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 Az LIII. (53.) Magyar Kongresszus - The 53rd Hungarian Congress 

„Magyar vagy? Testvérem vagy!”  
Theme of the 2013 Congress: “Hungarians – Embracing Unity” 

Nov. 29 - Dec. 1, 2013 
Friday AM - Sunday AM 

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  

családjával jöjjön el! 

Hilton Garden Inn Cleveland Downtown 
1100 Carnegie Avenue (E. 9th near I-90) 

Részletes programot küldünk szokásunk 
szerint novemberben. 

Honlapunkon található  
bővebb információ a  

Magyar Találkozóról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Összekötő fonal  

Már a 2013-as év közepén tar-
tunk és igen nehéz időket éltünk át 
eddig. Magyarországot szinte min-
den héten újabb és újabb sajtó vagy 
politikai támadás érte. Érthetetlen 
számunkra, hogy miért éppen min-
dig a mi hazánkon, Magyarorszá-
gon csattan az ostor?  Ilyenkor az 
ember befelé fordul, és nemzeti 
összefogásban keresi az erőt.  És in-
nen ered a 2013-as Magyar Kong-
resszusunk jelszava: Magyar 
vagy? Testvérem vagy! 

Szeretnénk, ha ez a jelszó egy 
összekötő fonal lenne a november 
29, 30 és december 1-re tervezett 
Magyar Találkozón. Fontosnak 
tartjuk, hogy a Kongresszuson 
résztvevő tagok és vendégeink meg-
ismerjék egymást, és életre szóló 
kapcsolatok és barátságok alakul-

MEGHÍVÓ 
Meghívjuk a Magyar Társaság tag-

jait és minden kedves érdeklődőt az 
immár 53 Magyar Kongresszusra és 

Találkozóra, amelyet 
Clevelandban 2013. 
november 29, 30 és 
december 1 rendezünk 
a Cleveland Downtown 
Hilton Garden Inn szál-
lodában. További infor-
máció Találkozónkról és 

hagyományos Magyar Bálunkról a Tájé-
koztatóban és honlapunkon található. A 
novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

hassanak ki.  Erre külön programot 
és lehetőséget tervezünk.  

Ez évi díszvendégként Nt. Gáll 
Sándort, az Erdélyi Református 
Egyházkerület tanügyi előadó-
tanácsosát hívtuk meg.  Célunk, 
hogy általa betekintést nyerjünk az 
Erdélyi Magyar diákjaink jövőjébe. 
Tavaly a Román Tanügy felajánlot-
ta, hogy a felekezeti iskolák állami 
vagy magán szinten működhetnek. 
Mivel a történelmi egyházak még 
nem kapták vissza elkobzott vagyo-
nukat, arról nem lehetett szó, hogy 
anyagilag az iskolákat az egyházak 
tartsák el. Szintén felmerült a Sep-

Rendelje meg ma a jegyeit a  
Magyar Bálra a csatolt Válaszlappal! 

Hungarians — Embracing Unity 

We invite all interested members of 
the community to the 53rd Hungarian As-
sociation Conference to be held on Nov. 
29 - Dec. 1, 2013 at the Hilton Garden Inn 
in downtown Cleveland.  

Featured events of the Conference are 
the Friday night Literary and Artistic pro-
gram, the Saturday Luncheon with a distin-
guished guest, and the Saturday evening 
Hungarian Association “Magyar” Ball. 
The weekend will feature a series of lec-
tures and films tying into our theme of 
“Hungarians — Embracing Unity.”  

As always, our Hungarian Congress is 
a reaffirmation of our Hungarian roots, 
culture and traditions.  

Come join us, meet new people, share 
your ideas and join our community!  We 
hope to see you in November. 

‒ Dr. John Nadas, President 

Folytatás 2. oldalon Búcsúzunk 
Beodray Ferenctől 

 

      Szomorú szívvel 
búcsúzunk Beodray 
Ferenctől, volt tiszti-
kari tagunktól, aki 
hosszú betegség után, 
2013 május 11-én visz-
szaadta lelkét a terem-
tőjének.  

