
 

It’s H
ERE! 

 
Elérkezett! 

Saturday, October 22, 2022          Maynard Rod and Gun Club  (45 Old Mill Rd, Maynard, MA) 

http://bostonhungarians.org/events/harvest-festival                https://fb.me/e/3uVVOxReZ 

   
    

3:00 PM Ajtónyitás Gates Open 

3:00 PM --- 5:00 PM Ételek felszolgálása: 
gulyás, halászlé, kolbászos lecsó, 
gombapürkölt (veg.), slambuc, sült 
kolbász, lángos, kürtős kalács 

Food service: 
goulash, fishermen soup, tomato-pepper 
stew w sausages, mushroom stew (veg.), 
fried dough, chimney cake 

3:00 PM ---  6:00 PM Játékok (ugrálóvár, foci, jenga, stb.) Games (bouncy castle, soccer, jenga, etc.) 

3:00 PM --- 
 
3:00 PM --- 

7:00 PM 
 
7:00 PM 
 

Hentes-termékek, sütemények, 
egyéb magyaros portékák vására 
Bemutatkozik a Cserkészet és a 
Boskola 

Vendors sell meat delicacies, desserts, 
other Hungarian goods 
Meet our Scouts and the Hungarian 
weekend school, Boskola 

3:00 PM --- 11:00 PM Bárpult nyitvatartás (szilvapálinka 
is kapható) 

Bar open hours (traditional plum brandy 
will be available) 

@ 3:00 PM ~20m József Halajkó gitárművész játszik Classical guitar, played by József Halajkó 

@ 3:30 PM ~10m Megnyitó beszéd Opening speech 

3:45 PM --- 8:00 PM Fényes Banda - élő zene Live music by the "Fényes Banda" 

@ 3:45 PM ~45m népzene és dalok folk music and songs 

@ 4:30 PM ~20m Szőlő préselés Grape crushing demo 

5:00 PM --- 6:00 PM Táncház, gyermek- és felnőtt Folk music and dance lessons, for all ages 

6:30 PM --- 7:00 PM étel-kiárusítás Sale of remaining food items 

6:30 PM --- 8:00 PM Fényes banda - felnőtt táncház Folk music and dance lessons, for adults 

8:00 PM --- 11:00 PM "Retró-buli" - DJ Sizare (80-90es 
évek magyar rock slágerei) 

Retro-party by DJ Sizare ('80-90s 
Hungarian rock hits) 

11:00 PM Zárás Closing 

 
 

Pár nap és itt a Szüreti Mulatság! Kedvezményes jegyek elővételben még kaphatóak! 
 

Just a few days and the Harvest Fest is here! Discounted advance tickets are still available! 

Sok szeretettel várunk Mindenkit szombaton! 
 
Az idő szépnek ígérkezik, de öltözzetek melegen, rétegesen. 
Készpénz használatát szorgalmazzuk, de elfogadunk kártyát. 
 
 

Looking forward to have you! 
 
Weather forecats looks good but please dress warm, in layers. 
Cash is preferred, but we can accept major credit cards. 
 
 


