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A MAGYAR TÁRSASÁG 

és az ÁRPÁD AKADÉMIA 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a  

2014. november 29.-én, szombaton este rendezendő 
 

DÍSZVACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT 54-ik 
 

MAGYAR BÁLRA 
 

— A DÍSZVACSORA MŰSORA — 
 

Este 6:30-kor:     Érkezés, asztalfoglalás, koktél óra 

7:30-kor     Amerikai és Magyar Himnusz / Ima 

Üdvözlet / Dr. Nádas János, elnök 
 

— A DÍSZVACSORA UTÁN — 
 

8:30-kor 

— A Magyar Találkozó Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád aranyérmek és 

Árpád Szövetség díszjelvények nyerteseinek bemutatása és kitüntetése. — 
 

8:45-kor 

— A MAGYAR BÁL MEGNYITÁSA — 
2014-es elsőbálozóink és nyitótáncosaink bemutatása 

A táncosok névsorát a bálon hirdetjük ki. 
 

A zenét a tánchoz New Jerseyből a „Magyar Kálmán Quartet”  

zenekar szolgáltatja. 

 

A „Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport” előadása 
 

―  Régi báli szokásunkhoz híven, kérjük aki csak teheti, jelenjen meg diszmagyar 

vagy magyaros öltözötben, hogy ezzel is örizzük hagyományunkat és kultúránkat..   

―   Az ajtónál nincs jegyárusítás; a bálon kizárólag 16 éven felüli vendégek 

vehetnek részt. ― 

 

 

 

 

DÍSZVACSORA és MAGYAR BÁL 

2014. november 20, szombat este, 

egybekötve az 54. Magyar Kongresszussal: 

2014. november 28-29-30 

 
 

Cleveland Airport Marriott (* új helyszín) 

4277 W. 150 Street 

Cleveland, Ohio  44135  USA 

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

Vendégeink számára kedvezményes hotel árakat a 

„The Hungarian Association” említése biztosít.  

 
 

Kérdések, általános felvilágosítások:  

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

Csak jegyekkel kapcsolatban:  

(440) 331-0391 (Mária) 

 
 

A Magyar Kongresszus teljes programját, az előadások és az események 

részletes leirását, valamint  a Tájékoztatónkat postázzuk azoknak, akiknek a 

neve a címlistánkon szerepel. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha 

szeretné a nevét a címlistához hozzácsatolni. 
 

Kérjük, tekintse meg a válaszlap/megrendelőszelvényt is.  

 Az Irodalmi- és Művészestre a jegy elővételben vagy az ajtónál  

kapható, a belépőjegy ára egyforma.  

 A szombat délutáni társasebédre és az ünnepi szónok 

előadására, kérjük a jegyet elővételben megrendelni, mivel az ajtónál  

nem lesz jegyárusítás. 

 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! 

 
Hungarian Association 

  P.O. Box 771066  

Cleveland, OH 44107 
 

Email: magyar.tarsasag@gmail.com 

Weboldal: www.hungarianassociation.com/ 
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