
 

Kérjük, a válaszlapot töltse ki, vágja félbe, és 

küldje vissza nekünk a posta címünkre. 
 

POSTA CÍMÜNK 
 

Hungarian Association / Magyar Társaság   
P.O. Box 771066 

Cleveland, OH 44107  USA 
 

A csekket kérjük a  
„Hungarian Association” nevére kiállítani. 

 
 

59. Magyar Kongresszus 
2019. november 29-30 

Hilton Garden Inn Cleveland Downtown, 1100 Carnegie Ave, 
Cleveland, Ohio  44115  USA 

 

Kérdések / Általános felvilágosítások: 
(216) 651-4929 (Vali, este 6 óra után) 

 

Csak jegyekkel kapcsolatban: 
(440) 331-0391 (Mária) 

 

 Email: magyar.tarsasag@gmail.com   
 

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 $106 
(+adó). A kedvezményes szoba árak november 11-ig 
érvényesek amennyiben a hotel megtelik. Ezért kérjük 
vendégeinket, hogy időben jelentkezzenek: Hilton Garden Inn 
Cleveland Downtown, 1100 Carnegie Ave, Cleveland, Ohio  
44115  USA.  Tel: +1-216-658-6400, de a foglaláskor közölni 
kell, hogy a „HUNGARIAN ASSOCIATION” résztvevője a 
szoba foglalója, és úgyanakkor említeni kell a következő csoport 
kódot: „HUNGCI”. 

PARKOLÁS: 

Napi vagy éjszakára való parkolás kedvezményes áron $5, a 
Hilton Garden Inn parkolóhelyén, amely az épület mögött van. 
 

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, 2019 
nov. 23-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    (Megrendelő szelvény) 

Szeretném támogatni a Magyar Társaság munkáját a következő 
adományokkal  / tagdíjakkal: 

 Kongresszus Fővédnökségre alsó határ: $50 US  ______ 
 Kongresszus Védnökségére alsó határ: $25 US  ______ 
 Magyar Társaság tagdíjára (2019): $20 US  ______ 
 Árpád Akadémia tagdíjára (2019):  $30 US  ______ 
 Adomány a Magyar Társaság munkájának támogatására $  ______ 

Magyar Bál / Díszvacsorára nov. 30-án: kérem az alábbi jegyek biztosítását:  
 

 Nov. 17-ig ___db. jegy x $75 US =  ______ 
 Nov. 17 után  nov. 23-ig   ___db. jegy x $80 US =  ______ 
 Nov. 17-ig diákjegy (16 éven felüliek) ___db. jegy x $50 US =  ______ 
 Nov. 17 után nov. 23-ig diákjegy ___db. jegy x $55 US =  ______ 
 Egyéb jegyrendelések: 
 Nov. 30.-i szombat déli ebédjegy / ünnepi szónok,  
csak nov. 23-ig     ___db. jegy x $30 US = ______ 
 Nov 29-én Irodalmi & Művészestre      ___db. jegy x $15 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. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

2. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

3. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

4. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

5. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

6. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

7. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 

8. ___________________________________ „steak” / sertés / lazac / veget. 
 

 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/


REPLY / ORDER FORM 
I would like to support the Hungarian Association with the 

following donations / dues: 

 Congress principal patron, minimum:  $50 US  ______ 
 Congress patron, minimum: $25 US  ______ 
 Membership in 2019 Hungarian Association: $20 US  ______ 
 Membership in 2019 Árpád Academy: $30 US  ______ 
 Towards the work of the Hungarian Association:  
  DONATION  $ _____ 

I would like to order the following tickets for the 
Gala Banquet / Hungarian Ball on Nov. 30: 
 

 Before Nov. 17 ___ ticket(s) x $75 US = ______ 

 After Nov. 17 till Nov. 23 ___ ticket(s) x $80 US = ______ 

 Student before Nov. 17 (16 yr. or older) ___ ticket(s) x $50 US = ______ 

 Student after Nov.17 till Nov. 23  ___ ticket(s) x $55 US = ______ 

 Other event tickets: 

 Saturday Nov. 30 Luncheon / Keynote Speaker / 
 until Nov. 23 only ___ ticket(s) x $30 US = _____ 

 Friday Literary & Artistic evening ___ ticket(s) x $15 US = _____ 
  

GRAND TOTAL (donations, dues, tickets): $ _________ 
 

  My daughter/son will participate in the Ball opening dance, name: 

_______________________________________________________ 

 My debutant daughter’s name: _____________________________ 

  Send invitation to friends. I have attached addresses on a separate sheet. 

