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A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

 A XLVIII. (48.) Magyar Kongresszus 
Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése  

MAIN THEME of the 2008 Congress:  

The Key to our Hungarian Future: Safeguarding our Faith and our Culture  

Below, a few brief highlights about our 

international guests. Be sure you are on our 
mailing list for the printed invitation & pro-
gram. (A detailed full list of presenters and  

events will be available in our printed pro-
gram, mailed in November, and website.)  

Hungarian Congress 
November 28-30, 2008 

Friday AM - 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. 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel köszöntöm minden 

kedves olvasónkat! A XLVIII. (48.)
Magyar Kongresszus alkalmával 
szeretettel meghívom, jöjjenek el, 
legyenek részei Találkozónknak, 
osszák meg véleményüket, tart-
sanak előadást szakterületükből.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Honlapunkon is található  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Mint már évtizedek óta, ebben 
az évben is megtartjuk a Magyar 
Kongresszust az ohio-i Cleveland 
városában.  

A Hitvallás az első két sorában 
kifejti a fennmaradás és a túlélés 
lényegét: 

„Hiszek egy Istenben, hiszek 
egy hazában…. 

A 2008-as Találkozó fő témája: 
„Megmaradásunk kulcsai: vallásunk 
és kultúránk megőrzése.” 

Ezeket a fogalmakat vesszük 
alapul és tárgyaljuk meg a Találko-
zó alatt, tekintetbe véve a Magyar-
országon kívül élő magyarság sor-
sát a mai világban, az egyházak 
helyzetét  és a kultúra változását. 

ISSUES OF 
FAITH & CULTURE 

 

   Ft. GERGELY ISTVÁN, 
volt csíksomlyói plébános, 

a szombat délutáni társas 
ebéd ünnepi szónoka.  
   Gergely István a 
„Csíksomlyói búcsú jelen-
tősége” címen ismerteti 

és értékeli azt a magatartást és közösségi 

munkát, amely a magyar nemzet fönnmara-
dását, méltóságának elismerését szolgálja. 

István Gergely will address the Hungar-

ian American community Saturday (in Mag-
yar). His message is that the future of Hun-
garian faith & culture rests not only in the 

hands of those living in the Carpathian Basin, 
but also in our hands of those around the 
world, living in the Diaspora.  

In light of the church closings taking 

place across America, and threatening par-
ishes in Cleveland, new views are of interest. 

Ős nyelv-e 
a magyar? 

KISS DÉNES, nyel-
vész, újságíró, költő, 
műfordító; kongresszusi 
előadása címe: „Ős 
nyelv-e a magyar?”  

Nemrég jelent meg a Püski Kiadónál 
„Bábel után” címmel összefoglaló esszékö-
tete a magyar nyelvről. Magyarországon 
minden héten tart előadásokat a miskolci 
egyetem budapesti, kihelyezett tagozatán, 
azoknak a hallgatóknak, akiket az etimoló-
gia és a nyelvfilozófia érdekel.  

Silver Screen  
Connection 
 

GEORGE PAUL 
CSICSERY, writer & inde-
pendent filmmaker since 
1968, born in Regens-
burg, Germany (1948) 

emigrated to the United States (1951), 
has directed 22 films, dramatic shorts, 
performance films and documentaries, in 
Europe, the Philippines, and the US.  

His documentaries include Troop 
214 (1997) about the irrepressible nature 
and revival of the Hungarian Scout 
movement, compared to the once popu-

lar communist Úttörő youth organization.  

Mr. Csicsery has chosen the Hun-
garian Congress as the site for his US 

premiere of Troop 214, English version. 

Plan now to attend 
The Black Tie Formal 

“Magyar Ball” 

Saturday, Nov. 29, 2008  
— 6:30 pm at the Crown Plaza —  
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Just Published: 

Krónika XLVII  
256 Pages of Articles and Photos  

A Krónika felbecsülhetetlen érték! 

A 47-ik Krónika, a múlt évi Kongresszus évkönyve, most kapható! 

Szokásunk szerint, a Krónika minden évben megjelenik ebben az 
időtájban és magába foglalja a múlt novemberi Magyar Kongresszus elő-
adásait, több más érdekes és fontos cikkel együtt. 

Ez a könyv bizonyítja az emigráció működését és szeretett szülőha-
zánk iránti áldozatkészségeinket az utókor számára. Régi számok is még 
kaphatok. 

