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AZ ELŐADÓRÓL:  
 

Lauer Edith Budapesten született. Élete meghatározó 

élményeként 14 évesen tanúja volt az 1956-os magyar 

forradalomnak. Családjával Ausztriába menekült, majd 1957-

ben az Egyesült Államokban telepedett le. Egyetemi 

tanulmányait a Maryland-i Egyetemen kezdte, majd a Texas-i 

A & M Egyetemen fejezte be 1966-ban, angol-spanyol 

felsőfokú tanári képzéssel. 1963-ban házasságot kötött John 

Lauerral, a család hamarosan két kislánnyal bővül. Egyik 

alapítója az országos non-profit Amerikai Magyar Koalíciónak, 

melynek megala-kulásától 2002-ig, először elnökként, majd az 

igazga-tótanács elnökeként 11 évig irányítja a szervezet 

munkáját. Szülei tiszteletére ösztöndíj-alapot hozott létre 2000-

ben az amerikai egyetemeken tanuló kiváló magyar (Kárpát-

medencei) diákok számára, segíti a Kolozsvári Református 

Kollégium tanulói részére szükséges “keresztszülői program” 

megszervezését, támogatja a kárpátaljai Tanárképző Főiskola 

hallgatóit. 

Az Amerikai Magyar Koalíciót 1991-ben hozták létre non-

profit amerikai magyar ernyőszervezetként. Fő célja, hogy 

előmozdítsa az amerikai magyar érdekek és ügyek hivatalos 

képviseletét. Lauer Edith a HAC vezetőjeként jelen volt számos 

kulcsfontosságú, NATO-bővítéssel kapcsolatos fehér házi 

megbeszélésen 1994 és 1998 között. Magyarországon 

konferenciákat szervezett, hogy tájékoztassa a választókat a 

NATO-tagság nyújtotta előnyökről és kötelezettségekről. 

Emellett magyar diákok számára megpályázható amerikai 

egyetemi ösztöndíj létrehozásában segédkezett, amerikai 

látogatásokat készített elő magyar tisztségviselőknek, részt vett 

a szlovákiai magyar íróknak adományozható irodalmi díj 

megalapításában, támogatási programokat szervezett magyar 

diákoknak és iskoláknak Romániában és Kárpátalján, valamint 

képzési programokat indított Szlovákiában. Az elmúlt két 

évtized során a HAC számos tagja látogatott a térségbe a 

történelmi magyar kisebbségi közösségek oktatási és kulturális 

igényeinek felmérésére, illetve szervezeti és pénzügyi 

támogatásának biztosítása érdekében. 

 Edith Lauer is a Hungarian-American community 

activist. Born in Hungary, she escaped with her family after the 

1956 Hungarian Revolution and settled in Maryland. In 1963 she 

married John Lauer, and they moved to South Texas, where she 

received her B.S. in Secondary Education and M.A. in English 

and Spanish at Texas A & M University and had two wonderful 

daughters. Subsequently, she taught English and Spanish to high 

school and first year college students. She was an active 

volunteer in non-profit educational and cultural institutions for 

20 years before she was elected the first President of the 

Hungarian American Coalition in 1991 which she led for 12 

years. She has served on the Board of Directors of the Hungarian 

Communion of Friends, the National Comm. of Hungarians 

from Slovakia, the Cleveland Hungarian Heritage Society; the 

Cleveland Council of World Affairs, Case Western Reserve 

University and the Washington-based Victims of Communism 

Memorial Foundation. In 2006, with her daughter, Andrea Lauer 

Rice, she wrote 56 Stories: Personal Recollections of the 1956 

Hungarian Revolution – A Hungarian American Perspective.

 

 
 

Cleveland, Ohio USA = November 23 – 24 – 25, 2012, U.S. Thanksgiving weekend 
Magyar Társaság / Hungarian Association 
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Kérdések / Information:   
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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. 
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