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Köszönjük, hogy rendezvényeinken való részvételével támogatja házunkat! 

Az Április is változatos programokkal bővelkedett amin sokan résztvettek. 

Április 9.-én Rakonczai Imre látogatott el Magyarországról hozzánk és táncdalaival szórakoztatta  

nem csak állandó tagjainkat, hanem azt a sok fiatalt is aki csatlakozott hozzánk ezen az estén.  

Imre mellett Tóth Attila, Gyurma, szolgáltatta a talpalávalót. 

Az áprilisi Magyar iskola vendégei voltak a Török Testvérek, akik koncertjét nem csak az iskola után hallhatták

 az érdeklődök hanem az istentisztelet után is. Műsorukat hangszerbemutató, ének és táncoktatás is bővitette. 

A költeszet napja József Attila születesnapjának évfordulója, ami Április 11, ennek tiszteletére rendeztük az  

első szavalóversenyt 23.-án. A versetmondók mellett sok érdeklődő is eljött meghallgatni őket.  

Kávéházat is nyitottunk erre az alkalomra sütemenyekkel és kávé különlegeségekkel.  

Bővebben olvashatok róla a negyedik oldalon. 

Taste of Hungary lesz a hónap utolsó rendezvénye.  

A következő számban tudunk majd beszámolni róla. 

 

Köszönjuk mindenkinek a segítséget a programok előkészítésében és levezetésében.  

 

Májusi programjaink, melyekre sok szeretettel várjuk Önt: 
 
 

Május 11 és 25 Baráti kör 
 

 

Május 8. 11:00 Istentisztelet Kulcsár Attilával –Anyáknapi Ünnepség a Nyitott biblia és a  

            cserkészcsapat közreműködésével. Gyertek el, hogy közösen köszönthessük édesanyainkat,  

nagyanyáinkat és dédnagyanyáinkat. 

Ebéd egységesen $15. Meglepetés az apáktól és nagyapáktól. 
 

 

Május 14. 6:00 Táncos est, sztárvendég Oláh Ibolya Magyarországról     

  Menü: előétel - körözött , rakott káposzta vagy sültcsirke körettel,                    

                        sütemény és kávé 

  Foglaláskor jelezzétek melyik menüt szeretnétek 

  Tagoknak $25, vendégeknek $30 
 

Május 17. 5:30 órától Vezetőségi Gyűlés 
 

 

   Május 21. 10:00 Magyar Iskola és a Hun Archers programja délután kettőig 

     Íjász bemutatók / A Magyar Íjászatról Elméleti és Gyakorlati Oktatás - csak alapok- 

                 Íjász  történetek mesélése / Magyar Népmese videók gyerekeknek  
   
 

 
 



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

      165 N Jackson Rd., Venice, FL 34292 
Tel: (941) 483-4830, Email: petoficlub@live. 

                                   Facebook: “Hungarian Christian Society / Petofi Club” 
                    Website: www.petoficlubfl.com 

_______________________________________________________________________ 

Thank you to all, that supported our cause and Hungarian House with their attendance in April,  
while visiting our large variety of programs! 

On April 9th we welcomed Imre Rakonczai, who traveled from Hungary to entertain not only our regular attendees, 
but many new visitors of the younger generation.  The evening was full of entertainment and talent,  

as Attila Toth " DJ Gyurma" also joined in to assist with tiring out those dancing feet. 
The Matyas Kiraly Hungarian School also had special guests - the Torok Siblings.   

This Brother and Sisters trio entertained the families with a concert not only on Saturday after school, but also on Sunday 
after the Worship Service.  Their concert was followed by the introduction of some very interesting instruments, 

 singing and dancing. 
In Hungary, April 11th (also the Birthday of Jozsef Attila, a famous Hungarian Poet), is deemed the Day of Poetry.   

So to honor this day, we held our very first Poetry Recital Competition on April 23rd.  We had a very nice turn-out at this 
 new event, not only from competitors, but also guests, who love poetry and whom came out to route for their friends.   

To make this experience whole, we also set-up a cafe, filled with classic Hungarian pastries and a large variety of 
 unique coffees.  You can read about this event in more detail on page 4. 

Taste of Hungary will be our last big event of the season on April 30th. 
We will let you know about the event in our next issue - stay tuned! 

 

We would like to thank everyone who helped in making our events such a huge success - we hope to see you soon. 
 

May programs: 
 

May 11 and 25 Friendship Circle meetings 
 

May 8. 11:00 Ecumenical Worship service with Attila Kulcsar – Mother’s Day celebration  

with the scout team and the Open Bible goup program 

Lunch is $15 for everybody. It is a surprise from our fathers and grandfathers. 
 