      Feri Bá hosszú éve-
ken át, mint pénztáros 

működött a Magyar Társaság tisztika-
rában, de mellette még biztosította a 
Magyar Társaság munkájának a zök-
kenőmentes megmentését és átvitelét 
egyik generációtól a másikig.  

Hálával tartozunk Feri Bának 
munkásságáért, vezetéséért és kitartá-
sáért. Köszönjük neki, hogy figyelem-
mel kísérte a Magyar Társaság mun-
káját. Isten Veled, Feri Bá, igen nagy 
űrt hagysz magad után.  

 

http://www.hungarianassociation.com/
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Hotel Tudnivalók 

A 2013. nov. 29 - dec. 1 tartott Magyar 
Találkozót a Cleveland Downtown Hilton 
Garden Inn-ben rendezzük, 1100 Carnegie 
Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115, Tel: 1-
216-658-6400.  

Kedvezményes szoba árak kaphatok! 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright © 2013 by the Hungarian Association. 
All rights reserved.  For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

Magyar vagy? Testvérem vagy! - programunk 
siszentgyörgyi Református Kollégi-
um körül a bírósági döntés, amely 
szerint az a három személy, aki az 
iskola visszaszolgáltatását intézte 
azok törvényellenes módon csele-
kedtek. Még a mai napig sem tör-
tént döntés ez ügy felett, és a kö-
rülmények ellenére is az iskolák vi-
rágoznak… de ezekről a kis magyar 
szigetekről majd beszámol Gáll 
Sándor.  

Gyermek Programjainkat két 
napra tervezzük péntek és szombat 
délutánra. Ezekre szeretettel hí-
vunk meg minden 4 – 12 éves 
gyermeket, és kérjük a szülőket, 
hogy hozzák el őket ezekre az él-
mény dús, játékos programokra!   

Bábszínház, táncok, zeneis-
mertetők, játékok, mesék és kéz-
művességi foglalkozások várják a 
gyermekeket.  

Örömmel hirdetjük meg a Dr. 
Ladányi Imre és Ilona Alapítvány 
által pénzelt ifjú magyar művé-
szeknek szóló pályázatot!   

A múltban az Árpád Akadémia 
hirdetett felhívásokat különböző 
pályamunkákra, különböző téma-
körökben, mint például a Trianoni, 
Felvidéki témakör. Ezek versek-
ben, prózai írásokban, eszmefutta-
tásokban nyilvánultak meg. Ily 
módon szólalt meg az emigráció, 
és örökítette meg szavait az utókor 
számára.  

Most a fiatalabb generációt 
hívjuk fel e művészi pályázattal, 
amely péntek este, november 29-
én fog bemutatásra kerülni az Iro-
dalmi és Művészest programunk 
keretein belül. Bővebb tájékozta-
tást a pályázattal kapcsolatosan az 
alábbiakban közöljük. 

A Kongresszusra tervezünk 
még kerekasztal tárgyalást, magyar 
témájú előadásokat, filmvetítése-
ket, könyvismertetőket, könyvvá-
sárt és díszmagyar divatbemutatót. 

Szeretettel hívjuk magyar test-
véreinket jöjjenek el, legyenek ré-
szei ennek az egyik legnagyobb 
külhoni találkozónak, amelyet a 
szombat esti Magyar Bálunk koro-
náz.  A novemberi viszontlátásig! 

Dr. Nádas János, Elnök 

Folytatás az 1. oldalról 

2013  
Magyar Kongresszus  

Díszvendége 
Nt. Gáll Sándor, az Erdélyi Re-

formátus Egyházkerület, Tanügyi 
Osztály előadó-tanácsosa és az Egy-
ház-kerület igazgatótanácsi kancel-
lára. Ezt megelőző tizenegy évben 
Dél-Erdély legdélebbi gyülekezeté-
ben, a Zsil-völgyén található Lupé-
nyi Református Egyházközségben 
végezte a lelkipásztori szolgálatot, és 
töltötte be a Hunyadi Református 
Egyházmegye esperesi tisztségét. 

