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A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

Jöjjön, vegyen részt a XLIV. 
Magyar Kongresszuson 

Fő témánk: Magyar megmaradás a nagyvilágban... 
Magyar jövőnk - Magyar sorsunk! 

Meghívó -- Mint minden évben, 
ebben az évben is megtartjuk a 
Magyar Kongresszust Clevelandban.  

Előre várható, hogy több érdekes, 
és tanulságos előadás lesz.  

A MAGYAR KONGRESSZUSON 
kitűnő alkalom a legfrissebb 
tájékoztatásokat hallani külföldi 
magyar testvérinkről, megismerni új 
barátokat és fenntartani régi 
barátokkal a régi kapcsolatot. 

A Kongresszus a Hálaadás 
Napján, november 25.-én baráti 
vacsorával kezdődik a clevelandi 
Sheraton City Centre Hotelben.  

Pénteken reggel kezdődnek az 
előadássorozatok, amelyek 
párhuzamosan futnak több 

témakörben. Részletes programot 
következő értesítőnkben küldünk 
szokásunk szerint a meghívóval 
együtt.  

Honlapunkon is található lesz 
bővebb információ a Magyar 
Kongresszusról. 

Pénteken este a Művész és 
Irodalmi Est magas színvonalú 

zenei előadásokkal szórakoztatja a 
közönséget.  

Szombaton este, november 27.-
én  a nagyszabású, pompás 
Magyar Bál a világ magyarságát  
�megtáncoltatja�. 

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  
családjával jöjjön el. 

Szombati díszelőadónk 
A szombat déli közös ebéden 

díszelőadónk ft. Mustos István Sch. P. 
(Passaic, N.J.), az Árpád Akadémia 
tagja, a külföldi magyarok püspökének 
amerikai megbizottja lesz.  

A megszokott témaköröktől eltérően, 
nem kitűnő magyar íróinkról és 
költőinkről ad elő, hanem ebben az 
esetben a magyarság sorskérdéseiről, 
fennmaradásáról  nyújt nekünk 
érdekfeszítő előadást. 

Az ebédre előre kell jelentkezni, 
másképpen nem tudunk helyet 
biztosítani.  

A meghívóban bővebb információt 
találhatnak.      � dr. Somogyiné Sarolta 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST (pénteken este): 
Műsorvezető: Peller Ildikó 

 

Művészesti előadók:  Lendvay Gabriella szoprán, a New Yorki 
magyar színház művésze és tenor Chikáry Béla,  

a Budapesti Operett Színház tagja.        
�Merjünk Magyarnak Maradni!� Ezzel a felszólítással hívjuk az idei 

Művész és Irodalmi Estre, Kedves Vendégeinket, amely a Magyar Társaság 
keretén belül november 26.-án este 7:00 órakór kezdődik.   

Műsorunk  nagyon gazdag lesz az idén is.   

Az előadók között a clevelandi Magyar Iskola tanulói a �Magyar 
Hiszekegy�-et adják elő.  Majd Péterffy Gyöngyi művésznő Wass Albert 
"Láthatatlan lobogó" c. versét szavalja el.  Mint sok éven át, Mécs Éva előadó 
művészünk az idén is ékesíti műsorunkat.  

Rendkívüli esemény lesz a Cleveland Women’s Orchestra 
Ensemble fellépése.  Repertoirja magyar dalokból áll.   

Az est fénypontja Lendvay Gabriella szoprán művészünk előadása. Címe: 
�New Yorktól Budapestig�. 

Szoprán Lendvay Gabriella, a New York-i Magyar Színház énekművésze 
és Chikáry Béla tenor, aki a Budapesti Operett Színház tagja az �Örökzöld 
operettek�-ből és a �Bánk Bán� operából egy felejthetetlen zenés csokrot 
nyújtanak vendégeinknek.   

Kérjük, hogy jelenlétükkel támogassák kiváló művészeinket.   



Krónika XLIII Available 
�This book has some great articles and 
real variety. It is truly a great gift for a 

parent or older friend as well.� 
- Lél F. Somogyi, editor of the Krónika. 

