MAGYAR TÁRSASÁG
HUNGARIAN ASSOCIATION

Tájékoztató

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA

Telefon: (216) 651-4929
www.HungarianAssociation.com
2012. október 5. szám

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

Az LII. (52.) Magyar Kongresszus - The 52nd Hungarian Congress

MAGYAR TALÁLKOZÓ 2012

„Óvjuk kultúránkat és értékeinket”
Theme of the 2012 Congress: “Embracing our Hungarian cultural heritage”
Óvjuk magyarságunkat

gyarul. A kerekasztal témáját hosszan
megvitattuk és mindig arra tértünk
A Magyar Társaság tisztikara
vissza, hogy mennyit szenvedtek és
egész év folyamán minden hónapban szenvednek az elszakított területeken
gyűlést tartott, hogy kitervezze a noélő magyarok a magyarságukért, és
vemberi Magyar Találkozó programját. hogy megmaradási törekvéseik menyKitűzött témánk: „Óvjuk kultúránkat
nyire hozzájárulnak a magyar öntudat
és értékeinket”, ami köré csoportofejlesztéséhez és terjesztéséhez. Minsulnak előadásaink. Az idén néhány
denkit meghívunk, jöjjön el, ossza meg
változást terveztünk a Találkozó meazokat az elbeszéléseket, amelyek
netében; több szünet beiktatásával
Folytatás 2. oldalon
szeretnénk a résztvevőknek és kedves
vendégeinknek alkalmat nyújtani arra, Embracing our Hungarian
hogy egymással tárgyalhassanak, egy- Cultural Heritage
mást jobban megismerhessék, és új
We invite all interested members of
barátságokat köthessenek.
the community to the 52nd Hungarian Association Conference to be held on November 23-25th at the Hilton Garden Inn
in downtown Cleveland. Featured events
of the Conference are the Friday night Literary and Artistic program with classical
guitarist, Jozsef Halajko, a graduate of the
Franz Liszt Academy of Music and the
Boston Conservatory, and flutist Gabor
Simonfalvi, a graduate of the Béla Bartok
Music Conservatory in Budapest.
Saturday night we will be celebrating
and honoring our Árpád Society recipients,
Miklos Peller and Maximillian Teleki at
the Hungarian Association Ball. Both are
dedicated Hungarian Americans who serve
the community in an exemplary fashion.
Mr. Miklos Peller had spearheaded the
request for the reopening of Cleveland's St.
Teleki Maximillian, a Magyar Amerikai Koalíció
elnöke , beszámol a Koalíció munkájáról.
Emeric's Catholic Church. It was a 40
month long struggle. His patience and perA szombat reggeli kerekasztal
severance and well as his faith in the restotárgyalás alkalmával, a résztvevők ki- ration of a Hungarian Catholic parish are
sebb csoportokra fognak oszlani, ily
commendable and of great service to the
módon mindenkinek lesz alkalma véle- Hungarian Catholic community.
ményét kifejteni akár angolul akár maContinued on Page 4
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Rendelje meg ma a jegyeit a
Magyar Bálra a csatolt Válaszlappal!

November 23-25, 2012
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)

MEGHÍVÓ
Meghívjuk a Magyar Társaság tagjait és minden kedves érdeklődőt az
immár 52 Magyar Kongresszusra és
Találkozóra, amelyet Clevelandban
2012. november 23-25
közt rendezünk a Cleveland Downtown Hilton
Garden Inn szállodában. További információ
Találkozónkról és hagyományos Magyar
Bálunkról a Tájékoztatóban és honlapunkon
(hungarianassociation.com) található. A
novemberi viszontlátásig,
dr. Nádas János,
a Magyar Társaság elnöke

Óvjuk kultúránkat és értékeinket - programunk
Folytatás az 1. oldalról

csak családi körben hangzottak el,
ossza meg belátásait, tapasztalatait.
Merítsünk mi is erőt és kitartást másoknak példájából.
A szombat déli ebéden Teleki
Maximillian, a Magyar Amerikai Koalíció elnöke beszámol a Koalíció munkájáról, a már kiépített amerikai és magyar kapcsolatokról, sikerekről és a
Koalíció fennállásának 20 éves múltjáról. Max már Amerikában született,
gyerekkorában több évet töltött
Délamerikában és Európában, a magyar nyelvet nem beszéli, de ennek ellenére a Magyar nemzet ügyét magáévá tette. Általa meggyőződhetünk arról
hogy mit is tart részünkre, az Amerikai
Magyarok részére, a jövő, elveszünke, vagy lesznek-e Max Teleki-k akik
magyar származásuk révén és családi
elkötelezettségük által megmaradnak
igazi magyar érzésű és tevékenykedő
embereknek.
Nagy megtiszteltetés részünkre
hogy dr. Fülemile Ágnes (néprajzkutató, Balassi Intézet New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója) eljön közénk előadást tartani: „A magyar
hagyományok őrzése az öltözködésben,” cím alatt. Régen divat volt a Magyar Bálra magyaros öltözetet, díszmagyart viselni, kérjük, aki csak teheti,

