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 Az LIV. (54.) Magyar Kongresszus - The 54th Hungarian Congress 

A tervezési munka folyamatban van.... 

Múltunkat tiszteljük  ‒  Jövőnket építjük 

Nov. 28 - 30, 2014 
Friday AM - Sunday AM 

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  

családjával jöjjön el! 

Cleveland Airport Marriott Hotel 
  4277 West 150th St.,  
Cleveland, OH 44135  

Részletes programot küldünk szokásunk 
szerint novemberben. 

Honlapunkon található  
bővebb felvilágosítás a  

Magyar Találkozóról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Visszatekintés az 53.  
Kongresszus sikereire  
Dr. Nádas János ezekkel a szavak-

kal nyitotta meg a Kongresszust 2013. 
november 29-én: Szeretettel köszöntöm 
minden magyar testvéremet az 53. Ma-
gyar Találkozón. Visszatekintve ‒ 53 
év! Hosszú idő, tekintélyes múlt. Ez a 
múlt ott van a jövő felé haladó úton, 
mint egy tanúság és elkötelezettség. Öt-
venhárom évvel ezelőtt nagy szükség 
volt a magyar közösségre. Emigráns 
elődeink, elszakadva a magyar hazától,  
igyekeztek megteremteni egy magyar 
szigetet, ahol egymást kisegítve és fel-
karolva megtalálták újból azt a társa-
dalmi kört, amelyhez tartoztak, ami al-
kalmat adott, hogy újból virágozzon a 

magyar élet és a magyar öntudat itt, 
külföldön.     

Ötvenhárom év, hosszú idő, vissza-
tekintve  szinte olyan, mint egy ország-
út, amelyet vihar tépett, nap égetett, sok 
eső öntözött, és mégis sikeresen betöl-
tötte hivatását, hogy minél több honfi-
társamat magyarnak megtartott, kitün-
tetett és összehozott. Amikor már több 
nemzedék nőtt fel külföldön, felújulva 
a később érkezett bevándorlókkal, a 

MEGHÍVÓ 
Meghívjuk a Magyar Társaság tag-

jait és minden kedves érdeklődőt az 
immár 54. Magyar Kongresszusra és 
Találkozóra, amelyet Clevelandban 

2014. november 28, 29 
és 30-án rendezünk a 
Cleveland Airport 
Marriott Hotel szállo-
dában. További felvilá-
gosítás Találkozónkról 
és hagyományos Ma-
gyar Bálunkról a Tájé-
koztatóban és honla-

punkon található.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Támogassa munkánkat adományával 
és tagdíjával! 

Magyar Találkozó alkalmat ad eszme-
cserére. Honnan jöttél? Miért? Mire tö-
rekszel? Gyere, oszd meg  múltadat, és 
együtt haladjunk tovább.  

Ezévi témánk: „Magyar vagy, Test-
vérem vagy!!” Lehet hogy másképpen 
látjuk a világot, lehet hogy életünk ide-
oda sodor, lehet, hogy más az érdeklő-
dési körünk, de azért mindig visszatalá-
lunk egymásra. És itt megjegyzem, 
hogy mint a családtagok, még ha nem is 
egyezünk mindenben, tiszteletben tart-
hatjuk egymás véleményét. Vannak 
olyan események, amelyeket igazságta-
lannak tartunk, amit mi jobban megold-
hatunk, de ezért nem kell a másikat 
megtámadni érvényesülésünk céljából.  
Figyeljük a sajtóközleményeket, a tá-

madó blogokat, amik a  magyar hírne-
vet aláássák, és szólaljunk fel, amikor 
szükséges! Hisz, Tamási Áron megírta 
„az országhatárok felett van egy lelki és 
szellemi egység”.  

Legyünk mi ennek az egységnek a 
része, keressük a közös erőt és ebben a 
jobb Magyar Jövőt, mert ha magyar 
vagy, testvérem vagy! 

A novemberi viszontlátásig! 

Dr. Nádas János, elnök 
 

Dr. Nádas János, Molnár Mary Jane, Csomán Endre, Jókay Károly, Somogyi Lél (lásd a 3. oldalt) 

http://www.hungarianassociation.com/
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Művészesten virtuóz teljesítmény Várnagy Andrea és Farkas Zsolt  
négykezes zongorajátéka 

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt  

Balról: Magyar Iskola diákjai előadták Lázár Ervin „Szegény Dzsoni és Árnika” meséjét.  
Jobbról: Dr. Nádas János gratulál Luksa Viviennek csellójátékáért.  

Köszönet pártfogásért 

Köszönetet mondunk Aykler 
Bélának és feleségének Papp-
Aykler Zsuzsának az Amerikai 
Magyarság Újság lap kiadójának 
és főszerkesztőjének pártfogásáért 
és az 53-adik Magyar Kongresz-
szus meghirdetésében.  

Mor Jokai character dictionary 

Tamás Szentendrey, one of our mem-
bers, would like to make a Mor Jokai 
character dictionary in English to post on 
Wikipedia. If you have any interest in 
helping him with this undertaking, please 
email him at zalay@msn.com. 