Lupény városa Dél-Erdély szór-
ványvidékének a peremén, a Zsil-
völgyében található. A valamikori 
ipari fellegvárnak tekintett ország-
rész, a bányászat fokozatos leépülé-
sével egy egyre szűkülő életérré vált. 
A munkahelyek leépültek, lakosság 
– benne a református hívek – elöre-
gedett, az anyanyelvű iskola-
lehetőségek fokozatosan megszűn-
nek. Gáll Sándor szavaival: „Isten itt 
használt fel egy évtizeden át arra, 
hogy rajtunk keresztül a híveink 
számára reménységet, bajaikban 
megoldást nyújtson”.  

Nt. Gáll Sándor fényt fog vetni 
az Erdélyi iskolák helyzetére és hogy 
mit jelent az új restitúciós törvény 
az egyházi ingatlanokra és levéltá-
rakra vonatkozóan.  

Nt. Gáll Sándor, református lelkipásztor  

Kerekasztal tárgyalás  
Dr. Jókay Károllyal 

A Fulbright Bizottság kuratóriuma 
2012. november 1-től Dr. Jókay Károlyt 
a Bizottság ügyvezető igazgatójának ne-
vezte ki. A több mint 150 országra kiter-
jedő, 1946-ban alapított Fulbright nem-
zetközi oktatási csereprogram az Ameri-
kai Egyesült Államok és Magyarország 
kormánya közötti kétoldalú szerződés 
alapján működik. A szombat délelőtti 
kerekasztal tárgyalás alatt Dr. Jókay Ká-
roly ismerteti a Fulbright program kez-
dését a Cleveland State Egyetemen. Dr. 
Jókay Chicagóban született. Közgazdasá-
gi diplomáját a Michigani Egyetemen 
szerezte, majd az Illinoisi Egyetemen 
doktorált politológiából. 1994 óta Ma-
gyarországon él.  

Ez alkalommal, mély tisztelettel gon-
dolunk vissza Prof. Dr. Somogyi Ferenc-
re, aki a 1960-as és 1970s években ma-
gyar és magyarságtudomány tanfolyamo-
kat vezetett Case Western Reserve Egye-
temen.  

Felhívunk most mindenkit, hogy tá-
mogassa a készülendő magyar programot 
a Cleveland State Egyetemen, amely Dr. 
Szentkirályi Endre munkája és kezdemé-
nyezésére sikerült, hiszen ez egy óriási 
lépés előre, hogy újból visszatér a magyar 

nyelv oktatás 
valamilyen for-
mában Cleveland 
városában. A 
szombat reggeli 
kerek asztal tár-
gyalás, mint is-
mertető szolgál a 
magyar oktatási 
lehetőségekről.   

Dr. Károly Jókay will be attending 
the Hungarian Association Congress to 
introduce the Fulbright scholarship re-
cipient from Hungary.  The Hungarian-
American Commission for Education 
Exchange (“Fulbright Commission”) 
appointed Dr. Károly Jókay as Executive 
Director, effective November 1, 2012. 
The Commission was established by the 
US Department of State and by the Hun-
garian Ministry of Education. It is gov-
erned by a 10 member Board. 

Dr. Szentkirályi Endre 
Szívből gratulálunk régi és hű támogatónk-

nak, Dr. Szentkirályi Endré-
nek, a Debreceni Egyetem 
BTK karján doktori diplo-
mája megszerzése alkal-
mákor. Disszertációja címe:  
Hungarians in Cleveland, 
1951-2011: Then and Now.   

http://www.hungarianassociation.com
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pedig kimondottan magyar-
ságunk, összetartozásunk 
fontossága.  

    Várnagy Andrea es Farkas 
Zsolt, azon kevés szerencsés 
párok közé tartoznak, akik-
nek élete és hivatása is kö-
zös. Saját bevallásuk szerint, 
szólistaként eltöltött évek 
után éreztek rá a négykezes 
zongorázás szépségeire. 

