Massachusettsi Magyar Egyesület
P.O. Box 61, Belmont, MA 02478
Tel: (617) 383-4848,
http://www.bostonhungarians.org

Tisztelt Honfitársunk, kedves Barátunk!
Jó egészséget, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván Önöknek a Massachusettsi Magyar Egyesület
vezetősége.
Ez évben is változatlan célunk a magyar nyelv, zene és kultúra ápolása, valamint terjesztése és átadása a Boston
környéki fiatalabb generáció és minden érdeklődő számára. Az Egyesület küldetése, hogy összetartsa a Boston környéki
magyarokat korosztálytól függetlenül. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében az Egyesület aktív vezető szerepet vállal
társas összejövetelek, kulturális és oktató célú programok szervezésében.
Tagságával lehetővé teszi kulturális műsorok és közösségi programok megszervezését, mint például Mikulás,
Anyák Napja, Karácsonyi Ünnepség, vacsorák, előadások, a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola), a
Kincskereső Könyvtár és Tudósklub, valamint a 2. sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat erkölcsi támogatását, továbbá méltó
megemlékezéseinket nemzeti ünnepeinkről.
A magyar ízek kedvelőinek a február 2-i disznótoros vacsorával kívánunk kedvükbe járni, március 9-én a 1848-as
forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, április 6-án kerül sor a 2012 óta rendszeresen megrendezett
hagyományőrző napra, Az ősz folyamán szeretettel várjuk az érdeklőket a szüreti mulatságunkra is, valamint az Októberi
Forradalom emlékére tartott ünnepségünkre. Az állandó programjaink mellett különféle kulturális eseményekre is várjuk
tagjainkat.
A technikai fejlődésnek köszönhetően az információ sokkal szélesebb körben jut el a helyi magyarsághoz, ami
lehetővé teszi, hogy az érdeklődők tagsági díj befizetése nélkül is értesüljenek az egyesület által szervezett eseményekről. A
tagdíjak teszik azonban lehetővé, hogy tartalmas, színvonalas és érdekes műsorokat szervezzünk, termet béreljünk,
előadók tiszteletdíját fizessük, kellékekről gondoskodjunk, postázzuk kiadványainkat, meghívóinkat.
Mindent megteszünk, hogy az Egyesület olyan szervezet legyen, amely összetartja a Boston környéki magyarokat: az
egyetemistáktól a gyerekes családokon át, a nyugdíjas korosztályig, akik ápolják, terjesztik és továbbadják a magyar nyelvet,
zenét és kultúrát, vagy egyszerűen csak kedvüket lelik egymás társaságában.
Szeretnénk a tagságot mindenki számára elérhetővé tenni, így a tagsági díjak változatlanok maradnak. Tagjainknak
rendezvényeinken kedvezményes belépti díjat biztosítunk. Amennyiben lehetősége van a tagsági díjnál nagyobb összeggel
támogatni szervezetünket, biztosíthatjuk, hogy adományát jó célra használjuk fel. Köszönetképpen pedig szivesen közöljük a
nevét az Egyesület honlapján. Kérjük jelezze ezen óhaját a megfelelő rovatban az alábbiakban.
Tisztelettel és szeretettel,
a Massachusetts-i Magyar Egyesület vezetősége
Éves Tagsági díj: ___________________
Egyéni $25 / Családi $50 / Diák $10
Egyéb Adomány kategóriák:
Magyar Iskola/Óvoda
_____________
Cserkészet
_____________
Általános kiadások
_____________
Név:
Lakcím :
Telefon:
Email:

2019. január 20.

A csekkeket kérjük a
Hungarian Society of Mass., Inc. nevére kiállítani és
erre a címre elküldeni:
Hungarian Society of Massachusetts
P.O. Box 61
Belmont, MA 02478

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
____________________________

Kérem közöljék nevemet az Egyesület honlapján adományom elismeréséül:

IGEN

NEM

A tagsági díj befizetése lehetséges elektronikusan PayPal-on keresztül is a posta@bostonhungarians.org cimre.
A pénz átutalásnál, az extra díj elkerülése végett, kérjük, hogy használják a “send money to friends and family” opciót!
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