
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMLÉKMŰ KERT ALAPÍTVÁNY 
 
Philadelphia and Vicinity Magyar Sports Club Inc. (Magyar Tanya) egyesületének 55. évfordulója, és az 1956-os 
forradalom 60. évfordulója alkalmára új lehetőség nyílt, hogy nagymértékben fejlesszük azt a kegyhelyet, ahol eddig 
minden évfordulón ilyenkor kegyelettel megemlékezzünk 1956. Forradalmunkról. 
 
Háttér: 
 
Az Allentown, Pennsylvaniában, a környékbeli magyarság által már több mint 100 éve alapított római Katolikus Szent 
István Templom működése sajnos megszűnt, és az új egyházi vezetőség szükségtelennek tartotta a templom 
márványkőből készült oltárát. A hívők kérelmére, és a megyés- püspök úr beleegyezésével, a Magyar Tanya 
igazgatósága elfogadta, hogy ezt a Szent István templom oltárt a Tanyára hozza, és méltó helyre felállítja, hogy 
használhassák szentségi szolgáltatásokra, azaz magyar szentmisékre. Ezzel megmentették a hosszú magyar múltú oltárt 
a végső elvesztéstől. 
 
Az oltárt az 1956-os emlékmű jobb oldalán helyezték el, és egy nagyon szép hátsó kőfallal és faragott fa födémmel lett 
megvédve az időjárás ellen. Az kettős emlékmű előterét is megnagyobbították, hogy alkalmas legyen padok 
elhelyezésére, misék és ünnepélyek megtartására. 
 
Tervezet: 
 
Miután, már úgy a Doylestown, Pennsylvaniai Pálos és későbben a Matawán, New Jersey Máriapócsi Nagy Szent Bazil 
atyák területein megszűntek a Szent István zarándok napok, elképzelhető hogy a jövőben, a Tanyán ilyen hagyományos, 
nagyszabású Szent István Búcsú napokat rendezzünk. Erre a Tanya területe tökéletesen megfelelő lenne. Ezzel 
összehozhatnánk a Keleti Partok katolikus hívőit, a körzeti cserkészcsapatokat, és az államalapító Szent István királyt 
méltón megünnepelni kívánó magyarságot, a régi hagyományos ünnep megtartására. 
 
Alapítvány: 
 
Az új Emlékmű Kert alapítására, további fejlesztésére és hosszú távú fenntartására, a Magyar Tanya igazgatósága, a 
Tanya jogi keretein belül, egy új Emlékmű Kert Alapítványt létesít. Ez az Alapítvány egy külön anyagi keretet teremt, 
külön erre fordított anyagi forrásokkal és külön könyveléssel. Az eddigi költségek a Tanya számláiból lettek fedezve, de 
erre a Tanyának nincsen hosszú távú anyagi kerete. 
 
 Az Alapítvány vezetősége a Tanya Igazgató és tagságának soraiból lesz kinevezve, azzal a megbízással, hogy az 
Alapítvány ügyeit intézze. Részleteket és szabályzatokat az Alapítvány új vezetősége, a Magyar Tanya igazgatóságának 
jóváhagyásával fogja lefektetni. 
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Adományozás: 
 
Most már egy kettős kötelék van, hogy összehívja és összetartsa az egész régió magyarságát, a régen ittlévőket és 
újonnan jötteket is, mert már nem arról van szó, hogy meddig tudjuk még fenntartani a Tanyát és egyben az új Emlékmű 
Kert Alapítványt, hanem most arról van szó, hogy meddig fogjuk értékelni azt, ami olyan erősen összetart bennünket, 
hogy továbbra is megmaradjon a Tanya. 
Kérünk minden magyart, minden magyar katolikus hívőt, hogy segítsen adományozásával minket abban, hogy ezt az 
Alapítványt megindítsuk, és kezdő költségeit és jövőbeli költségeit fedezni tudjuk. 
 
Adományaikat kérjük a Philadelphia and Vicinity Magyar Sports Club Inc. Névre kitölteni, a jegyzékben pedig 
Emlékmű Kert Alapítványt bejegyezni. Please remit your donation payments to: Philadelphia & Vicinity Hungarian 
Sports Club. C/O Robert Lengyel 1600 Persimmons Court, Williamstown, NJ 08094. 
 
Köszönettel a Tanya és az Alapítvány nevében, 
 
Lengyel László                         Veres Erzsébet                                                     Dr. Emília Lengyel 
Elnök                          Alelnök                                                      Titkár 