 
Gyászjelentés - Bősze János 

Szomorúan tudatjuk, hogy Ár-
pád Akadémia tagtársunk, Bősze 
János, november 12-én örök álomra 
szenderült, életének 100-ik évében.   

János bácsi több művészi ággal 
foglalkozott, többek közt: iparmű-
vészettel, üvegmozaik művészettel, 
festőművészettel, szobrászattal és 
grafikával. Alkotásai 14 államban 
és külföldön több országban megta-
lálhatók.  A jó Isten adjon neki örök 
nyugodalmat! 

Zeneképzelet: Zongora és verses interaktív ifjúsági és gyermekprogram  
Várnagy Andréa és Farkas Zsolt zongora művészekkel.  

 Érdekes előadásban ré-
szesült az irodalmi est össze-
forrott közönsége. Az anya-
országból érkezett művész 
házaspár, Várnagy Andrea 
és Farkas Zsolt, többsé-
günk számára eddig ismeret-
len, négykezes zongorajáté-
kával nyűgözte le a jelenlévő-
ket. De nem csak a zenei elő-
adásukkal, hanem szavalata-
ikkal, kedves, közvetlen mo-
dorukkal meleg érzést vará-
zsoltak a szívekbe. A jól is-
mert klasszikusok - Liszt, 
Chopin, Schubert, Dvorak – 
örökzöld dallamait, virtuóz 
teljesítményükkel tetézték.  

Örömmel fogadták elő-
adásuk részévé a cleve-
landi magyar gyerekeket, 
akik méltópéldái hagyo-
mányőrzésünknek.  

Luksa Vivien tehetséges 
cselló-játékával, Toldy Máté 
szép szavalatával és a Ma-
gyar Iskola diákjainak szín-
játékával tökéletes egésszé 
kerekedett az 53. Magyar 
Találkozó péntek estéje.  

mailto:zalay@msn.com
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Hungarian Association Recognizes  
Molnár, Csomán and Jokay with Árpád Alliance Medal 

(See group picture on page 1)  

The Hungarian Association rec-
ognizes dedicated Hungarian Amer-
icans who serve the Hungarian 
American Community in an exem-
plary fashion by awarding them the 
Árpád Alliance medal.  Please send 
your nomination for recipients to 
magyar.tarsasag@gmail.com. 

Mary Jane Molnár, was rec-
ognized as President of the Hungari-
an Cultural Center of Northeastern 
Ohio, where she was instrumental in 
the merger of the 100 year old St. 
Stephen’s Club with the Geauga 
Magyar, thus creating a strong and 
viable club of 460 members.  We 
honored in Mary Jane, the worker 
behind the scenes, the fund raiser, 
the networker and the incredible 
administrator.  

Endre Csomán, National Vice 
President-Fraternal of the William 
Penn Association, was recognized for 
his achievements in preserving and 
promoting the Hungarian culture in 
America. He has strengthen the 
“Magyar” identity of Hungarian 
Americans by acquainting them with 
our Hungarian heritage, through 
meetings, commemorative celebra-
tions,  Hungarian picnics and commu-
nity fund raisers.  

Dr. Károly Jókay, Executive 
director of the Hungarian American 
Fulbright Commission, was presented 
with the Árpád Alliance medal for re-
vitalizing our Hungarian identity and 
the invigoration of Hungary’s reputa-
tion. As co-founder of the Jokay 
Foundation he has helped many dis-
advantaged students with scholar-
ships, and also runs cultural, religious 
and youth activities in the countries 
around Hungary where indigenous 
ethnic Hungarians have become mi-
norities in need. 

 
Árpád Akadémia kitüntette 

Zoltáni Csabát 
Az Árpád Akadémia célja a magyar 

szellem kimagasló értékű alkotásainak 
és azok szerzőinek felkutatása, nyil-
vántartása, szakszerű értékelése, vala-
mint azok megismertetésének és elis-
mertetésének előmozdítása, továbbá a 
magyar szellem alkotó-kedvének éb-
rentartása és fokozása. Ebben az év-
ben a Akadémia kitüntette Zoltáni 
Csabát mint a  „Transylvania Today: 
Diversity at Risk” könyv szerkesztőjét.  

Book of the Year 
Book of the Year: “The main vir-

tues of Transylvania Today, Diversity 
at Risk are its nearly encyclopedic 
contents and its historical sense writ-
ten from a Hungarian perspective; it is 
also commendable for its moderation 
and for its often profound diagnosis of 
deep and long-standing prob-
lems.” (John Lukacs, author of The 
Future of History and The Legacy of 
the Second World War.)  

Cleveland State University’s College 
of Liberal Arts and Social Sciences, to-
gether with Fulbright Hungary and Cleve-
land’s United Hungarian Societies signed 
a cooperative agreement with the Hungar-
ian-American Fulbright Commission in 
Budapest to establish a Fulbright Visiting 
Professorship in Hungarian Language and 
Culture on Saturday, November 30th, 
2013, during the 53rd Hungarian Con-
gress of the Hungarian Association, held 
at the Hilton Garden Inn Downtown from  
November 29 through December 1, 2013. 

