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Dear Bay Area Community, 
 
Eszterlánc conveys a highly visible and tangible representation of Hungarian folk culture. Through dance, 
costume, and music, our ensemble brings the Hungarian experience to life. Mazsola, our childrens’ folk 
dance ensemble, carries this tradition to our children as well. 
 
Whether or not you have been a member of Eszterlánc Hungarian Folk Ensemble, you probably know that 
we are a non-profit organization operating since 1977 from donations, various fundraising events and 
grants. 
 
Members of both Eszterlánc and Mazsola actively live the Hungarian folk traditions and cheerfully share 
their passion for Hungarian folk dance and music with members of the community at several Bay Area 
events every year. The year 2019 was a busy year for us – we organized: 

• three dance houses (táncház) 
• a concert and two string music workshops 
• we showcased our dances at seven cultural events in the Bay Area 
• a record number of us participated in the Ti Ti Tábor Hungarian Folk Camp in Seattle 
• we invited Domonkos Bálint, a Kőrösi Csoma Sándor (KCsP) scholar to teach Hungarian folk music 

and ethnography to various Bay Area Hungarian organizations 
In 2020, we were off to a good start. From January till March, we organized: 

• a concert by Zagyva Banda from Hungary 
• two dance houses (táncház), 
• three performances 

 
During the pandemic, we stay active through online Zoom practices. We are active on social media: we 
have streamed old performances and we have shared memories of previous events. 
 
If you wish to support our efforts, make a donation. Your generous contribution will keep Eszterlánc alive. 
Please return your contribution in the enclosed return envelope or visit http://eszterlanc.com/support-us 
and click the “Donate” button. Since Eszterlánc is a non-profit organization, your donation may be tax 
deductible – please check with your tax advisor. You can also support us on Amazon Smile. 
 
Your donation will go toward allowing Hungarian culture to continue to flourish in our area. Without 
generous donors like you, we would not be able to accomplish our mission statement to celebrate and 
showcase Hungarian folk culture through presentations to the Hungarian community and the general 
public. 
 
With much appreciation, 

  
Szonja Vajda Attila Levente Egyedi 

Eszterlánc Business Director Eszterlánc Fundraising Coordinator 

EST. 1977



Kedves Barátunk! 
 
Ha valaha tagja voltál az Eszterlánc Magyar Népi Együttesnek, vagy láttál minket táncolni, biztosan tudod, 
hogy egy non-profit szervezet vagyunk, akik 1977 óta az Öböl-környéki magyar és amerikai közösség 
támogatásából, adománygyűjtő eseményekből, valamint pályázatokból gazdálkodunk. Az együttes a 
magyar népi kultúrkincsnek adóz táncon, viseleteken és muzsikán keresztül. Utánpótlás csoportunk, a 
Mazsola a közösségünk gyermekei számára teszi elérhetővé és megismerhetővé a magyar népi 
hagyományokat. 
 
Mindkét csoport tagjai rendszeresen megélik a magyar népi hagyományokat, és ezt a szenvedélyüket 
örömmel osztják meg a közösség tagjaival minden neves esemény alkalmával. 
A 2019-es év különösen eseménydúsan telt számunkra. Szerveztünk: 

• három táncházat 
• egy koncertet és két vonós népzeneoktató műhelyt 
• az év folyamán hét alkalommal léptünk fel az Öböl környékén 
• egy népes csapatunk részt vett a Seattle-i „Ti Ti Tábor” Magyar Népi Táborban 
• megpályáztuk és lebonyolítottuk Bálint Domonkos Kőrösi Csoma Sándor (KCsP) ösztöndíjas itteni 

tartózkodását, aki magyar népzenét és néprajzot oktatott több Öböl-környéki szervezetnek 
 
2020 is jó évnek ígérkezett. Januártól márciusig szerveztünk: 

• egy koncertet a magyarországi Zagyva Banda meghívásával 
• két táncházat 
• három fellépést 

 
A világjárvány alatt továbbra is aktívak vagyunk, régi fellépéseinket megosztottuk a közösségi médiában, 
és online Zoom próbákat tartunk. 
 
Amennyiben szívesen segítenéd az Eszterláncot a további munkában, kérjük, támogass bennünket. Küldd 
el hozzájárulásodat a mellékelt válaszborítékban, vagy látogass el a weboldalunkra a 
http://eszterlanc.com/support-us címre, és kattints a „Donate” gombra. Mivel az Eszterlánc non-profit 
szervezet, adományod várhatóan az adóból leírható; ennek részleteiről kérjük egyeztess a könyvelőddel. 
Emellett támogathatsz bennünket az Amazon Smile-on keresztül is. 
 
Adományod hozzájárul ahhoz, hogy a magyar népi kultúra kincseit tovább műveljük és megosszuk az Öböl 
környékén. A hozzád hasonló, nagylelkű adományozók nélkül nem lenne lehetőségünk küldetésünket 
teljesíteni, mely a magyar népi kultúra ünneplése és bemutatása a magyar és amerikai közösség számára. 
 
Tisztelettel, 

  
Vajda Szonja Egyedi Attila Levente 

Eszterlánc üzleti vezető Eszterlánc adománygyűjtő 
 


