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A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

 A XLVII. Magyar Kongresszus 
Ünnepeljük Wass Albert életét, műveit és szellemét  
Mint minden évben, ebben az 

évben is megtartjuk a Magyar 
Kongresszust az Ohio-i Cleveland 
városában. 

A XLVII Ma-
gyar Kongresz-
szus alkalmá-
val ünnepeljük 
Wass Albert 
életét, műveit 
és szellemét. 
Talákozónkat 
megnyítjuk 
megemléke-
zéssel Wass 
Albert születé-
sének 100 
éves évforduló-
jának hajnalán.  
Hozzánk is 
szól búcsú-

zó szavaival melyeket, az ő szer-
kesztésében utolsó alkalommal meg-
jelenő amerikai újságban jegyzett 
1989-ben: „…a könyvek megmarad-
nak, s a nyomtatott betű szívós ere-
jével továbbra is harcolnak Erdély 
nagyjaiért – ahogy lehet. Szívem 
mélyéből köszönöm annak a marok-
nyi hűséges magyarnak az önfelál-
dozó kitartását, akik mindvégig mel-
lettem maradtak és lehetővé tették, 
hogy legalább ennyit megtegyek. …
Hadd búcsúzzam tőlük a Szentírás 
szavaival: «Ismertessétek az igazsá-
got s az igazság szabadokká 
tészen!» 

Jöjjenek el tekintsék meg a 
Wass Albert eredeti könyveinek kiál-
lítását, film ismertetőjét és hallgas-
sák meg az Irodalmi és Művész es-
ten elhangzó vers, vetíttet képes elő-
adásokat és erdélyi dal csokrokat. 
Wass de Czege Huba is eljön kö-
zénk megemlékezni Édesapjáról.  

A kongresszusi napok folyamán 
szeretettel várjuk Wass de Czege 
Hubát is, Wass Albert fiát, aki eljön 
közénk megemlékezni Édesapjáról. 

* * * 

Pénteken reggel kezdődnek az előadás-
sorozatok, amelyek párhuzamosan futnak 
több témakörben.  

Hagyományos péntek esti művészest. 
(Friday evening literary, classical music & 
cultural program — details inside.)  

Szombaton este, november 24-én  a 
nagyszabású, pompás Magyar Bál a magyar-
ságot „megtáncoltatja”. (Saturday evening 
Black Tie Gala & Debutante Ball w/ Dinner.) 

Művészi kiállítások és könyv-kiállitás.     
(Artistic Exhibitions, Book Exhibit.) 

More "Next Generation" programs & 
presentations for ‘younger’ people in English 
– Fiatalabb támogatóinknak külön előadások 
és programok lesznek! 

 . .  . és még sokkal több! 

November 22-25, 2007 
Thursday PM - Sunday AM 

Crown Plaza Cleveland City Centre Hotel  
777 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio,  44144   

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

Részletes programot küldünk 
szokásunk szerint novemberben. 

Tisztelettel köszöntöm minden 
kedves olvasónkat.  

Szeretettel meghívom jöjjenek 
el, legyenek részei Találkozónknak, 
osszák meg véleményüket, tartsa-
nak előadást szakterületükből. A 
novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Rövid híreink - News & Highlights  

Dr. Nádas Gyula Zoltán 
1905 – 2007  

Elhunyt dr. Nádas Gyula, a minap 102 éves 
korában, a clevelandi Magyar Társaság örökös 
tiszteletbeli elnöke. Hosszú élete végéig fárad-
hatatlanul dolgozott az amerikai magyarságért. 

Isten Veled Gyula bátyánk! 

Honlapunkon is található lesz  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Wass Albert 1908-1998 
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Könyv és Festmény 
Kiállítás 

Art and Book Exhibit 
 

The exhibit will open on the 
morning of Friday, November 23, 
2007 and will be open all day Friday 
as well as the following day, on Sat-
urday. This sizeable book and art 
exhibit has been one of the endur-
ing traditions of the Magyar 
Találkozó.   