Megrendelhető − ára US $20.00 (US $25 külföldre). Ha még nem 
rendelte meg, küldjön drótpostát az alábbi címre, vagy telefonáljon.  

As the official proceedings of the annual Hungarian Congress, the 
Krónika includes articles in Hungarian and English about Hungarian is-
sues. A large number of photos are also included. Order for $20.00 US 
($25 outside USA). 

− Lél F. Somogyi, editor of the 47th edition of the Krónika. 

Telephone: (440) 843-3970 − Írjanak: lelsomogyi@hotmail.com  

Mindig keresünk új anyagot megjelentetni a Krónikában!  

Könyv- és 
Festménykiállítás 

Art & Book Exhibit 
 

Szeretettel várunk mindenkit, aki sze-
reti a magyar könyvet, a könyvvásárra! 
Lesz egy-két asztal is, ahol régi könyve-
ket meg lehet venni kedvezményes 
(alacsony!) áron.  

Az ez évi festmény és művészeti tár-
gyak kiállítását most tervezzük. Figyeljék 
Tájékoztatóinkat és honlapunkat több 
felvilágosításért . 

* * * 
The Art & Book Exhibit will open on 

the morning of Friday, November 28, 
2008 and will be open all day Friday as 
well as the following day, on Saturday. 

This sizeable book and art exhibit is 
one of the enduring traditions of the Hun-
garian Congress/Magyar Találkozó.   

The exhibit will also house our annual 
Hungarian book sale, with a special dis-
count table of used and donated books. If 
you are looking for a special book, let us 
know by email. 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright©2008 by the Hungarian Association. 

All rights reserved.  For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

Nyitás a hagyományos 
Magyar Bálon!  

Welcoming Debutantes and Dance Escorts 
at the Ball! 

 

Young ladies, we would love to see you as a debutante 
at the Hungarian Ball!  The Saturday evening Hungarian 
Ball always opens with a traditional waltz and csárdás 
performed by young ladies and gentlemen of Hungarian or 
partial Hungarian descent. All young persons are welcome 
to participate and those who send in their names will be 
mentioned in our printed Hungarian Ball program. This is a 
very memorable occasion for all.  

For details, email magyartarsasag@nadas.org soon.  

Előre köszönjük a 48i-k Magyar  
Találkozó fővédnökei, védnökei, és 

résztvevői támogatását .  
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IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
A 2008 novemberi Művészestet most tervezzük és 

majd a novemberi Programban adunk több információt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ANTALÓCZY TRIÓ from Canada 
performs in a return engagement in Cleveland during the 
Friday evening program. 

GABRIELLA LENDVAY, soprano, will 
grace us with operatic arias and 
classical Hungarian musical selections. 

Jászladány 
szülötte TÁLAS 
ERNŐ, a Svéd 
Királyi Opera 
nyugdíjas 
operaénekese, 
ismét gyönyörű hangjával fellép 
pénteken este. 

Come with your family and friends and 
join us for a truly uplifting cultural 
experience on Friday, November 29. 

Magyar életünk az 
Egyház körében forog 

Itt távol Magyarországtól, még ma is komoly sze-
repe van az Isten, haza, és embertárs szolgálatnak. 
Mivel nincs Clevelandban Magyar Ház, az egyesü-
letek élete, a cserkész élet, mind az Egyház köré-
ben forog.  

Clevelandban a római katolikus püspök úgy dön-
tött, hogy a 3 Clevelandi Egyházat összevonja. Ha 
megszűnnek egyházaink, magyarságunk szétszé-
led. Ez a döntés nem csak az egyháztagokat, a ka-
tolikusokat sújtja, hanem az egész Cleveland és 
környékének magyarságát.  

Ezért kihirdettem, mint a Magyar Társaság talál-
kozójának téma köre: „Megmaradásunk kulcsai: 
vallásunk és kultúránk megőrzése.”  

Várjuk az építő hozzászólásaitokat a kerek asztal 
tárgyalásunk alkalmával.  

dr. Nádas János     

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN 

 - MAGYARSÁGUNK MEGMARADÁSA -  
 

GAZDA JÓZSEF, író, művészet-
történész, szociográfus, előadást tart 
a kongresszusi napok alatt. Gazda 
József Erdélyben, Kovásznán él, a 
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor 
Közművelődési Egyesület egyik ala-
pítója és elnöke. 1956 óta ír, műkriti-
kát, művészeti monográfiákat. Sokat utazott Európá-
ban, 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.  