  My check covers the following persons for the banquet/ball: 
(I have circled choice of entree.) 

1. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

2. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

3. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

4. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

5. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

6. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

7. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 

8. ___________________________________steak/ pork/ salmon/ veget. 
 

  Please seat me with the following people (or, please let us 
know if you would like a particular age group): 
     (tables for 8 guests)                  Adult / Student 

 

1. ___________________________________________  

2. ___________________________________________  

3. ___________________________________________  

4. ___________________________________________  

5. ___________________________________________  

6. ___________________________________________  

7. ___________________________________________  

8. ___________________________________________  

 

My Name _________________________________________________ 

Number and street __________________________________________ 

City ___________________________ State ______________________  

Zip code  __________________________  Country _______________ 

Telephone ( __________ )  _______________ - ___________________  

E-mail ____________________________________________________ 

 

Fill out the REPLY/ORDER FORM at left, cut as 

indicated, and return to the Hungarian Association 

mailing address below.  
 

MAILING ADDRESS: 
 

Hungarian Association / Magyar Társaság  
P.O. Box 771066 

Cleveland, OH 44107    USA 
 

Checks made payable to: “Hungarian Association” 
 

59th Hungarian Congress 
November 29-30, 2019 

Hilton Garden Inn Cleveland Downtown, 1100 Carnegie Ave, 
Cleveland, Ohio  44115  USA 

Tel: +1-216-658-6400 
  

Questions / General information: 
(216) 651-4929 (Vali, evenings after 6 pm) 

Ticket questions only: 
(440) 331-0391 (Mária) 

 

Email: magyar.tarsasag@gmail.com     
 

IMPORTANT !  

Please check our website for program updates:  
www.hungarianassociation.com 

 

HOTEL ROOM RESERVATIONS: 

For our out-of town as well as our Cleveland area guests, we have 
arranged for special rates at the hotel. Room rates for both single and 
double occupancy are $106 + taxes. Rates are valid through November 
11 or until the reserved number of rooms are all taken. Reservations 
after this date may not be available at the Congress rate. Therefore we 
urge you to make your reservations as early as possible. The Hilton 
Garden Inn Cleveland Downtown, 1100 Carnegie Ave, Cleveland, 
Ohio  44115  USA.  : Tel: +1-216-658-6400. For Congress reduced 
rates you must mention the “HUNGARIAN ASSOCIATION” at the 
time of your reservation, and also mention the group code “HUNGCI.”  
 

PARKING 
Congress rate is $5/day or overnight, in the Hilton Garden Inn private 
parking lot, behind the hotel. 

 

IMPORTANT INFORMATION: 
 Tickets for the Friday Evening Literary and Artistic 
Performances may be purchased at the door or in advance, same price. 
(No charge for college/high school/children) 

 Tickets for the Saturday luncheon and/or the Saturday evening 
banquet-ball available only through November 23, pre-reservations 
and purchase required. See reply/order form. 

 Tickets for the Saturday noon luncheon with the Keynote Speaker 
must be purchased in advance. No ticket sales at the door. Attendance 
at the keynote address following the luncheon is reserved for ticket 
holders only, thank you for your understanding. See reply/order form. 

 Tickets for the Saturday evening Gala Banquet and Magyar Ball 
must be purchased in advance. Price includes both banquet & ball. No 
tickets sold at the door, no separate dance tickets for the ball only. For 
guests 16 years and older only, please. See reply/order form. 

 All other Hungarian Congress programs are free of charge, and 
everyone is welcome to attend and participate. 

 Tickets may be ordered on our website, using paypal: 

www.hungarianassociation.com 
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