
 

 

A HEREFORD, PENNSYLVANIA MAGYAR TANYA TAGJAI SZERETETTEL MEGHÍVJÁK A KÖRNYÉK 

MAGYARSÁGÁT AZ IDEI MAGYAR TALÁLKOZÓRA! A TALÁLKOZÓ DÉLELŐTT 11 ÓRÁTÓL ÉJJEL 1 

ÓRÁIG TART. JÖJJÜNK ÖSSZE A MAGYAR TANYÁN CSALÁDOKKAL ÉS FOGJUNK KEZET EGYMÁSSAL 

EZEN A KIS DARAB MAGYAR FÖLDÖN! 

Magyar vendégszeretettel várjuk Kedves Vendégeinket! Emléktárgyak vásárolhatók. Szabadtéri konyháink 

ízletes ételekkel várják Vendégeinket. Lesz bőven választék sült kolbász, pecsenye, töltött káposzta, gulyás, 

palacsinta, rétes, finomabbnál finomabb magyar cukrász szintű sütemények. Horvath Zenekar szolgáltatja 

a tánczenét este 8-tól éjjel 1-óráig. Dance party from 8 pm to 1 am. 

Uszodánk lehetőséget ad a felfrissülésre. 

Tagságunk arra törekszik, hogy Kedves Vendégeink egy kellemes nap emlékével térjenek vissza otthonukba 

és máskor is látogassák meg a Magyar Tanyát. Adomány egész napra $10, 12 és 17 év között fél ár,12 év 

alatt ingyenes (parkolás, mini busz ingajárat egész nap). Gyerekeknek szórakozási és játék lehetőségek. 

Hungarian Day will be held on July 15, 2017 from 11 am to 1 am.  Admission: $10 for adults, $5 for ages 12 

to 17, under 12 free (swimming is included). 

Félreértések elkerülése céljából: A fenti árak csak Július 15. vonatkoznak. Másnap, Julius 16. vasárnap a 

mindenkor érvényben lévő belépő és egyéb díjak érvényesek. Korlátozások: Hűtőláda (cooler), üveg 

behozása tilos. Kivétel: csecsemő táplálék. Háziállatok behozása Tilos! Coolers and 

glass bottles are not permitted, infant necessities permitted.  No pets are allowed on the 

property.  

Táborozást a tagok és vendégeik számára tartjuk fent Szombat reggel 11:00-től Vasárnap reggel 11:00 ig. 

A sátorhely $25.00 (maximum 2 felnött). Ötven táborhelyet biztosítunk. Az összeget a jótálló tag küldi be, és 

személyesen jelen van a táborozás ideje alatt. Lefoglalást Lengyel Gyöngyi intézi. Telefonszáma (908) 421-

3004, email cím: pehejke37@hotmail.com  Camping is for members and their guests only from Sat 11 am 

to Sun. 11 am. Fee is $25.00 per site (maximum 2 adults). We are limited to 50 sites. The member must pay 

the fee in advance, and must be present during their guests’ stay. For reservations call Lengyel Gyöngyi at 

(908) 421-3004, email pehejke37@hotmail.com . 

Árusítók:10 asztalt tudunk biztosítani könyv vagy emléktárgy árusítóknak $75 ebben egy személy belépője 

bennfoglaltatik. Csekkel fizetendő Philadelphia & Vicinity Hungarian Sports Club postán beküldéssel Robert 

Lengyel, 1600 Persimmon Ct. Williamstown, New Jersey 08094 címre. Az asztalokat a csekk érkezési dátuma 

szerint utaljuk ki, valamint, hogy a bank beváltotta. A befizetett összeg nem téríthető vissza. 

Útirány: I 476 Exit # 32, Délre a RTE 663-n 5 mile-ra. Északra A RTE 29-n (East Greenville) a RTE 100-as 
ig. Délre a 100-as úton kb. 2 Mile-t. Jobbra a Huff’s Church Road-on 1.8 mile-ra van a Tanyaház a jobb oldalon. 
A 100-as útról való leágazásnál van a Benfield Insurance Co. hirdető táblája. A villanyoszlop piros-fehér-zöldre 
van festve. Nyugat felöl: a Penna. Turnpike-on a Downingtown kijárón a RTE100-asra. Azon északra 
Pottstown, Bally, Clayton után balra a Huff’s Church Road-on, mint fent. 

 

Felvilágosítás céljából kérjük, látogasson el honlapunkra: magyartanya.org vagy 
telefonon: Elnök: 610-310-1585, A nyári időszakban az uszoda számát (610) 845-
0811 hosszan kell csengetni. 

2017 JÚLIUS 15, MAGYAR NAP 
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