The Importance 
of the Hungarian Folksong 

 

         Mr. Imre Antalóczy was the conductor or the  
Liszt Ferenc Kamara Kórus in Toronto (Canada) for 
about 15 years and another 10 in Hamilton. He 
teaches music and has a gorgeous 
tenor voice. He has had much suc-
cess with this lecture during previ-
ous engagements and presents it 
with PowerPoint, CD demos, and 
of course his own voice. 

The presentation will be given 
primarily in Hungarian (Magyarul). 
Mr. Imre Antalóczy will be assisted 
by his wife, Éva Antalóczy. 

A Kongresszusi program 
Pénteken reggel kezdődnek az előadássorozatok, 

amelyek párhuzamosan folynak. Hagyományos péntek 
esti művészest. (Friday evening literary, classical music & cul-
tural program. Szombaton este, november 29-én, a nagy-
szabású, pompás Magyar Bál a magyarságot megtáncoltatja. 
(Saturday evening Black Tie Gala & Debutante Ball with  
Dinner.)  Művészi kiállítások és könyvkiállítás. 



 

− 4 −  

Múltunkat ismerve a jövőnkért 
Magyar népművészet modern tervezésben 

 
„A népművészet a felgyülemlett, jelenlevő 

múlt, hatékony emlék, mely irányítja a jövőt. De 
azét, akinek van jövője.”  

 József Attila 

Hodi Ágota divattervező és divat szakta-
nácsadó, a magyar eredeti viseletek tanulmá-
nyozásával és készítésével 1998 óta foglako-
zik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület-
nek 1999 óta, a Szegedi Napsugaras Egyesü-

letnek 2002 óta népművé-
szeti és iparművészeti tagja. 
2002 óta készít a magyar 
népművészetből merített 
iparművészeti öltözékeket, 
amelyeket a magyarországi 
Képző és Iparművészeti Lek-
torátus által zsűriztetek le.  

     A divattervezés és szak-
tanácsadás mellett nagy hangsúlyt helyez a 
népi hagyományok megőrzésére, a magyar 
népművészet továbbéltetésére, úgy eredeti 
viseletek formájában, mint modern, divatos 
öltözékek inspirációs anyagaként. 

Hodi Ágota mondja: „A népművészetben 
az adott nép lelke, a nemzet identitása fejező-
dik ki. A népművészet egyes elemeinek fel-
használásával ezt az egyediséget szeretném 
kifejezésre juttatni, amely a modern tervezés-
ben napjaink divat elemeinek alkalmazása 
mellett is összhangban van nemzeti sajátossá-
gainkkal.”A Magyar Kongresszuson lehet látni 
Hodi Ágota kiállítását. További szakmai infor-
máció a www.agotahodi.com weboldalon ol-

vasható.  

Clevelandi Magyar Ház !?! 

Múlt kísérletek és kudarcok... 

Mostani lehetőségek  

és megoldások...  

Elkéstünk-e már,  

vagy megvalósítható? 

Szentkirályi Endre  

cserkész vezető előadása 

The Art of Renaissance Cooking 
Come, learn and enjoy new recipes with 
Edith Juhász, chef and culinary expert  

Renaissance cooking truly was an art!  

Today, it continues to appeal to 
the sophisticated palate, working 
its magic with a delightful blend of 

spices and herbs on the finest  
meats, grains, fruits & vegetables.  

Come see and learn about 
The Art of Renaissance Cooking  

as practiced in Hungary.  

And you might even get a taste! 

VUK 
Mozi vetítés 

gyerekek részére!  

Egészségünkért 
Marosvásárhelyi Bernád Ilona előadást tart a Kongresszusi 

napok alatt.  

A magyar népi egészségmegőrzés, gyógyászat kutatója első-
sorban Egészségünkért című könyvsorozatában, de ismeretter-

jesztő cikkeiben, erdélyi 
rádiósműsoraiban is a 
magyar népi gyógyászat, 
a népi gyógymódok nép-

szerűsítését vállalta fel. 

Egyre több a civilizáci-
ós betegség, és az embe-
rek ráébredtek, hogy a 
gyógyszereknek számos 
mellékhatása van, így fo-
kozatosan az egészséges 
életmód felé fordulnak – 

magyarázza a népi gyógyászat iránti érdeklődés növekedését. 

Holistic healer and expert in folk medicine, natural 
and folk-healing therapist, Ilona Bernád, from Maros-

vásárhely, Transylvania, joins us at the Congress!  