jöjjön díszmagyarban, magyaros öltözetben bálunkra, ezzel is ápolva hagyományunkat. A Magyar Társaság is
támogatta a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nagy vállalkozását, amelyet,
mint hagyományőrzés, Dr. Balogh
Balázs és felesége dr. Fülemile Ágnes hozott létre az Amerikai
Vintondale Magyar bányász otthon
megmentésére és annak felépítésére,
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzenben. Dr. Balogh előadásában bemutatja az Amerikai Magyar bányász életmódját: „Mikor a
májner megyen a munkába.”

A többi előadásokról

Külföldi Magyar Cserkész Szövetség vezetőképző támogatása: Itt
újból megemlítjük ez évi témánkat
"Óvjuk kultúránkat és értékeinket". A
külhonon kívül élő Magyarságnak
egyik összefogó erejét adja a cserkészet. Ez a szervezet az, amely ismerteti népi, történelmi, irodalmi és művészeti kultúránkat fiataljainkkal. Vezetőképzésük által biztosítják a cserkészek nem csak a meglévő csapatok
fennmaradását, hanem új csapatok
alapítását is. Támogassuk a cserkész
munkát, és kérjük tagtársainkat, hogy
adományaikkal járuljanak hozzá e
munka támogatásához.
Megemlítjük tagtársunk és hoszszú évek óta a Magyar Találkozó előadóját, Prof. Dr. Várdy Béla, legújabb vállalkozását. A DP emigráció
történetét kívánja megírni. Ezek a
magyarok a II. világháború következtében emigráltak és a legnagyobb tengerentúli közösséget alkották. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy
Várdy Béla professzor munkáját segítené, ha azok, akiknek birtokában van
idevonatkozó forrásanyag – dokuVintondale bolt
mentumok, levelek, kiadott vagy kiadatlan emlékiratok, egyesületi körleHotel Tudnivalók
Újdonság ebben az évben a
velek, programok stb., elküldeni az
A 2012. november 23-25 tartott Magyar szombat délutánra tervezett gyerek
alábbi címre: E-posta:
program.
Meghívjuk
a
szülőket
hogy
Találkozót a Cleveland Downtown Hilton
jöjjenek
el
és
hallgassanak
meg
nésvardy@aol.com, levél cím: Prof. S.
Garden Inn-ben rendezzük, 1100 Carnegie
Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115, Tel: 1- hány értékes előadást, míg gyerme- B. Vardy, Dept of History, Duquesne
kük élménydús programon vehet
University, Pittsburgh, PA 15282. Itt
216-658-6400. Kedvezményes szoba árak
részt.
még megemlítjük, hogy Prof. Várdy
kaphatok.
Csermely Ildikó, Torontóból érke- közbenjár a Magyar Társaság levéltázik Mátyás Király bábszínházi előadá- rának esetleges elhelyezésében a MisHotel Information
sával és Brockhauser Ildikó, gyermekolci Egyetemen.
The 2012 Hungarian Association Conkekkel dolgozó Magyar pszichológus
ference planned for Thanksgiving weekend,
Népi kultúránk színes öltözeteifog mesélni.
November 23-25, will be held in the Clevenek bemutatásával szeretnénk a
Péntek esti Irodalmi és Művész
land Downtown Hilton Garden Inn at 1100
szombati társas ebéd programját kiEstünk remek programját követi egy
Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio,
egészíteni. Bemutatunk néhányat a
ismerkedő/találkozó
és
ez
idő
alatt
kiUSA 44115, Tel: 1-216-658-6400. A block of
magyar tájegységeink népviseletéből,
állítás
termünk
is
nyitva
lesz.
Hamarorooms are reserved for the Hungarian Associsan
részletes
programunkat
is
ki
fogés az abból kialakult stilizált öltözeation at reduced rates.
juk küldeni. Szeretettel hívunk mintekből. Kérjük, akinek van nép- visedenkit a Magyar Találkozóra, jöjjenek lete, vagy stilizált blúza, szoknyája,
Magyar Társaság „Tájékoztató”
mind a három napra, vagy töltsenek
vagy ruhája, jelentkezzen Rátoni
Szerkeszti: Somogyi F. Lél
velünk egy délelőttöt, egy délutánt,
Copyright © 2012 by the Hungarian Association.
Nagy Valinál 216-651-4929 este 6
All rights reserved. For more details, visit:

www.hungarianassociation.com

egy estét. A viszontlátásig,

Dr. Nádas János, Elnök
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Folytatás a 3. oldalon

