ilyen sokan soha nem voltak nálunk.  

A Dessert együttes estjén mindenki kitáncolhatta magát a hazai vegyes slágerekre. 

A március 15.-i megemlékezés nagyon szép volt a cserkészcsapat és a néptánccsoport közreműködésével.  

Majd a választás is szépen lezajlott, a régi vezetőség egy-két új taggal bővült és elköszönt egy-két tagjától.  

Liz Cesar estünkön sajnos elég kevesen voltunk, de aki ott volt nagyon jól érezte magát. 

A Húsvéti gyermekprogram és a Pilvax színház előadását kicsik és nagyok egyaránt élvezték.  

A hónap zárója a Húsvéti Istentisztelet volt, amit Kulcsár Attila tartott. 

 Köszönjuk mindenkinek a segítséget a programok előkészítésében és levezetésében.  

 

Áprilisi programjaink, melyekre sok szeretettel várjuk Önt: 
 

Április 6. és 20. Baráti kör 
 

Április 9. 6:00 Táncos est Dj. Gyurmával, ahol a sztárvendég Rakonczai Imre Magyarországról     

  Menü: saláta, kolbásszal töltött marha, martással és körettel, sütemény és kávé 

  Tagoknak $25, vendégeknek $30 
 

Április 12 5:30 órától Vezetőségi Gyűlés 
 

 

Április 16. 10:00 Magyar Iskola 

1:00 A Török Testvérek (Magyarország) koncertje, amit hangszerbemutatás, ének- és tánctanítás követ. 

Zenei repertoárjuk felöleli a magyar népzene széles skáláját a Dunántúltól Erdélyig. 

       Családonként $10 a belépőjegy 

       Magyaros ételek és üdítő vásárolható a rendezvény alatt. 
 

Április 17. 11:00 Istentisztelet Kulcsár Attilával – Bucsú Talmács Krisztinától, aki a Kőrösi Csoma Sándor  

Program keretében volt velünk az elmúlt 9 hónapban. Kérjük, gyertek el, hogy közösen köszönhessünk el 

tőle. Ez az utolsó rendezvény, amin ezt megtehetitek. 

 
 

Április 23. 4:00 Kulturális est Szavalóversennyel és Irodalmi kávéházzal                                            

 A rendezvény ingyenes. A kavéház süteményeket és kávékülönlegességeket fog árulni. 

   

Április 30. Taste of Hungary 

 Várunk süteményadományokat és önkénteseket a rendezvény lebonyolítására.  
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Thank you for your support as you particiapte at our events.   

This past month was very busy and was also very successful.  

 We had a large variety of events and we had a record number of guest visit our Taste of Hungary event.   

Our Dinner Dances were also very good... The Dessert band is always a favorite and Liz Cezar was also great-  

although we didn't have a big turnout for this one, the people who did attend, went home very pleased!   

On March 13th we had a wonderful event to honor March 15th, in which our Scouts Troop also participated and

 following this nice event our new Board of Directors were elected.   

We had a few members discontinue their participation, but we also welcomed some new Board Members.   

In honor of Easter we had an awesome kids program and a performance by the Pilvax Theatrical Group – 

 kids of all ages enjoyed this special event.   

We closed our month with Attila Kulcsar's Ecumenical Easter Service.   

Thanks to everyone who has made all these events a success! 

 
April programs: 
 

April 6 and 20 Friendship Circle meetings 

 

April 9 6:00 Dinner Dance with DJ Gyurma and Special Guest Imre Rakonczai from Hungary    

  Menu: salad, Beef stuffed with sausage and side with sauce, coffee and dessert 

  Members $25 guests $30 

 

April 12 5:30 Board Meeting 

 

April 16 10:00 Hungarian School 

       1:00  “Torok Testverek” concert, dance and music teaching following  

       Admission $10 per families 

       Refreshments and Hungarian dishes would be available for purchase 

 

April 17 11:00 Ecumenical Worship service with Attila Kulcsar – Good bye party for Talmacs Krisztina 

 

April 23 4:00 Literary evening with “Szavaloversennyel” coffee house 

          The event is free. Refreshments and desserts will be available for purchase. 
 

April 30 11:00 to 5:00 Taste of Hungary 

       We are looking for volunteers. 

 
 
 



 
Az ebédekre és vacsorákra az alábbi számon lehet jelentkezni/  

Please make your reservation on this number 
941-786-8675. 

Kérjuk hagyja meg nevét, hány vacsorát kér (jelezze ha csirkét kér) és ha kér vissza- 
hivást akkor a telefonszámát is. 

 
 

Minden kedves betegünknek és lábadozóban lévő barátunknak jobbulást  

kívánunk és sok szeretettel gondolunk Rájuk. 
 