As the official proceedings of the annual 
Hungarian Congress, the Krónika includes 
relevant articles in Hungarian and English 

about Hungarian issues. This year, a 
large number of photos are also included. 
It makes a great gift and has great articles 

in Hungarian and English. It can be 
ordered from the Hungarian Association 

for just US $20.00. 
* * * 

A Krónika felbecsülhetetlen érték 
nemcsak annak tartalma miatt, de 
bizonyítja az emigráció működését 

és szeretett szülőhazánk iránti 
áldozatkészségeinket az  

utókor számára.  
Kérjük, vegyék meg, hacsak egy 
jótanácsot kapnak belőle, már 
bőven megtérül az ára. Még 

karácsonyi ajándéknak is kitűnő. 
Ára US $20.00. 

FONTOS TUDNIVALÓK 
A más 
országokban 
élőket kérjük, 
ha pénzt 
akarnak 
küldeni, az 
ottani banktól, 
kérjenek US $-
ra kiállított 
csekket, amely 
olcsóbb, mintha 
azt itt mi váltanánk be. A minimális 
beváltási költség 10 dollár 
csekkenként! 
Tagdíjfizetés. � Kérjük évi tagdíjukat 
(személyenként 10 dollár) és az Árpád 
Akadémia évi 25 dollárt (az Árpád 
Akadémia tagjai az évente megjelenő 
Krónikát hivatalból díjmentesen 
kapják) megküldeni, amely nemcsak 
szervezetünket erősíti, de a mai egyre 
romló közgazdasági helyzet miatt 
működésünk alapfeltétele. 
Ha bárki, aki körleveleinket 
megkapja, hajlandó lenne otthoni 
véreinket (nem családtagokat) 
anyagilag segíteni, ebben az esetben 
szívesen felajánljuk díjmentes 
közreműködésünket.   

Kérjük, küldje el hozzánk esedékes 
tagdíjával együtt és pontosan írja 
meg, hogy a másik (vagy többi) 
összeget hova küldjük, milyen cél 
támogatására és azt összegyűjtve 
hazaküldjük, minden költség levonása 
nélkül.    -- Dr. Nádas Gyula, elnök 

In the English Language 
From Castles in Hungary to 

Principles of Circularity 
This year�s Hungarian Congress will 

have special English sessions for those who 
feel more comfortable in English.   As in 
past years, we are offering a wide variety of 
interesting themes and topics � something 
is sure to interest everyone! 
 

 Steven K. Hegedeos (Cleveland, OH) 
The Principle of Circularity:  Ways 

and means of gaining a higher level of self-
knowledge, and achieving serenity , clear 
thinking, and problem solving 

Steven will introduce his new book 
which explores how to achieve a higher 
level of consciousness. 
 

 Éva Szabó (Cleveland, OH) 
“Castles in Hungary – A Virtual Tour” 

Éva will bring you a host of beautiful 
visuals - you too will walk where the kings 
and queens of Hungary once walked. . . 
 

 Piroska Táborosi (Syracuse, NY) 
      "�Charter Schools' and their 
Importance and Possibilities for the 
Hungarian and Other Ethnic  Communities 
in Cleveland, Syracuse, and Other Cities in 
North America." 

The crisis in public education today is 
a topic with which we are all familiar!  
�Charter schools� may provide an answer � 
since they promote not only the precepts of 
good citizenship, but also promote and 
protect the various ethnic backgrounds.  
Can you imagine having a public school 
where children are taught Hungarian, 
Croatian, Slovenian, Ukrainian, Czech �.? 

 

Other speakers include:  
István Tamoga, Financial Advisor, 
Morgan Stanley (Beachwood, OH) will 
speak about personal finance issues and 
investment strategies. 

Joseph P. Veres (NASA Glenn) will 
speak about NASA's Aeronautics Vision. 

Dr. Nádas Gyula 

Kiállítás � Exhibit 
Könyvkiállítás - Book Exhibit 

 

As is our tradition, once again there 
will be a sizeable book and art exhibit 
during the Magyar Találkozó.   

The exhibit will open on the morning of 
Friday, November 26, 2004 and will be 
open all day Friday as well as Saturday.  

A number of exhibitors will be there, 
some just displaying their work, while 
others will bring in artwork for sale. Our list 
is being finalized now. 

Look for more details in our final  
mailing before the Congress. 

� Ludányiné Nádas Julianna 

Orvosi Program 
Dr. Kondray Ildikó vezetésével 

több tanulságos, közérdekű előadás 
lesz, szombaton délután. 

Orvosi tanács más esetben sokba 
kerül, ebben az esetben ingyen 
kapható. Jöjjön el, tanuljon, miként 
lehet egészségesen élni.  