Exhibits: Local and student 
artists will participate in our Annual 
Book and Art exhibit.  

Photographer, George Buza will 
bring his "Hungary, the Heart of 
Europe" photos.  

Imre Bogardy will not only ex-
hibit but offer for sale his Hungarian 
themed aquarelle paintings.  

Eva Madzsar Sherman, a de-
sign architect, and Dömörtörffy 
Éva, designer and proprietor of 
VivaVoceDesigns, will exhibit and 
offer for sale their newest jewelry 
creations.   

We will also feature an exhibit 
of this year's celebrated Transyl-
vanian/American author Albert 
Wass.  

The exhibit will also house our 
annual Hungarian book sale, with a 
special discount table of used and 
donated books.  

Könyv és Festmény Kiállítás: 
Kiállítóink közt lesz Buza György, 
aki  ez alkalommal hozza a 
"Hungary, the Heart of Europe" cí-
mű álló kiállítását.  Szintén láthatjuk 
Bogárdy Imre akvarell magyar té-
májú képeit.   Az új képei kö-
zött lesz  56-os kép is. Madzsar 
Sherman Eva, és Dömötörffy Éva, 
bemutatják mesteri kézművességü-
ket, ékszereik eredeti alkotásaikon 
amelyek megvásárolhatók.   

Szintén meghívtunk egy pár 
fiatal művészt, hogy ismerkedjünk 
meg velük is.   

Ismét lesz könyvvásár, sőt eset-
leg lesz egy-két asztal, ahol régi 
könyveket meg lehet venni jó 
áron.  Szeretettel várunk mindenkit! 

FONTOS!  Mindenkit szeretettel várunk a kongresszusi előadások 
meghallgatására, az ülések díjmentesek.  Az előadások hallgatókö-
zönségének létszáma bár változhat, s hogy milyen számban jön el a 
hallgatóközönség, nem biztosíthatjuk. Viszont minden évben megjele-
nik a Krónika, s ebben a könyvben az előadások legtöbbjét írásban is 

így közöljük.  a Rendezőbizottság. 

Gyertek el nyitni a hagyományos Magyar Bálon! 
Debutantes and dance escorts, come to the Ball! 

 

We would love to see you at the Hungarian Ball! This is a very memorable 
opportunity for all.  

The Saturday evening Hungarian Ball is always opened with a traditional waltz 
and csárdás performed by young ladies and gentleman of Hungarian or partial 
Hungarian descent - those who have sent in their names already will be mentioned in 
the program, but all young persons are welcome to participate.   

The group will assemble prior to the beginning of the dancing, after the dinner.  

For more details, visit our website www.hungarianassociation.com and/or email 
magyartarsasag@nadas.org.  

Brigadier General  

Huba Wass de Czege  

     Brigadier General Huba Wass de Czege 

will be the luncheon speaker at the Hungar-

ian Congress meeting held on Saturday  

November 24 at 11:30 am at the Crowne 

Plaza Cleveland City Centre Hotel, 777 St. 

Clair Ave. NE, Cleveland, OH 44114.  

Pre-registration and luncheon buffet tickets 
at $22 per person  are required.  Reserve by 
calling 216-521-7183 or 216-228-4089.  

Brigadier General Huba Wass de Czege, USA 

Ret., author and since 1994 a frequent consult-

ant to the U.S. Army Training and Doctrine Command for advanced warfighting 

experiments, wargames and other studies, was one of the principal developers of the 

Army's AirLand Battle concept and the founder and first director of the School of 

Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas. 

Born in Hungary in 1941, his family escaped communism in 1945, and became 

US citizens in 1957. He graduated from the United States Military Academy in 

1964, earned a masters degree in Public Affairs from Harvard University, attended 

the U.S. Army Command and General Staff College, the Army War College, and 

the Capstone Course at the National Defense University. 