 
Ha szeretne megemlítést kérni Híradónkba - legyen szomorú vagy boldog 

hír megosztásával - kérjük ezt írásban jelezze, a petoficlub.fl@gmail.com címre, a hó 20. napjáig. 
Támogassuk egymást nehéz perceinkben és örüljünk együtt boldog pillanatainkban! 

 

 

Látogasson el a Nyitott Biblia Gyülekezet Istentiszteletére 

Kulcsár Attila lelkipásztor vezetésével, minden Vasárnap 11-12:15-ig. 

Az Istentisztelet után beszélgetés - sütemény, tea és kávé mellett. 

           A prédikációk jelenlegi sorozatát a következö témákkal folytatjuk: 

Április 3, 2016  Karakter építés Isten szerint- BIZALOM. (Máté 8:5-13 & 2 Péter 1:5-7) 

Április 10, 2016           Karakter építés Isten szerint- JÓSÁG. (2 Királyok 22:1-7 & 2 Péter 1:5-7) 

Április 17, 2016           Karakter építés Isten szerint- ISMERET. (1 Sámuel 17:1-58 & 2 Péter 1:5-7) 

Április 24, 2016           Karakter építés Isten szerint- ÖNURALOM. (1 Mózes 6:9-9:19 & 2 Péter 1:5-7) 

Információért hívja Attilát az (502) 439-8980 számon, vagy keresse honlapjukat. 

www.NyitottBibliaGyulekezet.com 

Open Bible Hungarian Church meets every Sunday 11am-12:15pm 

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

 www.OBHchurch.com 

Örömmel tudatjuk, hogy a “Sarasota Baptist Church” megvásárolt számunkra egy új, 12’x24’ méretü raktárt, 

hogy a Nyitott Biblia Gyülekezet szervezésében átalakíthassuk a garázst egy Vasárnapi iskola 

teremmé/Gyermek szobává. Amint megkapjuk az engedélyt a kiszállításra, elkezdhetjük a garázs átalakítását. 

Örömmel tudatjuk, hogy a focisták számára 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 jelenlevöknek.                                                                                                                 

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

 

 

 

http://www.nyitottbibliagyulekezet.com/


 

A programok mellett a ház csinosítása is elkezdődött. Az egész telek tavaszi takarítása és a kertek átrendezése  

elkészült, így vendégeineket egy szebb kép fogadja.  

A Baráti kör vezetője, Csiszár Margit, kezdeményezésére a hátsó udvaron a terasz munkálatai is elindultak.  

Hamarosan használatba is vehetik tagjaink a rendezvényeken. Köszönjük a Baráti kör adományát, amelyet a  

vezetőség megpótol majd, hogy a teraszon legyen korlát, világítás és asztalok, székek, napernyők. 

 

Szívesen fogadunk adományokat ezen tervek megvalósításához. 

 

 

VEZETŐSÉGI TAGOK  

 

Az Alapszabályainknak megfelelően a választás lezajlott. A 2016-2017 évszak új vezetőség tagjai: 

 

Elnök:                             Szilágyi Noémi 

Alelnök:                          Klátyik Erika 

Jegyző:                            Szabados Annuska 

Pénztáros:                       Hawaii Aranka 

Helyettes:                        Keszeg Ida  

Gondnok:          

Gondnok helyettes:        Apáthy László                         

Vallási kulturos:             Csiszár Margit  

Ellenőr :                         id.Csiszár István 

                                       Grossman Barbara 

Választmányi tagok:      Borsos Livia 

               Grell Anna 

                                       Mrázik András  

                                       Popity  Ella 

                                       Szánti  Zsuzsa 

               ifj. Szilágyi Lászlo 

 

Köszönjük az elköszönő vezetőségi tagok munkáját és szeretettel köszöntjük az új tagokat.  

A választás alatt és azóta is a rendezvényeken egy 10 kérdéses kérdőíven kérjük tagjainkat,  

hogy jelezzenek vissza a vezetőségnek különböző témákkal kapcsolatban.  

Ha még nem találkozott ezzel a kérdőívvel, kérjen egyet a következő programon és  

mondja el ön is véleményét. 

A következő vezetőségi gyűlésen a vezetőség ezeket értékelni fogja és az újságban 

 is be fogunk róla számolni. 

 
Ha az e-mail 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, időközben felmerülő ese

ményről hírt csak e-mailben tudunk továbbítani.  

Ne maradjon le egy szép alkalomról, mert esetleg nem tudott róla! 

Iratkozzon fel az e-mail listánkra ma! 

 
 



 



 
 



 
 



 



 

 



 

 



 
            

                                                                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       

HUNGARIAN CHRISTIAN SOCIETY  

165 N JACKSON RD.  

VENICE, FL 34292 

MARIKA’S FAMILY HOME CARE  
                           

Cell: (941) 713-1466 
 

Szeretettel vár minden rászorulót! 
Teljes ellátás, gondoskodás, rövidebb vagy

 hosszabb idöre 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 

 