Idei Művész estünk (nov. 23) előadói lelkes őrzői és
hordozói nemzeti hagyományainknak
A kolozsvári születésű Óss Enikő
színművésznő, hosszú utat tudott már
maga mögött,amikor marosvásárhelyi,
budapesti,nagyváradi színészéveit felszámolva, Los Angelesbe érkezik. Évek
múltával itt megalapítja Kalifornia ma-

A többi előadásokról
Folytatás a 2. oldalról

után vagy írjon E- postacímünkre:
magyartarsasag@nadas.org vagy keressen fel bennünket Facebook-on:
Hungarian Association név alatt.
Jöjjenek el Dr. Balogh Balázs néprajzkutató előadását meghallgatni:
„Mikor a májner megyen a munkába.”
Vintondale, Pennsylvania egykori jelentős magyar bányász lakossága
Bátyuból, Bereg megyéből vándorolt
Amerikába. Bagu Balázs háza (alsó
szintjén boltjaival) a csodával határos
módon teljes eredeti berendezésével
szinte „érintetlenül” megmaradt napjainkig.
Dr. Fülemile Ágnes „A magyar hagyományok őrzése az öltözködésben”,
vetített képes előadása November 24-én
szombat du.
A Magyar Találkozó kiállításán bemutatunk egy kis kamara-kiállítást Petrás Mária moldvai keramikusművész
anyagából.

gyar színházát a Thália Stúdió-t. Rendező, színész és író, a szó ezen területeit használva fel, hogy a magyar
kultúra, a magyar irodalom, íróink, ne
merüljen feledésbe, anya nyelvünk
éljen. Emlékeit könyvbe foglalta, hogy
tovább adhassa az erdélyi magyarok
történelmének egyik hányattatott korszakát amelyben Ő is fiatalon részt
vett. Az amerikai filmvilág is felfigyelt
rá: Coppola és Joe Seargent filmjeiben kapott szerepeket. Jelenleg Budapesten él, ahol aktívan részt vesz a
kulturális életben, és szülőföldjéről
sem feledkezve meg, segít, az évente
megrendezésre kerülő Erdélyi Helikon
Est szervezésében. Idén a Magyar
Örökség Díj jelöltje. Magyarországról
érkezik hozzánk, hogy meleg, bájos
egyéniségével, szellemi üdeséggel
ajándékozzon meg bennünket.
Amit a szavak nem tudnak kifejezni, aminek a képzelet nem tud alakot
adni azt zenébe gyűjtötte össze számunkra, Halajkó József és Simonfalvi
Gábor.
Halajkó József, gitárművész, Boston (Massachusetts állam) mellől jön,
hogy játékával régmúlt idők lantos

Az Árpád Szövetség érmével fogja a Magyar Társaság Peller Miklós
munkáját elismerni. Peller Miklós feleségével, Ildikóval negyven hónapon
át küzdött a clevelandi Szent Imre
templom megmentésért. Sok levelezés
és sok tárgyalást vitt véghez hogy a
templomot visszaállítsák ugyan abba
az állapotba ahogy 2010. június 30-án
bezárásakor állt.
A templom nyitó ünnepi szentmisét November 4-én, déli 12 órára tűzték ki, amelyre szeretettel várnak minden magyart.
November 23-án, este 8-10-ig,
Kozmon Gyula és Nádas János rendePetrás Mária csángó keramikusművész
zésében a Magyar Társaság Ifjúsági
A Magyar Társaság Árpád Szövet- Képművészeti Kiállítást tart a Hilton
ségének célja elismerni honfitársainkat, Garden Inn bálterem előcsarnokában.
akiknek értékes munkássága és példaKérjük, aki szeretné, képeit vagy
mutatóan öntudatos magyar magatartása fényképeit bemutatni, írjon a Magyar
és társadalmi tevékenysége szolgálja
Társaság email posta címére
magyar közösségeinket.
magyartarsasag@nadas.org.
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hangulatát hozza az Est-be. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a bostoni Zene
Konzervatórium hajdani diákja,
számos díj nyertese. Személyében, egy olyan színes egyéniséggel fogunk megismerkedni, aki
Boston, New York, Toronto, München, Budapest közönségeit, már
meghódította. Stílusában, hajdani
tanárai és a ma már jómaga is oktató zeneművész, színes ötvözete,
szólaltatja majd meg a magyar zene szépségeit.
Simonfalvi Gábor fuvola művész, zenéje lesz az, ami elvarázsol majd mindannyiunkat. Előadó
művészünk, a texasi DeSoto Városában él és jelenleg a Mesquit
Szimfonikus Zenekar tagja. Budapesten végezte a Bartók Béla Zene
Konzervatóriumot, majd Angliában,a georgiai Toccoa Falls Kollégiumban valamint a texasi ÉszakEgyetemen szerzett diplomákat.
Számos felvetél örökíti meg magyar-, nemet-, olaszországi, hollandiai, belgiumi, angliai, kanadai és
amerikai fellépéseit. – Russell Eva

