Magyar baráti találkozó - 2017. február 13.
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A Boston Hungarians Network szervezoi és Garai Gábor, Magyarország Boston-i Tiszteletbeli
Fokonzulja ezúton szívélyesen meghívja Önt a Boston Hungarians Network soron következo
rendezvényére, informális baráti találkozójára:

2017. február 13. (hétfo este) 19.30 órától 22.30 óráig

HELYSZÍN: Patron's - vagy korabbi neven Big City

CíM: 138 Brighton Ave. (Corner of Harvard Ave.) Allston
(617) 782-2020

AZ ESEMÉNY: A Boston Hungarians Network (BHN) informális összejövetelei rendszeres
alkalmat biztosítanak a Boston környéki magyarság tagjai számára a találkozásra,
kapcsolattartásra és barátkozásra a városban élo, dolgozó, vendégeskedo más magyarokkal és
magyar származású amerikaiakkal. Éppen ezért arra kérünk minden kedves résztvevot, hogy
terjessze az informális baráti találkozók hírét, és ezt a meghívást ossza meg magyar-amerikai,
illetve amerikai-magyar barátaival és kollégáival.

Rendezvényeink látogatása ingyenes. A találkozóinkon könnyü eloételeket a Patron's konyhája
kínál köszönhetoen Garai Gábor Tiszteletbeli Fokonzul úr támogatásának. A Big City széles
italválasztékkal áll rendelkezésre, amelyeket a vendégek maguk fizetnek (az alkoholtartalmú
italok fogyasztásához a 21 éves kor elmúltát útlevéllel vagy más igazolvánnyal igazolni kell). A
Patron's-ban muködtetett biliárdasztalokat a vendégek ugyancsak használhatják. Az
alábbiakban a rendezvény helyszínéül szolgáló Patron's-rol, illetve a helyszín
megközelíthetoségérol olvashatnak a Patron's weboldalán is megtalálható információkat angol
nyelven.

ABOUT THE PLACE:
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"Patron's is Boston's best kept secret for outrageous pizzas and inventive beer food. In this
renovated, two floor, circa 1910 bank building you'll find one-of-a-kind "retro-metro" decor
pieces and life size murals that give this city life, as well as 21 championship size pool tables,
plus 80 beers on tap."

MBTA DIRECTIONS:
Take the Green Line "B" train to the Harvard Ave. stop (not to be confused with Harvard station
on the Red Line). Walk down Harvard Ave. (with the numbers decreasing). At the traffic light
take a right onto Brighton Ave. Big City is the first door on your right. 3 minutes from T-station.

DRIVING DIRECTIONS:
North/South of Boston:
Take I-93 North/South. Take exit 26 for Storrow Drive west. Go through small tunnel and stay in
the right lane. Continue for approximately three miles and take the exit for Allston/Brighton and
Central Square (Doubletree Hotel will be on your left hand side). At traffic light take a left onto
Cambridge St. At the third traffic light, take a left onto Harvard Ave. At the next traffic light,
Brighton Ave. will cross Harvard St. Big City is on the upper left corner of that intersection.
West of Boston:
Via Massachusetts Turnpike: Get on to Mass. Pike east. Take exit 18 (left exit) for
Allston/Brighton and Cambridge. Follow signs for Allston/Brighton and you will be on Cambridge
St. Go to the third traffic light and take a left onto Harvard Ave. At the next traffic light, Brighton
Ave. will cross Harvard Ave. Big City is on the upper left corner of that intersection.
Via Route 2:
Take Route 2 East through Fresh Pond. Get onto Storrow Drive East. Take take the exit for
Allston/Brighton and Central Square. Pass Western Ave. and take a right onto Cambridge St.
(before the Doubletree Hotel). At the third traffic light, take a left onto Harvard Ave. At the next
traffic light, Brighton Ave. will cross Harvard Ave. Big City is on the upper left corner of that
intersection.

Örömmel várjuk Önöket a BHN következo rendezvényén!

Ildiko Czifrik
Consular Officer
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