Mindketten Győrben a Ze-
neművészeti Főiskolán sze-

rezték meg zongoratanári-
kamaraművészi képe-
sítésüket.  

Ezután München-
ben és Dortmundban 
folytattak tanulmánya-
ikat, ahol előadó- és 
zongoraművészi diplo-
máikat kaptak kézhez. 
Számtalan koncertfel-
lépés áll már mögöt-
tük: a magyarországi-
ak és a határainkon túl 
élő magyarság mellett, 
Európa számos orszá-

„Hagyományaink szállnak 
 nemzedékről nemzedékre...”  

Irodalom és Művészest, 2013. november 29.-én  

„Hagyományaink szállnak nemze-
dékről nemzedékre...”  jelszavunkkal, 
szeretettel várunk  mindenkit az ez évi 
Irodalom és Művészestre, 2013. novem-
ber 29.-én a hotel dísztermében, pénte-
ken este 7:00 órai kezdéssel, mert mint 
mindig, gyönyörű, gazdag a műsorunk! 

Ebben az évben Várnagy Andrea és 
Farkas Zsolt, Budapesten élő zongora-
művészek lépnek fel, akik olyan előadá-
sokat is tartanak, ahol az elhangzó dara-
bok előtt, között, a zenéhez kapcsolódó 
versek is hangzanak el, és így egy teljes 
zenei-irodalmi élményben részesülnek a 
hallgatók. A mondanivaló, az üzenet 

gában, valamint Kanadában és az 
Egyesült Államokban adtak négy-
kezes hangversenyeket.   

Itt  Clevelandban, nemcsak a a 
zeneszerető közönséget örvendez-
tetik majd  meg ismert,  kedvelt  
zenei művekkel, hanem , a fiata-
labb korosztályt  is segítik közelebb 
kerülni a klasszikus művekhez, te-
hát zeneoktatást  tartanak majd 
gyermekeinknek, a „Zeneképzelet” 
című programjukból.  

Izgalommal várjuk művészeink 
fellépését! 

4-12 éves Gyermekeknek:  

Bábszínház, tánc,  
zene ismertető, já-
ték és kézművesség 
      Minden gyermeket várunk a 
november 29 és 30-án délutánra 
tervezett gyermek programra! 

 - Gyermek Program -  
 

 
 

 

 

Gratulálunk az óriási 
magyar sikerhez a 
Smithsonian Folklife 
Festival júliusi bemutatón, 
Washington D.C. központ-
jában. A változatos program 
magába foglalta a különbö-
ző népi tánc és népzenei 
bemutatókat, népszokások 
bemutatását, kiállítások, 
pásztor és gulyások főzését, 
kézművesek bemutatóját.   

    Kápráztató volt a divatbemutató, 
ahol idősebb asszonyok jelentek meg a 
hagyományos népi öltözetekben majd 
őket követték a fiatal gyönyörű modellek 
stilizált modern népi jelegű ruhák-
ban.  Szórakoztató volt a gyerekprog-
ram, ahol többek között sítalp ver-
seny, kékfestői nyomatkészítés, fonás 
és rejtvény megfejtés várta a résztve-
vőket. A táncházban külföldi magyar 
tánccsoportok is felléptek, és aztán 
táncba vegyültek a résztvevő közön-
séggel. Több mint 100 magyarországi 
művész vett részt a fesztiválon.  

A tavalyi Magyar Találkozón 
résztvevő Fülemile Ágnes, a New York
-i Magyar Kulturális Központ igazga-

tója, volt a magyar 
fesztiválprogram társ-
kurátora. Találkozón-
kon már tavaly ismer-
tette a programot és 
felhívta tagtársaink 
figyelmét a rendez-
vényre. Külön gratulá-
lunk neki. Ahogy meg-
fogalmazta: „Igyekez-
tünk valóban hiteles és 
igaz képet közvetítsünk 
magunkról, kikerülve 

minden kommersz lehetőség és giccs 
kísértését”.   