His career included service with troops at every echelon from platoon to divi-

sion in mechanized, airborne, and light infantry units, and teaching international 

relations at West Point and tactics, operations and strategy at the Command and 

General Staff College. During the Vietnam War he commanded an Airborne Infan-

try Company and a Vietnamese Ranger Battalion advisory team. A variety of staff 

assignments included serving as a special assistant to the Supreme Allied Com-

mander Europe, and later to the Secretary General of NATO. He participated in two 

influential studies of officer mid‑career education.  

While on active duty he published articles and papers on tactics, operational art, 

doctrine, leadership, military education, and training.  
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Krónika XLVI  

320 Page Book Now Available 

A Krónika 

felbecsülhetetlen érték 

A Krónika felbecsülhetetlen érték 
nemcsak annak tartalma miatt, de bizo-
nyítja az emigráció működését és szere-
tett szülőhazánk iránti áldozatkészsége-
inket az utókor számára.  

Még karácsonyi ajándéknak is kitű-
nő. Ára US $20.00.  

As the official proceedings of the 
annual Hungarian Congress, the Krónika 
includes relevant articles in Hungarian 
and English about Hungarian issues. 
This year, as in past years, a large num-
ber of photos are also included. It  has 
great articles in Hungarian and English. 
Order in time for gift giving at $20.00 US. 

“There is no other series on Hungar-
ian topics like this in the world. It has 
been published continuously for 46 
years.” 

− Lél F. Somogyi, 
editor of the 46th edition of the Krónika. 

Mindig keresünk új anyagokat megjelen-
tetni a Krónikában. Írjanak: 
lelsomogyi@hotmail.com  

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright©2007 by the Hungarian Association.  All 

rights reserved. For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
Péntek esti műsorunk része: 

 

     Iozsa Erika Wass Albert versekkel lép 

fel a Magyar Találkozó péntek esti 

művész programján. 

     Iozsa Erika, Erdélyi diák, a 

Kolozsvári Apáczai Csere 

gimnáziumban Humán-angol szakon 

végzett. Most Buffaloban tanul a 

Trocaire Collegeban a dr. Forgács Péter 

ösztöndíj programja által. Hetedikes 

korában az Aranka György nyelvművelő 

versenyen első helyezettet nyert.  

     Ettől kezdve több szavaló versenyen 

vett részt: Gyergyószentmiklóson, 

Dézsen, és Brassóban is. Szegeden a 

Reményik Sándor szavalóversenyen is 

sikeresen végzet.  

A történelmi egyházak mai helyzete 

Magyarországon 
 

E címmel tart előadást Ft. Gáncs Péter evangélikus püspök, a 

Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének a fő-

pásztora. A püspök tagja az Evangélikus Világszövetség Központi 

Tanácsának, s az Egyházak 

Világszövetsége Központi 

Bizottságának is.  

     Több könyvet publikált 

az ifjúságnevelés tárgykör-

ében, számos cikke jelent 

meg főképpen egyházi szak-

lapokban.  

     Püspökké választása előtt 

a hazai evangélikus rádió-

missziónak volt az országos 

igazgatója és a rádióműsorok szerkesztője. Jelenlegi szolgálati körébe 

tartozik a hazai és a Nyugatra és tengerentúlra került magyar evangé-

likusok közötti kapcsolatok ápolása és erősítése.  

Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia közgyűlés 

A kongresszusi program keretében tartja november 23-án , pénteken du. 

3 órai kezdettel szokásos biennálés közgyűlését az 1941-ben alakult Ameri-

kai Magyar Evangélikus Konferencia (AMEK). Az AMEK az 

északamerikai kontinensen szórványban élő magyar evangélikus hívek és 

gyülekezetek képviseleti szerve. Kiadja a kéthavonként megjelenő, Erős 

Vár" nevű lapot.  

A közgyűlés örömmel és szeretettel fogadja Ft. Gáncs Péter ev. püspö-

köt és feléségét, s az általuk nyújtandó tájékoztatót. A közgyűlésre az 

AMEK tagokkal együtt minden érdeklődőt is szívesen hívunk. Bernhardt 

Béla, ev. főesperes, elnök. 

