
 

Kérjük, a válaszlapot töltse ki, vágja félbe, és 

küldje vissza nekünk a postacímünkre. 
 

POSTA CÍMÜNK 
 

Hungarian Association / Magyar Társaság /  

P.O. Box 771066 

Cleveland, OH 44107  USA 
 

A csekket kérjük a  

„Hungarian Association” nevére kiállítani. 
 

 

LIV. Magyar Kongresszus 
2014. november 28-29–30 

Cleveland Airport Marriott, 4277 W. 150 Street, 

Cleveland, Ohio  44135  USA 

Tel: +1-216-252-5333 Fax: +1-216-251-1508 
 

Kérdések / Általános felvilágosítások: 

(216) 651-4929 (Vali, este 6 óra után) 
 

Csak jegyekkel kapcsolatban: 

(440) 331-0391 (Mária) 
 

 Email: magyar.tarsasag@gmail.com    (* új!) 
 

KÉRJÜK A KEDVES FIGYELMÜKET! 
A legújabb változásokat a honlapunkon közöljük:  

 www.hungarianassociation.com 

 

SZOBAFOGLALÁS: 

Vidéki, külföldi és clevelandi vendégeink részére előnyös szoba 

árakat biztosítottunk, egy vagy két személyes szoba ára $ 85 

(+adó), de foglaláskor közölni kell, hogy a „HUNGARIAN 

ASSOCIATION” résztvevője a szoba foglalója. A 

kedvezményes szoba árak november 15-ig érvényesek 

amennyiben a hotel megtelik. Ezért kérjük vendégeinket, hogy 

időben jelentkezzenek: Cleveland Airport Marriott 4277 W. 150 

Street, Cleveland, Ohio  44135  USA,   Tel: +1-216-252-5333  

 

PARKOLÁS: 

A parkolás ingyenes, kapu mögött, a Cleveland Airport Marriott 

parkolóhelyén, zsetonnal, amit vendégeinknek a helyszinen 

kiosztunk. 
 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

 Az Irodalmi- és Művészestre a jegy elővételben vagy az 

ajtónál  kapható, a belépőjegy ára egyforma. Egyetemi 

hallgatóknak és kiskorúaknak ingyenes. 

 A társasebéd és bál jegyek csak elővételben kaphatók, 2014 

nov. 24-ig. Lássuk a Válaszlapot/megrendelőszelvényt.  

 A szombat délutáni társasebédre és az ünnepi szónok 

előadására, kérjük a jegyet elővételben megrendelni, mivel 

az ajtónál  nem lesz jegyárusítás. Az ebédre, előadás 

meghallgatására, csakis kombinált ebéd-előadás jeggyel lehet 

majd belépni, köszönjük a megértést. 

 A szombat esti Magyar Bál bankett/báljegy elővétele 

kötelező, és csak 16 éven felüliek vehetnek részt a bálon. 

Külön táncjegy nem kapható, az ajtónál nem lesz  

jegyárusítás.  

 A Magyar Kongresszus többi programja ingyenes, 

mindenkit szeretettel várunk! 

 

VÁLASZLAP    (Megrendelőszelvény) 

Szeretném támogatni a Magyar Társaság munkáját a következő 

adományokkal  / tagdíjakkal: 

 Kongresszus Fővédnökségre alsó határ: $50 US  ______ 

 Kongresszus Védnökségét alsó határ: $20 US  ______ 

 Magyar Társaság tagdíjára (2014): $15 US  ______ 

 Árpád Akadémia tagdíjára (2014):  $25 US  ______ 

 Adomány a Magyar Társaság munkájának támogatásár $  ______ 

Magyar Bál / Díszvacsorára nov. 29-én: kérem az alábbi jegyek 

biztosítását:  
 

 Nov. 14-ig ___db. jegy x $60 US =  ______ 

 Nov. 14 után  nov. 24-ig   ___db. jegy x $65 US =  ______ 

 Nov. 14-ig diákjegy (16 éven felüliek) ___db. jegy x $40 US =  ______ 

 Nov. 14 után nov. 24-ig diákjegy ___db. jegy x $45 US =  ______ 

 Egyéb jegyrendelések: 

 Nov. 29.-i szombat déli ebédjegy / ünnepi szónok,  

csak nov. 24-ig     ___db. jegy x $25 US = ______ 

 Nov 28.-án Irodalmi & Művészestre     ___db. jegy x $10 US = ______ 
 

 ÖSSZESEN (adományok, tagdíjak, jegyek):   $ ________ 
 

  Leányom, fiam részt vesz a Magyar Bál nyitásában, neve: 

________________________________________________________ 

 Első bálos leányom neve:_________________________________ 

  Meghívót kérek küldeni a csatolt lapon feltüntetett címekre. 

  Csekkemmel a következő személyek vacsora / báljegyét fizetem,  

és megjelőlöm a vacsora választékainkat: 

1. _____________________________________________sertés / lazac 

2. _____________________________________________sertés / lazac 

3. _____________________________________________sertés / lazac 

4. _____________________________________________sertés / lazac 

5. _____________________________________________sertés / lazac 

6. _____________________________________________sertés / lazac 

7. _____________________________________________sertés / lazac 

8. _____________________________________________sertés / lazac 

 

 Szeretnék a következő személyek asztaltársaságában ülni, vagy az 

ültetést rábizom a rendező bizottságra, megemlített korcsoportom 

szerint). 

(8 személyes asztalok)  Felnőtt / Diák 
 

1. ___________________________________________  

2. ___________________________________________  

3. ___________________________________________  

4. ___________________________________________  

5. ___________________________________________  

6. ___________________________________________  

7. ___________________________________________  

8. ___________________________________________  

 

Nevem ___________________________________________________ 

Lakás címem ______________________________________________ 

Város________________________  Állam ______________________  

Zip/posta irányítószám ___________________  Ország ____________ 

Telefonszám ( __________ )  ______________ - _________________  

E-mail ___________________________________________________ 

mailto:magyar.tarsasag@gmail.com
http://www.hungarianassociation.com/
http://www.hungarianassociation.com/

