
You are cordially invited to attend the 48th 
Hungarian Congress with your family and friends! 

Jöjjön el a XLVIII. Magyar Kongresszusra! 
November 28-30, 2008,  

Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel 
 

November 28-án, pénteken / Friday – Grand Ballroom, 6. em. / 6th floor) Este 7:00 órakor – 7:00 pm 
 

 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 

Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . . 
jelszavunk nyomán hívjuk az idei Művész és Irodalmi Estre, a Magyar Találkozó keretében. 

Gyönyörű, gazdag a műsorunk. 

Műsorvezető: Bugnyár Zoltán (Budapest-Buffalo)  

 

Tálas Ernő (Budapest), a Svédországból szülőhazájába visszatért operaénekes ismét 
kitüntet fellépésével, változatos műsorával. 

A Kis Magyar Kórus (Cleveland, Ohio), a Nyugatoldali Magyar Evangélikus Egyház 
kórusa, karnagy, Nt. Tamásy Zoltán, szereplésének célja az Isten szeretetének 

megtapasztalása, ezt énekben megköszönve, magyar kultúra ápolása, továbbadása  
 

 
 

 

Mécs Éva (Pittsburgh, Pennsylvania), írónő és előadóművésznő, az irodalom különös világát tárja elénk 
Szentiványi György (Toronto), zeneművész és zeneszerző feleségével, Gabriellával, együtt énekel, majd 

az „Uram, adj békét a földre” saját szerzeményét adja elő. 

Szűcs Béla (Toronto), énekművész Szentiványi György „Turulmadár” szerzeményét énekli a zeneszerző 
kiséretével 

Antalóczy Trió: Scarlett, szülei Antalóczy Imre és Éva (Kanada), ének- és zeneművész család 

előadása bizonyítja mai jelszavunkat. 

Korner Veronika Júlía (Cleveland-Budapest), Szedenits Jenő 56-os verseiből szaval, soha nem felejtjük 
56-ot. Veronika a Calasanctius Training Program ösztöndíjasa a John Carroll Egyetemen 

(A műsor változhat! - Program subject to change!)e,  

Műsorrendező: Peller Ildikó (Westlake, Ohio) 

 
 

 
 

Music and poetry – the most beautiful language! All are invited and welcome!  

Please, come with your family and friends! 

 
Immediately following our yearly traditional musical and literary performances, at 8:30 pm, George 
Paul Csicsery (Oakland, CA), writer & independent filmmaker, will present the premier of the 

English subtitled version of his film Troop 214 (In Magyar, with English subtitles). The film documents the irrepressible nature 
and revival of the Hungarian Scout movement & their return to Hungary, compared to the mandatory communist Pioneer youth organization. Mr. 
Csicsery has chosen the Hungarian Congress as the site for his US premiere of Troop 214, English version, originally co-produced with Duna-TV in 
Budapest, Hungary. Followed by question-answer discussion, with audience participation, all invited! 
A Magyarországon és Egyesült Államokban forgatott 214-es Csapat végig követi a magyar cserkészek háború előtti működését, számüzetését a 
háború után, és hazatérését. A film rendezöje, Csicsery György, 11-éves korában lépett be egy Buffalo-i magyar internátusban működő 
cserkészcsapatba. Harminc évvel később kezébe került több mint egyórányi színes filmanyag amit annak idején egyik Piarista tanárja forgatott a 
fiúotthon cserkészeinek életéről. Ebből a személyes emlékből indulva szemléli ez a film a különböző ifjusági mozgalmak elmúlt ötven esztendejét. 
Életének utolsó interjújában, Bodnár Gábor, a külföldön élő Magyar Cserkészet alapítója, elmondja, hogy a II. világháború és az 1956-os 
forradalom után kivándorolt magyarok között hogyan élt tovább a cserkészmozgalom. Fillmoreba is ellátogatunk, ahol Lendvai-Lintner Imre, 
Szentkirályi Endre, és más fiatal cserkészvezetők számolnak be a külföldi magyar cserkészet éveiről. Elmondják, miért is van magyar cserkészet 
még ma is külföldön. 

 

Előtte és utána ismerkedő est – koktélparti. A rendezés költségeihez való hozzájárulásként személyenként 6.00 dollárt kérünk. Kiskorúak és egyetemi hallgatók az esten 
díjmentesen vehetnek részt.   Donation: $6.00 at the door or pre-ordered; children & students, no charge. Cocktail party before and after program (cash bar).  

 
The complete schedule for days and times of all presenters will be available in the printed program and / or on our website.  

For questions or to receive a complete printed program and Magyar Ball invitation, contact:  
Magyar Társaság / Hungarian Association 

P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107  USA  
Kérdések / Congress questions, phone: (216) 651-4929, 521-7183 or 228-4089 
e-mail:  magyartarsasag@nadas.org  www.hungarianassociation.com 

Crowne Plaza Cleveland City Centre 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/

