
 

Katalin Bál     
 

A Magyar Tanya hagyományos Katalin Bálját 2018. november 10. szombaton 6:00 órai kezdettel tartjuk.  
A Royal Zenekar fogja a zenét szolgáltatni. Tisztelettel kérünk minden résztvevőt, hogy a bál 
színvonalának emelésére és egymás megbecsülése jeléül estélyi öltözetben jelenjék meg. Hölgyeknek 
estélyi ruha, uraknak szmoking (csak egészen kivételes esetben sötét öltöny). Bálunk zártkörű! Meghívó 
felmutatása kötelező. Alsó korhatár 16 év. Adomány tagoknak $50, vendégeknek $60, diákoknak $30.  
 

A hagyományos elsőbálosok bevezetése helyett, tiszteletben tartjuk azokat a tagokat, akik eltávoztak az 
örök hazába, és a szeretteik képviselik őket.  
 
Kérünk mindenkit, aki teheti, vállaljon védnökséget. Az összegeket kérjük legkésőbb okt. 14-ig 
beküldeni, hogy a megtiszteltek és védnökök nevét a meghívóra tudjuk nyomtatni, és postázni.  
 
November 10, Saturday, Katalin Ball starts at 6:00. Music by the Royal Band. Dress code is black tie formal and 
evening gowns. Minimum age is 16. Admission donations are $50 for members and $60 for guests.  
 
In lieu of the traditional introduction of the debutantes, we will be honoring members that have passsed and their 
loved ones will represent them. 
 
We ask everyone who can, to sponsor the event and to remit sponsorship and admission donations no later than 
October 14, so that we can include the sponsors and honored guests’ names on the formal invitation. 

 

Katalin Bál rezerválás űrlap 

................................................................................................................................................... 

 

Katalin báli helyfoglalás: Név…………………………………..…….Kérek………..jegyet $.................... 

 

Katalin ball reservations: Name ……………………………………# of tickets, ………… $..................... 

 

Szeretnék a következő személyekkel ülni:………………………………………………………………………………….. 

 

Would like to be seated with ………………………………………………………………………………………………… 

 

Aláírás:……………………………………………….Signature; ……………………………................................................ 

 

A bál védnökségét (Sponsorship) Vállalom.   Fővédnök/ Guarantor  $100.00 

Védnök/Benefactor     $75.00 

Pártfogó/Patron     $50.00   

Adományozó/Sponsor    $25.00 

Barát/Friend                 $______ 

 

 

Név…………………………………..........……$_________Aláírás…………………............................................. 

                                               

Name …………………………………………  $_________Signature………………………………………….... 

 
A fenti összegeket kérjük legkésőbb 2018. október 14-ig beküldeni, hogy a védnökök és megtiszteltek képviselői nevét a 

meghívóra tudjuk nyomtatni. Please remit all payments before 10/14/2018 to: Philadelphia & Vicinity 
Hungarian Sports Club, Inc., c/o Robert Lengyel, 1600 Persimmon Court, Williamstown, NJ 08094. 