 

May 14. 6:00 Dinner Dance with Special Guest Olah Ibolya from Hungary   

  Menu: appatizer - „korozott” , Cabbage or baked chicken with side,   

                          dessert and coffee 

  Please let us know your selection when you make a reservation 

  Members $25, Guests $30 
 

May 17. 5:30 Board Meeting 
 

 

  May 21. 10:00 Hungarian School and the Hun Archer’s program 

      Archery / Teaching about the Hungarian archery – basic 

      Stories about Archery / Hungarian traditional folk tales showing 

 
                              Az ebédekre és vacsorákra az alábbi számon lehet jelentkezni 

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

   Kérjük hagyja meg a nevét, hány vacsorát kér, jelezze ha csirkét kér, és ha kér visszahivást, 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 -  

kérjük ezt írásban jelezze, a petoficlub.fl@gmail.com címre, a hó 20. napjáig. 

Támogassuk egymást nehéz perceinkben és örüljünk együtt boldog pillanatainkban! 

 
 

A nyáron szeretnénk pótolni a halottas tábla névsorát.  

Kérjük jelezzék Arankának, ha a szeretteik még nem szerepelnek rajta. 

 

 

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: 

Május   1, 2016 Karakterépítés Isten szerint- TÜRELEM. (Józsué 6:1-26) 

Május   8, 2016          *Anyák Napja* 

Május 15, 2016 Karakter építés Isten szerint- ISTENFÉLÖ MAGATARTÁS. (Nehémiás 2:1-6:16) 

Május 22, 2016 Karakter építés Isten szerint- KEDVESSÉG. (Lukács 10:25-37) 

Május 29, 2016 Karakter építés Isten szerint- ISTENI SZERETET. (Róma 3:23, 6:23, János 3:16) 

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 focisták számára minden Csütörtök este 7:30-10:00 között, ingyenesen 

teremfoci lehetőséget 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! 

Ebben az évben újból tartunk Vakációs Biblia Hetet a gyermekek számára, Június 20-24-e között.         

Szeretettel várjuk minden önkéntes segítségét, kortól függetlenül.                                                                

Bővebb információért, keressétek Kulcsár Attilát. 

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

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

teremmé/Gyermek szobává. Ahogy láthatátok megérkezet és be is lett állitva. 

Június végén elkezdhetjük a garázs átalakítását, Segitőket szívesen látunk.                                        

Jelentkezzetek Attilánál vagy Erikánál. 

http://www.nyitottbibliagyulekezet.com/
http://www.obhchurch.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 elkészült. 

Köszönjük a Baráti kör adományát, amelyet a vezetőség megpótolt, hogy a teraszon legyen korlát, 

világítás és asztalok, székek, napernyők. 

 

Szívesen fogadunk adományokat ezen tervek megvalósításához. 
 

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 gyűléseken 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 eseményről a hírt csak e-mailben tudunk továbbítani.  

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

Iratkozzon fel az e-mail listánkra ma! 

 
Szavalóversenyről bővebben: 

Április 23.-án megtartottuk első szavalóversenyünket, amely nagy sikert aratott. 

A zsűri tagjai voltak Bakai-Tóth Viktoria a magyart iskola vezetője,  Csiszár István a HCS képviselője, 

Tóth Ágnes a Hun Guru Klub vezetője, és Székely Tünde a Sarasotai Magyar Fesztivál szervezőjének 

 A Global Friendship Foundation-nak képviselője. 

Munkájuk nehéz volt, főleg a gyermekek zsűrizésenél, hisz a három versenyző nagyszerűen adta elő az 

általuk választott verset. Az első helyezést ebben a korcsoportban Csiszár Richard (6) kapta, 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa cimű versével. Richi nemrégen költözött le a Tampa Bay 

környékre és azóta lelkes tagja a cserkész csapatnak. Második helyezést ért el Rippel Kármen (5), 

Weöres Sándor :Birka Iskola cimű versével. Harmadik helyezést Borbély Lilianna (8)kapta 

Ámon Ágnes: Anyáknapján cimű versére. 

A felnőtteknél többen versenyeztek és mindannyian nagyon szépen adták elő a különböző magyar 

remekműveket. Az első helyezett, aki a közönség díjat is elvitte, Kulcsár Éva volt. 

Ő Arany János; Tetemre hivás cimű versét mondta el. Második helyezett Deli Ilona lett a 

Tóth Árpád; Esti sugárkoszorú cimű verssel. A harmadik helyen végzett holtversenyben Ihászy Krisztina 

Romhányi József: Marhalevél cimű versével és Szendi Nikoletta három rövid Laár András verssel. 

Köszönjük mindenkinek, aki vette a bátorságott és kiállt szavalni. 

 Jó volt hallgatni a szép magyar verseket. 

A napot egy kis magyaros kávéház színesítette, ahol finom sütemények,  

különböző kávé különlegeségek voltak kaphatóak. 

Köszönjük a felajánlott süteményeket erre az alkalomra Linkecs Zsoltnak és Budai Andornak. 

 



 



 
 



 



 
            

                                                                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       

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 

 