Film — Movies 
 

We will be showing László Pesty’s 

film the “Wounded Celebration” 

documenting the happenings of  Octo-

ber 2006 memorial celebration of the 

1956 Freedom Fight in Hungary. The 

film will be introduced by dr. Zoltan 

Keresztény, lawyer and media produc-

tion specialist from Budapest, Hun-

gary, who is currently completing his 

Graduate Studies in Communications 

at the Canisius College in Buffalo. He 

will speak of the background of the 

movie and the reception it has received 

in Hungary and abroad. Dr. Zoltan 

Keresztény has worked with László 

Pesty at his documentary film studio in 

Budapest in film productions since 

2005, focused on the social, economic 

& political situation in Hungary.  
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Ismerjük meg az 
erdélyi konyhát! 
 

Magyar Konyha Bemutató 

 Hungarian Cooking Demon-

stration by 

Oroszné Uszkai Erzsébet 

This year, during its Congress, the Hungarian Association will 
once again hold its now traditional, popular and successful 
event in the series “Secrets of Great Hungarian Cooks”! This 
year we focus on Transylvania, “Erdély.”  Minden kongresszu-
si résztvevőt szeretettel várunk !  

Nov. 24th: Saturday morning Craft and Story Time (in English) for ages 4-10 based on 

The Book of the Forests, written by Tranyslvanian/American novelist 

Albert Wass for his own boys. 

 

     Come hear about the forest dwellers, the elves, fairies and the little angel who instructs them 

all. Enjoy crafts, puzzles and games based on the adventures of the self centered beetle, the but-

terfly of good deeds, the hopping gray bunny always searching for something, the clever blue 

jay, the chattering squirrel, the red capped woodpecker and the great black nothingness. All 

activities will be geared to the appropriate age level.  

Finding ways to pass on Hungarian ethnicity to the next generation 
We are reaching out to  2

nd
 and 3

rd
 generation American Hungarians, we are reaching out to you! Come hear 

Andrea Lauer Rice’s presentation: "Pass it on...Finding ways to pass on Hungarian ethnicity to the next 
generation."  Andrea Lauer Rice, Founder and CEO of Lauer Learning, creates multimedia tools to teach chil-
dren about culture, language and history.  Her recent projects include: co-editor of 56 Stories: Personal Recol-

lections of the 1956 Hungarian Revolution, A Hun-
garian American Perspective, Executive Producer 
of FF56!, an educational computer game about 
1956 and most recently, Executive Producer and 
Co-author of Hungarian Freedom Fighters of '56, 
a historic graphic novel about the Revolution.   

As Vice President of the Hungarian American 
Coalition, she is also working to finding ways to 
pass on ethnicity to the next generation, specifi-
cally targeting those Hungarian Americans who do 
not speak the language and/or have limited com-
munity infrastructure to support this goal. 

100 Éves a Világcserkészet 

     Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi Ma-

gyar Cserkészszövetség elnöke, ismerteti a 

vilag-cserkészet 100 eves történetét és részlete-

sebben beszámol a Külföldi Magyar Cserkész-

szövetség helyzetéről és a testvérszövetségek 

(Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és az 

anyaország) helyzetéről. 

The Antaloczy Trio in a Hungarian Medley Friday Evening 
     Dr. Scarlett Deva Antaloczy from Hamilton, Ontario, Canada, is an actress, singer, pianist, song-

writer, arranger, composer, writer, comedienne and presenter-performer.  Scarlett and her parents —  

the Antaloczy Trio — will join us in a Hungarian medley at the Friday night Literary and Artistic 

evening.   She will also introduce us to her new book FREEDOM ’56. This presentation features ex-

cerpts from Transylvanians who sided with the Freedom Fighters in Hungary.  Interspersed with the 

read selections are folksong, original music and poetry. During the Congress program, she will give 

us a lecture (in English) on Holistic medicine including alternative treatments such as acupuncture. 

See more details on our website! 


