
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 
 

 
  

– Szentkirályi Endre – 
 

Clevelandi cserkesz vezető két előadást tart a 

Kongresszusi napok alatt: 
 

1) pénteken, 2008 nov. 28.án délután 1:30 órakor: 
„Clevelandben is élnek magyarok? - Regösök 

könyve: száj hagyomány és a clevelandi 
emigránsok élete” 

- és -  

2) szombaton, 2008 nov. 29.én, reggel 9:30 órakor: 
„Egy clevelandi Magyar Ház elképzelése: radikális 

gondolatok”  (Múlt / Mostani lehetőségek és 

megoldások...Elkéstünk-e mar,vagy megvalósítható?) 
 

 

 
 

 Az előadóról:  Szentkirályi Endre Cleveland-ben született 1969-ben, a Buckeye 

negyedben, kiskorában átköltözött családja a város nyugati oldalára. Szülei beadták 
hétfő esténként a magyar iskolába, péntek esténként cserkészetre, később a 

cserkészcsapatot 5 évig vezette, 10 évet táncolt a Regős Csoportban. Egyetemi 
tanulmányait angol és amerikai irodalomból és németből a Cleveland State és a University of 
Akron egyetemeken végezte. 2004/2005-ben egy évet tanított Piliscsabán a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. Honlapszerkesztője és segédszerkesztője egy 2006-ban kiadott 
visszaemlékesés gyüjteménynek, 56 Történet, és 56 Stories (www.freedomfighter56.com). 
Jelenleg Cleveland egyik külvárosában tanít nyolcadik osztályosoknak németet. Feleségével, 
Pigniczky Esztivel négy gyermekük van: Keve, Bendegúz, Vajk, és Enese. A clevelandi Regős 
Csoportnak kigondolt és megszervezett egy néprajzkutatást amelyből Clevelandben még 
élnek magyarok? Visszaemlékezések gyüjteménye, cimű kötetet szerkesztett.  

 

 
 

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 
http://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/

