Volunteers of the DFW Hungarian community, Metroplex Magyar Cultural Circle and the Diaspora Council’s
Kőrösi Csoma Sándor program present:

Magyar Néphagyományok Fesztivál
Hungarian Folk Traditions Festival

2017 Február 4-én, délután 4-8 óra / Saturday, February 4th, 2017 from 4-8 p.m
Bedford Knights of Columbus Hall, 1319 Brown Trail, Bedford, TX 76022
PROGRAM

PROGRAM

Gyermek Tavaszköszöntő

Children spring welcoming performance

Énekes, táncos, néphagyományokat bemutató produkció a
Kőrösi Csoma Sándor Program Ösztöndíjasainak és a DFW Magyar
közösség tagjainak előadásában

The Hungarian Folk Traditions Program is brought to you by
the Kőrösi Csoma Sándor program’s interns and DFW Hungarian
community volunteer performers

Vacsora: Tavalyihoz hasonlóan vendégek által hozott
finomságok (hazai leves vagy főétel vagy sajtos/édes süti vagy
gyermek étel) 4-6 fő részére

Dinner: Like last year, bring your favorite home made dish or
dessert (soup, main dish, dessert or kids meal) to share with 4 to 6
people!

Üditő és egy pohár minőségi bor Magyarországról
(Megjegyzés: Otthonról hozott alkohol nem hozható be az épületbe,
de a bárban készpénzért vásárolható)

Soda and a glass of quality wine from Hungary
(Note: No outside alcohol can be brought in. For additional alcohol
consumption, a cash bar is available)

Táncház a Kőrösi Csoma Sándor Program Ösztöndíjasaival
(Ha van népviselete (mindegy milyen régióból) a táncház idején
viseld, hogy Te is részese légy országunk gazdag népviseletének
bemutatásának)

Learn to folk dance during the “Dance House”
(If you have Hungarian folk clothes (from any region) wear during the
dance house to showcase our rich folk clothes tradition)

Mulatós Tánczene
Gyermek játszó sarok

Dance music entertainment
Kids corner activities

Korlátozott – 150 (gyerekekkel együtt) - ülőhely miatt már most
jelentkezzetek! A regisztráció 2017 Január 20-án zárul vagy
korábban, ha a férőhely megtelt

Register today!
Seats are limited to Max. 150, including children!
Registration closes on January 20th, 2017 or when seats are
sold out

Jegyek ára
Felnőtt belépő:$16 ($14 MMCC tagsági kedvezmény) + plusz
otthonról hozott házi étel 4-6 fő részére
6-12 év között: $6, 6 év alatt: Ingyenes

Ticket prices:
Ticket for adults: $16 ($14 discount for MMCC members) + dish to
share with 4 to 6 people
Ages 6-12: $6, Under age 6: Free

Új regisztráció és fizetési mód:
1. Lépés: Az Új Google List-án ellenőrizheted, hogy 2017-es
MMCC member vagy-e, beírhatod, hogy hány főre veszel
jegyet, és kérlek egyidőben jelezd, hogy mit szeretnél hozni,
hogy mindenki láthassa és koordinálhassuk előre a menüt
2. Lépés: Az Új PayPal és hitelkártya fizetési móddal
kényelmesen fizethetsz és nem lesz kezelési költséged

New registration and payment method:
1. Via the New Google List you can check your 2017 MMCC
membership status, register the number of guests attending the
event, and the type of dish you plan to bring to assure a wide
variety of delicious homemade meals on the menu
2. Via the New PayPal and credit card payment method you
can conveniently make payment without any fee charged

Akinek kérdése van, vagy csak csekkel tud fizetni, jelentkezzen
Pesti Ilonánál a pestiilona2@gmail.com e-mail cimen vagy a
979-739-6596 telefonszámon

If you have questions or need to pay with a check, please contact
pestiilona2@gmail.com or 979-739-6596

A lelkes szervezők és előadók nevében szerettel várunk Február 4-én!

On behalf of the organizers and performers, we look forward to
seeing you on February 4th!

