
 

 

 

 

Felvilágosítás céljából kérjük, látogasson el honlapunkra: magyartanya.org 
vagy telefonon: Elnök: 610-310-1585.  

                                     2018 Szeptember, Október, November, December 
 

 
 

Szeptember 22, Szombat. Szüreti Fesztivál, program csatolva. Harvest Festival, 

program attached. A gazdaságos vásárlás és főzés érdekében kérjük, szíveskedjenek 

részvételüket a 610-310-1585 telefonszámon bejelenteni. Ezt előre köszönjük. Please make advanced 
reservations at 610 310-1585. 
 

 

Október 27, Szombat. 1956-os forradalom megemlékezés. Ünnepi szónok Hess 

János ezredes, a Magyar Honvédség Washingtonban akkreditált védő attaséja. 

Keynote speaker, Hungarian Embassy Defense Attaché, Colonel János Hess.  

Délután 1 órai kezdettel, mise az emlékmű oltárnál. Rossz idő esetén a misét bent tartjuk. Ünnepély 
után koszorút helyezünk és gyertyát gyújtunk hálás tiszteletből az emlékműnél. A megemlékezés után 
közös vacsora. Adomány $20. Commemoration of the 1956 Freedom Revolution at 1 PM followed by 
dinner.  Donation $20. 
 

November 10, Szombat. Katalin Bál, program csatolva. Program attached. 

 

November 17-18, Szombat-Vasárnap. Nagy takarítás és konyha költözés. 
 

November 18, Vasárnap. Igazgatóság Gyűlés. 

 

December 9, Vasárnap. Karácsonyi Ünnepélyünket Délután 2-órakor, Szentmisével kezdjük. 

Délután 12:00 után lehet ebédelni, és 1:00 kor jön a Mikulás. Hozzuk el gyermekeinket, unokáinkat. 
Fennállásunk óta ezt minden évben megtartottuk. Kérjük, jelentsék be Lengyel Eminek (215-712-9975) 
hány gyermeket hoznak, hogy a Mikulás tudjon készülni a fogadásra. A Tanya női csoport által tervezet 
vásáron 11:00 tol 5:00 ig. lehet venni házi készítésű süteményt, szaloncukrot, leves tésztát, téli 
szalámit, és még sok más magyar jelegű finomságokat. Nagyon szép magyar kézimunka, és porcelán 
ajándéktárgyakból is lesz bőven választék. Christmas Celebration starts at 2 pm with Mass. 
Lunch/Dinner is available after 12:00. St. Nicholas is coming at 1:00 pm. Hungarian pastries, nut and 
poppy seed rolls, needlework decorations and porcelain gift items, arts and crafts, will be on sale from 
11:00 to 5:00.  

 

December 31, Szombat. Szilveszter, este 7-órakor előétellel kezdjük es vacsorával egybekötött 

búcsúnkat az Ó-évtől reggel 2 óráig. New Years Eve Party doors open at 7 pm followed dinner and 
dancing until 2 am.  

 

 

 

                

 

http://www.magyartanya.org/

