
You are cordially invited to attend the 
49th Hungarian Congress with your 
family and friends! 

 

Jöjjön el a XLIX. Magyar 
Kongresszusra ! 

NEW LOCATION !  Hilton Garden Inn Cleveland Downtown, November 27 - 29, 2009,  U.S. Thanksgiving weekend      

 
 

Rácz Zsuzsa 

 

“There is (culinary) life after 
goulash, no?” 

avagy  

„Magyar konyha - több,  
mint pörkölt...” 

 
Come, learn and enjoy authentic Hungarian recipes with Zsuzsa Rácz, chef 

and culinary connoisseur. Today, Hungarian cuisine continues to appeal to not only home-cooking aficionados, but also to the 
sophisticated palate, working its magic with a delightful blend of spices and herbs on meats, grains, fruits & vegetables. Come, 
see, and learn about “AUTHENTIC” Hungarian cooking secrets and techniques. And you might even get a taste! In addition, 
all attendees will receive a free bilingual mini-cookbook containing all the recipes and instructions.  
 
A Magyar Társaság Kongresszusa alkalmákor megismételjük a már hagyományos s igen népszerü „Kis Magyar Konyha 
Tanfolyamunkat” – ahol mindekit szeretettel várunk! Ez évi főtémánk és kerete „Magyar Konyha – több mint pörkölt. . . „ 

Előadja Rácz Zsuzsa, clevelandi lakos és közismert „sef”. Előadása azokról a dolgokról szól, 
amelyek különböznek a magyar konyahában az amerikaitól. Például, a magyar leves egészen 
más, és a szendvicset is egészen másként készítjük. (Ismerjük-e Amerikában a  „pannonia 
szendvicset”?)  Itt Amerikában kevesen ismerik a gyümölcslevest vagy a főzelék fogalmát, és 
azokat a technikákat, amelyek kifejezetten magyar technikák, mint például a habarás, rántás, 
staubolás, stb. A főzési bemutató minden resztvevöjét megajándékozunk nem csak kostolóval, 
hanem kis kétnyelvü recept gyüjteménnyel is.  
 

 [In Hungarian, English translation provided] 
 

Ms. Rácz is a professional translator living in the Cleveland, OH area. Among her 
numerous and varied interests is the art of cuisine, especially Hungarian cuisine. 

 
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 

 
NEW LOCATION !     Hilton Garden Inn Cleveland Downtown 

 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115  
 Tel: +1-216-658-6400  Fax: +1-216-658-6401   
 Mention “The Hungarian Congress” for reduced rates. 

 

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

