1848/49-es Magyar forradalom és szabadságharc

Megemlékezojét
“

Az 1848/49-es Magyar forradalom és szabadságharc 169-ik évfordulójának
Megemlékezőjét vasárnap, március 12-én, a szokásos módon a Szentmise után
a Cisztercita iskola (3660 Cistercian Road, Irving, Texas 75039) ebédlőjében
tartjuk. A Szentmise délután 4-kor kezdődik, amelyet a megemlékező ünnepség
követ 5 órakor. Kérjük hogy harapnivalóval, édességgel mindenki járuljon hozzá az összejövetelünk sikeréhez. Üdítő italokról és a szükséges terítékről az MMCC gondoskodik! Mindenkit
szeretettel várunk! Tobb információ: Eva Beluska (817) 829-2180 vagy evabeluska@hotmail.com.
Ezúton szeretnénk ismét örömmel jelenteni, hogy az MMCC szorgalmasan dolgozik a klub modernizálásán, hogy
lépést tudjunk tartani a korral és a fiatalabb tagok igényeivel. Felfrissitettük a www.magyarszo.net weboldalunkat,
ahol most már PayPal-al vagy hitelkártyával lehet egy kattintásal tagságit fizetni vagy adományozni! Szeretnénk
megkérni mindenkit, akik eddig még nem fizették be a 2017-re szóló tagsági díjat, hogy minél elöbb próbáljak ki ay új
fizetési módot. A tagdíj: $25 egyéni és $40 családi. A tagdíj és egyéb adomány az adóból levonható!
Név:
Házszám:

Utca:

Város:

Irányitószám:

Telefonszám:

E-mail:

Tagdíj:

Egyéni felajánlás (nem tagdíj): $

Kérjük, azokat, akik továbbra is a hagyományos módon óhajtanak fizetni, hogy a csekket a
“Metroplex Magyar Cultural Circle” részére kiállítva a Katherine Robbins, új pénztárosunkhoz:
2601 Pickwick Ln. Plano, TX 75093 címre postázni sziveskedjék!
Támogatásukat előre is köszönjük!
Kövessenek honlapunkon: www.magyarszo.net és Facebookon: DFW/Texas Hungarians

Commemoration

1848/1849 Hungarian Revolution

Our commemoration of the 1848/1849 Hungarian revolution and Independence
war will be held in the Cistercian Preparatory School (3660 Cistercian Road,
Irving, Texas 75039) Cafeteria on Sunday, March 12, 2017 at 5 PM after the
Hungarian mass. The mass will be celebrated at 4 PM.

Following a short program there will be a potluck dinner. Please bring food and
desserts to share with others to make the event as enjoyable as possible. The MMCC will
provide the water, soft drinks and table settings. Everyone is cordially invited to attend! For more
information, contact Eva Beluska (817) 829-2180 or evabeluska@hotmail.com.
I am also happy to bring it to your attention, that we are diligently working to modernize the MMCC, updated, ‘cleaned
up’ our website, the www.magyarszo.net Now, by simply going to this site one can donate to the club, pay membership fees or purchase event tickets and pay by PayPal or credit card. We would like to ask our members and
supporters who haven’t yet paid the 2017 membership fee, do so by testing the new payment method. The membership fee, is only $25 for an individual or $40 for a family. All your contributions are tax deductible and will enable us to
continue our charitable work, celebrations, etc.
We want to thank you for your past and future support!
Name:
Address:
Telephone:

E-Mail:

Membership Fee:

Contribution:

Naturally we are not forgetting our members, who for so many years supported us.
They can still pay by checks - as they did in the past. Just make your checks payable to
“Metroplex Magyar Cultural Circle” and mail this form with your membership fee to:
MMCC – Katherine Robbins, 2601 Pickwick Ln. Plano, TX 75093
For information on current activities and news please visit the MMCC website at:
www.magyarszo.net or on Facebook at DFW/Texas Hungarians

