
 

Plan now to attend the 48th Hungarian Congress, organized by the Hungarian 
Association, — the largest and most comprehensive Hungarian conference 
event outside of Hungary dealing with a spectrum of topics of interest. 

 

November 27 - 30, 2008 U.S. Thanksgiving weekend 
 

Black Tie "Magyar Ball" Saturday, Nov. 29, 2008 — 6:30 pm 

at the Crowne Plaza Cleveland City Centre 
Hotel 

(formerly Sheraton Cleveland City Center Hotel) 
777 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio,  44114 

 

MAIN THEME of the 2008 Congress:  The Key to our Hungarian Future: Safeguarding our Faith and our Culture 
 

Találkozó fő témája: „Megmaradásunk kulcsa: vallásunk és kultúránk megőrzése” 
A „Hitvallas" az első sorában kifejti a fennmaradásunk és a túlélésünk lényegét: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában….” 
Ezeket a fogalmakat vesszük alapul és tárgyaljuk meg a Találkozó alatt, tekintetbe véve a Magyarországon kívül élő magyarság 

sorsát a mai világban, az egyházak helyzetét, és a kultúra változását. 

Below, a few brief highlights about our international guests. Be sure you are on our mailing list for the printed 
invitation & program copy.      (A full list of presenters & other events will be available in the printed program, and on our website.) 

 

ISSUES OF FAITH AND CULTURE 
 

GERGELY ISTVÁN, volt csíksomlyói plébános, 
a szombat délutáni társasebéd ünnepi szónoka. 
Gergely István a „Csiksomlyói búcsú 
jelentősége” címen ismerteti és értékeli azt a 
magatartást és közösségi munkát, amely a 
magyar nemzet fönnmaradását, méltóságának 
elismerését szolgálja. 

 Fr. Gergely will address the Hungarian American community 
Saturday (in Magyar). His message is that the future of Hungarian 
faith & culture rests not only in the hands of those living in the 
Carpathian Basin, but also in our hands of those in the Diaspora. 

 

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN ! 
MAGYARSÁGUNK MEGMARADÁSA ! 

 

GAZDA JÓZSEF, író, művészettörténész, 
szociográfus, előadást tart a Kongresszusi napok 
alatt. Gazda József Erdélyben, Kovásznán él, a 
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 
Egyesület egyik alapítója és elnöke. 1956 óta ír, 

műkritikát, művészeti monográfiákat. Sokat utazott Európában, Kis-
Ázsiában, Közép-Keleten és Belső-Ázsiában. Utazásaiból könyvek 
születtek. Főleg a szórvány magyarság fennmaradásának kérdésével 
foglalkozik. Jelen pillanatban megjelenés előtt áll tizennegyedik 
könyve a Csángók sorsáról. 

 

FRIDAY EVENING MUSICAL, LITERARY, & ARTISTIC PERFORMANCES 
 

KISS DÉNES, nyelvész-
újságíró-költő- műfordító; 
kongresszusi előadása 
cime: „Ős nyelv-e a 
magyar?”  Nemrég jelent 
meg Püski Kiadónál Bábel 
után címmel összefoglaló 
esszékötete a magyar 
nyelvről. Magyarországon minden héten tart 
előadásokat a miskolci egyetem budapesti, 
kihelyezett tagozatán, azoknak a hallgatóknak, 
akiket az etimológia és a nyelvfilozófia 
érdekel. 

 

The ANTALÓCZY TRIÓ 
from Canada performs in a 

return engagement in 
Cleveland 
during the 

Friday 
evening 

program. 
 
 

 

Jászladány szülötte TÁLAS 
ERNŐ, a Svéd Királyi Opera 

nyugdíjas operaénekese, 
ismét gyönyorű hangjával 

fellép péntek este. 
 
GABRIELLA LENDVAY, 
soprano, will once again 
grace us with operatic arias and classical 
Hungarian musical selections. 

 

CALLING ALL SCOUTS ! 
 GEORGE PAUL CSICSERY, writer & independent filmmaker since 1968, born in Regensburg, Germany (1948) 

emigrated to the United States (1951), has directed 22 films–dramatic shorts, performance films and documentaries-working in 
Europe, the Philippines, and the United States. His documentaries include Troop 214 (1997) about exiled Hungarian Scouts in 

the United States and their return to Hungary. Mr. Csicsery has chosen the Hungarian Congress as the site for his U.S. premiere 
of Troop 214, English version; also to be shown at the Congress: N is a Number: A Portrait of Paul Erdős (1993), about the 

eccentric wandering mathematician, originally broadcast on Duna-TV, Hungary (1995); SBS-Australia (1996); the Sundance 
Channel-USA (1996-98); NHK-Japan (1997); and Noorder Licht, VPRO- Netherlands, January 2001. 

 

 Planning ahead? Call for information now, and ask to be added to our mailing list for our Newsletters, to receive a printed Congress 
2008 Program, and an Invitation to the Magyar Ball. The complete schedule for days and times of all local, national, and international 
presenters and for all events will be available in the printed program and/or on our website. — Szeretettel várunk mindenkit ! 
 

Magyar Társaság / Hungarian Association 
P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107  USA  
Kérdések / Congress questions, phone: (216) 521-7183 or 228-4089 
e-mail:  magyartarsasag@nadas.org 
http://www.hungarianassociation.com 

Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel 
(new name for the Sheraton Hotel) 

777 St. Clair Ave NE, Cleveland, OH 44114 
Hotel room reservation phone: (216) 771-7600 or (800) 321-1090 

Mention “The Hungarian Congress” for reduced rates. 

mailto:magyartarsasag@nadas.org
http://www.hungarianassociation.com/



