Majálisra
A METROPLEX MAGYAR CULTURAL CIRCLE (MMCC) SZERETETTEL MEGHÍV A 2017-ES

2017. május 6-án 
Déltől este 7:30-ig
3600 Pilot Point, Grapevine, TX 76051
Rockledge Park, Jackson Pavilion
https://playgrapevine.com/listing/jackson-pavilion/
Mi a program?
		
		
		
		
		
		

12:30 – 1:00
2:00 – 3:00
3:00 – 4:00
4:00 – 5:00
5:00 – 6:00
6:30 – 7:30
7:30 – 8:00

A magyar közösség önkéntesei által főzött egy tál bográcsgulyás (érkezz időben!)
Sárkányépítés Hertelendy Attilával (közös szülő és gyermek foglalkozás)
A magyar közösség önkéntesei által frissen sütött lángos (csak ebben az időben!)
Közösségi játékok (Google List-án jelezd, hogy mit tudsz hozzá otthonról hozni)
Focimeccs – Dallas vs. Fort Worth
Közös éneklés közkívánatra (szövegsegítség lesz) – naplemente nézés a tó mellett
Csoportos elrámolás

Felnőtt felügyelettel kajakozási lehetőség van a tavon. Kajakbérlés előzetes foglalás alapján a parkon keresztül (214-724-8311).
Mit hozzunk? Közösségépítő lelkesedést. Kiegészítő picnic ételt, sütit és gyermek ételt megosztani.
Üvegeket tilos a parkba behozni! Alkoholt fogyasztani viszont szabad, ezért kizárólag műanyag üvegben vagy fém dobozban hozzad otthonról és műanyag vagy papír pohárból fogyaszthatod. Pokrócot, játékokat, kemping asztalt, széket, saját
grillt, ha szeretnél. Nap és bogár elleni védőszert.
Mibe kerül?

Felnőtt belépő $10, 6-12 év között $5 és 6 év alatt ingyenes, melyből a gulyás/lángos alapanyagok, faszén, kenyér, étkezési
eszközök, hűsítők, víz és jég lesz fedezve.
MMCC támogatja a rendezvényt a parkbérlet ($350), parkolási díj ($100) és bérelt konyha árával ($150). Kérlek
újítsátok meg MMCC tagsági díjatokat a jelentkezéssel egyidőben, hogy több idei színvonalas rendezvényt tudjunk
szponzorálni, melyről hamarosan tájékoztatunk.

Jelentkezés?

Április 23-ig az MMCC weboldalán PayPal és hitelkártya fizetési móddal. Innen fogjuk tudni, hogy hány személynek
főzzünk. Az ételjegyeket a jelentkezési lista alapján a helyszínen lehet majd átvenni. Maximum férőhely 200 fő és a helyszínen már nem tudunk jelentkezést elfogadni és extra gulyást és lángost biztosítani, ezért mindenképpen előre regisztrálj!

Segíthetsz?

Lásd Google List -át, hogy koordinálni tudjunk. Segítségedet nagyra értékeljük és előre is köszönjük.

Akinek kérdése van, jelentkezzen Pesti Ilonánál a pestiilona2@gmail.com e-mail címen vagy a 979-739-6596 telefonszámon. Aki csak
csekkel tud fizetni, az MMCC névre kiállított csekket küldje: Beluska Éva, 1904 Autry Ct. Arlington, TX 76017 címre.

Közösséget csak a közösség tagjai építhetnek. Szeretettel várunk május 6-án!