Büszkék vagyunk Magyar hazánk 
fellépésére! 

Meseolvasás 

Kézműves foglalkozás 

Gyerekeknek 

való Táncház 

Óriási magyar siker 
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Ladányi Foundation Sponsors Art Competition for Young Artists  
Budapest. He completed his medical 
residency in Berlin.  

In 1927, some of his art works were 
featured in an exhibition at Der Sturm, 
and later in the Contemporary Arts Gal-
lery in New York City. From 1929 on, he 
lived in New York and pursued a career 
as a physician and a researcher. During 
WWII, he served as a medical officer, 
first in North Africa, and later, at the 
Italian front. He also lived in Budapest 
and Kecskemét until 1945, but returned 
to America in 1946.  

His works are exhibited in public 
collections in the USA, in the Hungarian 
National Gallery, in Székesfehérvár’s St. 
Stephen's Museum, and in the Picture 
Gallery in Kecskemét.  

Ladányi művészeti pályázat: 

Dr. Ladányi Imre, (1902-1986) 
Kecskeméten született. Festő szeretett 
volna lenni, de szülei ragaszkodtak, 
hogy először szerezzen diplomát, és azu-
tán festhet. Budapesten, az orvosi egye-
temen végezte tanulmányait, közben 

festeni Aba Novák Vilmostól tanult. 
Orvosi tanulmányai mellett festett, raj-
zokat, fametszeteket, illusztrációkat 
készített. Berlinben bőrgyógyászatot 
tanult.  

1927-ben megjelent néhány műve a 
Der Sturm kiállításán. 1929-től New 
Yorkban élt, és mint orvos és kutató 
dolgozott. Emellett a Contemporary 
Arts Gallery állandó kiállítója volt. A II. 
világháborúban katonaorvosként előbb 
Észak-Afrikában, majd az olasz fronton 
dolgozott. 1945-ben egy ideig Budapes-
ten és Kecskeméten élt, de 1946-ban 
visszatért Amerikába. 1954-től újra kiál-
lított. Több egyéni és csoportos tárlaton 
mutatta be műveit az USA-ban és euró-
pai városokban, így Budapesten is 
(például 1993-ban, a Vigadó Galériá-
ban).  

Művei hazai közgyűjteményekben, 
többek közt a Magyar Nemzeti Galériá-
ban, a székesfehérvári Szent István Ki-
rály Múzeumban, a Kecskeméti Képtár-
ban találhatók meg. Amerikában több 
közgyűjtemény őrzi munkáit. 

Calling on all young artists of Hun-
garian origin to join our competition! 
(See flyer for competition rules. A mellékletben 
a verseny szabályok megtalálhatok.) 

On November 29th and as part of 
the Hungarian Association art show, a 
panel of judges will choose from among 
all entries the top three prize winners, 
awarding them a $500, a $300, or a 
$200 dollar award, from a donation by 
the Ladányi Foundation. 

* * *  
About the donor and foundation: 

Emory Ladányi (1902-1986) was 
born in Kecskemét, Hungary. His 
dream was to become an artist, a paint-
er, but, like many aspiring artists, his 
practical-minded parents told him to 
get a “real” career, and then he could 
paint as a hobby!  So, he became a der-
matologist. But, he never lost his 
dream, and always arose very early, well 
before his office hours, in order to paint. 
In fact, he had studied under the artist 
Vilmos Aba Novák while getting his 
medical degree from the University of 

Több magyar katonai könyv jelent 
meg angol-magyar kiadásban  

Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét 
a Magyar Honvédelmi Minisztérium által 
támogatott Zrinyi média könyvkiadóra http://
www.honvedelem.hu/zrinyi-kiado. Most 
jelent meg „Kis Magyar Hadtörténet” című 
könyvük magyarul és angolul „Illustrated 
Military History of Hungary.”  A könyvek 
szép kivitelezésben, tárgyilagosan ismertetik 
a magyar katonai múltat. Több könyv jelent 
meg angol-magyar nyelvű kiadásban, mint 
pl. „Dón-kanyar 1942-1943 - Don Bend”, “A 
Déli harangszó Magyarországon és a nagyvi-
lágban - The Noon Bell in Hungary and the 
World”, „Nándorfehérvártól a Corvin közig - 
From the Noon Bell to the Lads of Pest”, 
„Magyar hadizászlók - Hungarian Military 
Flags”.   

