
 

GALA BANQUET  and  HUNGARIAN BALL 

Saturday, November 30, 2019 

in conjunction with the 59th Hungarian Congress  

November 29-30, 2019 

 

Hilton Garden Inn Downtown Cleveland 

1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115 

Tel:  (216)  658-6400      Fax:  (216)  658-6401 

Mention Block code: “HUNGCI”  

for reduced hotel room rates. 

 

For general questions (Általános felvilágosítások)   

(216) 651-4929 (Vali, after 6 p.m.) 
 

Ticket questions only (Jegyekkel kapcsolatban)  

(440) 331-0391 (Mária) 

 

The full program with all Hungarian Congress events and speakers and also 

the Newsletter are sent via US mail to those currently on our mailing list. 

(Contact us if you did not receive copies and / or wish to add your name & 

address.) 
 

See also our ticket form. Tickets are needed for: 

 the Friday evening Musical & Artistic Performances, pre-ordered or at the 

door 

 the Saturday Luncheon with the Keynote Speaker, must be pre-ordered 

 the Saturday evening Hungarian Ball (for guests 16yrs. and older), must be 

pre-ordered 

 All other events, including all presentations and all exhibitions are free of 

charge.  

 Everyone is welcome to attend 

 

Hungarian Association 

  P.O. Box 771066  

Cleveland, OH 44107 
 

Email: magyar.tarsasag@gmail.com 

Website: www.hungarianassociation.com/ 
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A MAGYAR TÁRSASÁG 

és az ÁRPÁD AKADÉMIA 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a  

2019. november 30-án, szombaton este rendezendő 
 

DÍSZVACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT 59. 
 

MAGYAR BÁLRA 
 

— A DÍSZVACSORA MŰSORA — 
 

6:30 p.m. Érkezés, asztalfoglalás, koktél óra 

7:00 p.m. Amerikai és Magyar Himnusz / Ima 

Üdvözlet / Dr. Nádas János, elnök 
 

— A DÍSZVACSORÁT KÖVETŐEN— 
 

8:30 p.m. 

— A Magyar Találkozó Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád aranyérmek és 

Árpád Szövetség díszjelvények nyerteseinek bemutatása és kitüntetése, és a 

Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészeti Pályázat eredményhirdetése — 
 

8:45 p.m. 

— A MAGYAR BÁL MEGNYITÁSA — 
— 2019-es elsőbálozóink és nyitótáncosaink bemutatása 

A táncosok névsorát a bálon hirdetjük ki. — 
 

— A tánczenét Walt Mahovlich és a clevelandi  

„Harmonia” zenekar szolgáltatja. — 

 

—  A „Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport” palotás tánca — 

 

―  Régi báli szokásunkhoz híven, kérjük, hogy aki teheti, diszmagyarban vagy 

magyaros öltözetben jelenjen meg, hogy ezzel is örizzük hagyományunkat és 

kultúránkat.  ―   Jegyek csak elővételben kaphatók, tehát az ajtónál nincs 

jegyárusítás; a bálon kizárólag 16 éven felüli vendégek vehetnek részt. ― 
 

THE HUNGARIAN ASSOCIATION 

and the ÁRPÁD ACADEMY  

   invite you and your family on the evening of Saturday, 

November 30, 2019, to attend the 59th 
 

GALA BANQUET and  
 

HUNGARIAN BALL 
 

 

— THE BANQUET PROGRAM — 
 

6:30 p.m. Ballroom opens, cocktails (cash bar) 

7:00 p.m. National Anthems / Prayer 

Greeting / Dr. John Nádas, President 
 

 

— FOLLOWING THE BANQUET — 
 

8:30 p.m. 

— Award Presentations — 

The Árpád Gold Medal, the Árpád Association Honorary Certificate,  

and the Dr. Emery Ladányi Foundation Art Competition  

 

8:45 p.m. 

— The MAGYAR BALL — 
 

― Presentation of the 2019 Debutantes and Opening Dancers, 

 Dancers’ and Debutantes’ names will be announced at the ball. — 
 

― Dancing to the music of Walt Mahovlich & “Harmonia”  

from Cleveland, Ohio — 

― Traditional & Ballroom Music ― 

 

― “Palotás” Performance by the “Cleveland Hungarian Scout Folk 

Ensemble” — 
 

―   Black Tie / Evening Gown,  

Hungarian formal dress is especially encouraged. ― 

  

―   By invitation & pre-reservations only; no tickets sold at the door.  

       Ball attendance is limited to guests 16 years and older only. ― 