A  X. KELETI PARTI 
MAGYAR TALÁLKOZÓ   
ŐSMAGYAR TÖRTÉNELEM 
 kutató osztályának ülésrendje  

Csók Etelka  hosszú 
évtizede szervezi ezt az 
előadássorozatot.  

Közeli munkatársa ebben az 
évben is dr. Veress Ferenc. 
Ebben az évben is kimagasló 
történelmi előadásokat tart. 

Ha érdekli magyar múltunk, 
vagyis az ősmagyar múltunk, itt 
talál bőven különleges és 
elgondolkoztató témákat.  

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 
Copyright©2004 by the Hungarian Association.  
All rights reserved. 
Website: www.hungarianassociation.com 

Szt László és Vitézi Rend 
szombaton délután tartja az ülését.  

vitéz Falk Viktor elnököl.  



Hungarian-English  - English-Hungarian 

Free Translation Services during Congress! 
 

Once again, the Hungarian Congress will offer a Free Translation Service 
during the days of the meetings.  (Exact times and location will be in the 
program.)  Take advantage of this opportunity to bring in all those old 
documents that are hard to read and understand! 
 

 Services provided by Certified Translator/Interpreter Zsuzsanna Rácz 
 

 Personal letters 
Birth Certificates and Marriage Certificates 

Divorce Decisions or Death Certificates 
College or High School Transcripts 

Help with forms for filling out Hungarian (or American) Citizenship 
Applications and Passport Forms 

�and more! 

NEW FILM! 
 �THE LAST 
HUNGARIAN 
ON BUCKEYE� 
by Tibor Bognár 
 

The Magyars who colonized the Buckeye 
Road area on the east side of Cleveland in the 
late 1800's built the proverbial "Little Hungary" 
that lasted for the next 120 years.   

Mr. Tibor Bognár, international student from 
Hungary, is currently working in the Department 
of Communications at John Carroll University.  
He is a participant in the Talasantius Training 
Program, which has already sponsored over one 
hundred Hungarian students earning diplomas in 
Master�s Degree programs all over the United 
States.    

Mr. Bognár will present a viewing of his 
new documentary film, �The Last Hungarian on 
Buckeye.�  The film chronicles the rise and 
decline of this once vital neighborhood, where 
one could go from cradle to grave in the �middle 
of Middle America� - and never need to know a 
word of English!   

But the Magyars of Buckeye were also 
patriotic, true-blue Americans, and one need only 
consult the honor rolls of Buckeye-boys who died 
in American uniform in World War II, Korea and 
Vietnam.  

At the same time, its citizens were proud of a 
1000 year old Magyar heritage that was 
exemplified in the parades, processions and feasts 
of Buckeye Road, where the streets were not 
�paved with gold,� but rather, bedecked with red, 
white and green banners. Come see this film � 
and remember. . . .  

Magyar előadó: 
Dr. Tápay Miklós 

�Az 1932-33 szovjet éhinség  
- Sztálin holokausztja� 

 
,,Erről a témáról a nyugati világban alig hallani és még a politika 

iránt érdeklődők közül is sokaknak teljesen ismeretlen téma.� 

Tápay dr. a fiataloknak is előad, angolul, címe:  �Conditions in 
Subcarpathia. The Status of the Hungarian Minority.� 

Ezt a tanulmányt az Indiana University (Bloomington) Eurázsiai 
Tanszéke már elkérte, most ez alkalommal a clevelandi fiatal 
közönség is megismerheti a témát. 

Hungarian Film Screening 
We will have Hungarian films being shown continuously during the 

Hungarian Congress.  This is a great opportunity to preview important and 
educational films. 

More Hungarian Cuisine. . . 

,,FŐZNEK A FÉRFIAK !� 
 

This year, for the third year in a row, 
the Hungarian Association will repeat its 
very popular and successful Friday 
afternoon event:  �Secrets of Great 
Hungarian Cooks� � with a surprise twist 
� this year it will be the �MEN�S TURN� 
to shine as chefs!   

Several gentlemen from the 
Hungarian community will demonstrate 
how to prepare and serve Hungarian 
specialties and delicacies.    

Mini samples will be 
provided for the audience.  In 
addition, all attendees will 
receive a bi-lingual mini-
cookbook, with all the 
recipes, tips, and techniques.   

Presenters and room 
location will be listed in the 
Congress program.  Recipes 
will be a surprise.   

In both Hungarian and 
English! Plan to attend this 
unique and tasty event! 

 � Dr. Márta Pereszlényi 