Aki Magyarországra látogat, feltétlenül 
látogassa meg a kiadót: Budapest, 1087, 
VIII. kerület, Kerepesi út 29/B. (a „Puskás 
Stadion” nevű metrómegálló közelében, 2 
percre attól), vagy rendelje az interneten.  

 

Hungarian Military History Books 
in English and Hungarian 

New bilingual (English and Hungarian) 
books have been published by the Hungarian 
Ministry of Defense. The books can be 
found at http://www.honvedelem.hu/zrinyi-
kiado. The Illustrated Military History of 
Hungary is an especially professional publi-
cation, with many colored illustrations and 
an impartial text dealing with Hungarian 
military encounters through the ages.   

 
Fr. Siklódi Sándor  

Szomorúan közöljük mindannyii-
tokkal, hogy nagyrabecsűlt plébáno-
sunk, fr. Siklódi Sándor atya rövid, de 
súlyos betegség után  július 31-én délu-
tán 3 óra 2 perckor visszaadta nemes 
lelkét a Teremtőnek. Elvesztettük szere-
tett plébánosunkat. Egyik utol-
só kívánsága az volt, hogy híveink to-
vábbra is tartsák szívügyüknek templo-
munkat és Szent Imre közösségünk 
sorsát, szeressük és támogassuk egy-
mást. Hisz múlt vasárnapi üzenete még 
az volt hozzánk – „Ne hagyjátok temp-
lomunkat. Gyertek hűségesen, ahogy 
szoktatok, mintha én is ott lennék”. 

Fájdalmunkat és veszteségünket 
enyhíti az, hogy miután a korházi lel-
kész a betegek szentségében és az  
„apostolic” feloldozásban részesítette 
délután 2 órakor, közölte, hogy ez a 
feloldozás után lelke egyenesen a 
mennybe száll, ahol egyenesen Isten 
előtt viseli továbbra is sorsunkat. 

A temetési szentmise időpontja au-
gusztus 26-ra van kitűzve, hogy testvé-
rei Erdélyből is itt lehessenek.  A rava-
tal a Szent Imre templomban lesz.  

A www.stemeric.com honlapon 
lehet további értesítést szerezni.  

Peller Ildikó,  
A Szent Imre Egyházközség Tanács nevében  

Cleveland Hungarian Heritage 
Society Receives Coalition Award 

The Hungarian Association (Magyar 
Társaság) congratulates the Cleveland 
Hungarian Heritage Society (CHHS) on 
receiving the 2013 Hungarian American 
Coalition Organizational Award in 
Washington, DC in May 2013.   

The CHHS Museum has become the 
main gathering place for Cleveland 
Hungarians, hosting dignitaries, present-
ing exhibits, organizing conferences, 
maintaining an extensive library and 
operating a gift shop. Keep up the good 
work!  

UHS-EME Revitalized in Mission 
to Represent Hungarian Culture 

The United Hungarian Societies 
(Egyesült Magyar Egyletek) has been 
resurrected as of March 2012 and 
“Serves as an umbrella organization that 
unites the Greater Cleveland area Hun-
garian-American organizations and 
works to represent their interests, and in 
so doing, seeks to preserve, cultivate, 
develop and disseminate Hungarian 
culture.  To further serve the region’s 
Hungarian-Americans, it may initiate 
and organize activities for the benefit of 
this community.” (from the Mission 
Statement).   

Websites ClevelandMagyar.org and 
HungarianCleveland.org list up-coming 
Hungarian events in and around Cleve-
land.  

- Vali Ratoni-Nagy, President  
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