The project received pledges for 
funding from the Hungarian Association, 
the Cleveland Hungarian Heritage Socie-
ty, the Cleveland Hungarian Development 
Panel, the American Hungarian Friends 
of Scouting, the Hungarian Cultural Cen-
ter of Northeastern Ohio, the Cleveland 
Hungarian School, the William Penn As-
sociation, the Hungarian Community of 
Friends, Cleveland’s United Hungarian 
Societies, and a private donor.  

CSU has invited a Fulbright lecturer 
from Hungary to begin in the Fall semes-
ter of 2014, to serve for three academic 
years starting 2015/2016.  

Following the press conference, Drs. 
Jókay and Szentkirályi were joined in a 
roundtable discussion, featuring local and 
international Hungarian language instruc-
tors reflecting on Hungarian Studies at 
North American universities.  

Participants were Susan Papp Aykler, 
lecturer at the Munk School for Global 
Affairs at the University of Toronto, Imre 
Márkus (not in picture) instructor at 
Lakeland Community College in subur-
ban Cleveland, and Dr. Mártha 
Pereszlényi-Pintér, chair of Classical and 
Modern Languages and Cultures, John 
Carroll University, Cleveland. 

Cleveland State University Reestablishes Hungarian Studies  

Dr. Gregory Sadlek, Dean of the Col-
lege of Liberal Arts and Social Scienc-
es, Cleveland State University shakes 
hands with Dr. Károly Jókay, Execu-
tive Director, Hungarian-American 
Fulbright Commission, Budapest after 
signing the 3 year agreement. 

Standing, Dr. Endre Szentkirályi, Faculty, 
Nordonia School System, leads the round-
table discussion on Hungarian language 
instruction and its challenges in North 
America, after the signing of the CSU 
agreement. 

http://www.hungarianassociation.com
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A Mikes Kelemen Program magyar nyelvű és vonatkozású könyveket gyűjt 

Külföldi magyarok kérésére a magyar kormány 
elindította a Mikes Kelemen Programot, amelynek 
keretében magyar nyelvű és magyar vonatkozású 
könyveket gyűjt, amelyeket magyarországi könyvtá-
rakban és a Kárpát-medencei magyar közösségeknél 
és iskoláknál helyez el. A Magyar Társaság levéltá-
rát most dolgozta fel Dányi Éva, a Széchényi könyv-
tár osztályvezetője, és azt most küldjük haza. Kérjük 
tagtársainkat, hogy támogassák ezt a nemes kezde-
ményezést. További felvilágosítás kapható a 

mikesprogram@kim.gov.hu cimen. Egyelőre 
Észak Amerikában Torontóban, Vancouverben, 
Los Angelesben, Chicagoban, és New 
Brunswickban van gyűjtőhely, de tervezik, hogy 
Clevelandben is nyitnak. Akinek lenne Clevelan-
di adománya legyen szíves tudassa a Mikes prog-
ram email címen minél előbb hogy Clevelandben 
is nyíljon gyűjtőhely.  Könyveket június 30-ig 
lehet leadni.         

 
Jobbról:  

Dányi Éva  csomagolja a Magyar Társaság levéltárát  

Dr. Nádas János és Petrulis Ali  

Ifj. Dr Nádas János és első 
díjat nyert festménye. 

A Ladányi pályázat 
A Ladányi művészeti pályázat 2013-

as témáját Reményik Sándor: Nagy ma-
gyar télben című verse és Tamási Áron, 
Szabadság Madara adta meg. Walter 
Krisztina ebből kiinduló érdekes válaszát 
közöljük:  

Nagy magyar télben picike tüzek- 
Miért kell idegen rongyókat égetni? 
Miért kell az idegen testvértől félni? 

Miért kell annyira védeni a Magyarságot, 
Hogy másokat megutáljuk? 

Nagy magyar télben picike tüzek 
Szétszórva égtek. 

Szétszórva, de körbe véve 
Testvér-idegennel. 

Mit gondoltok, ha összefogóznátok! 
Nagy magyar télben picike tüzek 
Csak így továbbítjátok a lángot. 
Nagy magyar télben picike tüzek 

Égjetek! Melegítsetek! 
Égjen a máglya hogy mindenki lássa! 

Lássuk mi is másnak a tüzét 
És értsük meg egymás szívét. 

A kiállító terem péntek délutáni megnyitása után Volkerné, dr. 
Almay Katalin, rövid előadást tartott „Erdély Tündérkertje” című 
gazdag kiállításáról.  Erdélyben gyűjtott hímzések díszítették az 

asztalokat, és az előadó Erdélyben felvett fényképeiben 
gyönyörkedhetett a jelenlévő. 

Elsőbálozóink: Hargitai Anna és édesapja István, Nagy Greta és 
édesapja Tamás, Boone Isabella és édesapja Theodore.  

Dr. Nádas János, Walter Krisztina, Nádas Miklós, ifj. dr. Nádas János  