Mária Petrás
Mária Petrás was born in a small
rural settlement of Gioseni/Diószén
(Bacau county, Moldova region in
Romania) into a Csángó family of
eight. She had studied and worked in
Brasov/Brassó and in Săcele/Hétfalu
before moving to Hungary in 1991 to
continue her studies at the Academy of
Arts and Crafts. She has continued to
live in Hungary, building an international career as a singer/voice artist
noted for her impeccable delivery of
traditional songs in the archaic Csángó
dialect and also as a ceramic artist
whose work has been featured in numerous European exhibitions and catalogues. Her art work, as her music,
draws strongly on the traditions of her
native Csángó region, reviving the
naive folk art in which she is steeped
deeply. As a vocalist currently she
performs with the Muzsikás, the most
renowned and popular Hungarian folk
music ensemble worldwide.

Embracing Our Hungarian Cultural Heritage - Our Program
Continued from page 1

We would also like to honor
Maximillian Teleki, President of
the Hungarian American Coalition. As President of the Coalition, he not only considers the
welfare of the Hungarian American community but is also able
to coordinate meetings for Hungarian representatives, artists,
musicians, authors, and educators from Hungary who wish to
interface with their American
counterparts.
We commend the high profile of the Hungarian American
Coalition and salute their contributions to scholarships and Human Rights Advocacy as well as
being instrumental in securing
the Visa Waiver program for
Hungarians visiting the United
States. Join us on November 24th for
lunch as Max Teleki recounts his experiences as President of the Hungarian
American Coalition (HAC), Board
Member of the Tom Lantos Institute
(TLI), and Board Member of the International Center for Democratic Transition (ICDT). He will outline Hungary's
role as seen from these perspectives
and update us on Hungary's future prospects in his speech titled: “Why ‘Embracing our Hungarian Cultural Heritage’ Matters in 2012 and Beyond.”
The weekend will feature a series
of lectures and films tying into our
theme of “Embracing our Hungarian
Cultural Heritage.” One lecture of special interest will be the preservation of
a miner's home in Vintondale, Pennsylvania, that was recently purchased by
the “Hungarian Ethnographic Outdoor
Museum at St. Endréd.” It was a daunting process to catalogue everything in
this home, untouched since the turn of
the past century.
Pursuing this theme we would like
to explore the Hungarian cultural heritage in areas outside the borders of
Hungary during the Saturday morning,
November 24th round table discussion.
Hungarian minorities have had to
struggle to maintain their identity and
have contributed greatly to the development and dissemination of Hungarian self- awareness. Many recounts of
their struggles are still oral history and

Gazdag örökség
Here is a young man who wants to
make his great grandfather's name known,
who was undoubtedly a great Catholic art
restorer and creator. There are great pictures on the web site.
Révay Máté előadását ajánljuk minden részvevőnek, úgy ahogy írta jelentkezését mi közvetítjük szavait.
„Dédapám, Krasznai Lajos, egyházművész volt Magyarországon az első világháborút követő időkben egészen a kommunizmus elejéig. Az országban minden
felé dolgozott, gazdag örökséget hagyott
hátra, azonban a neve teljesen feledésbe
merült. Életpályája sok szempontból aktuális, mert külföldön tanult hosszan és utána tért vissza Magyarországra dolgozni. A
két világháború közötti politikai-vallási
élet határozta meg munkásságát, ez bizonyosan oka is későbbi feledésbe merüléséwe hope all participants will share their
family history. The roundtable discussion nek.
will be held in English and Hungarian.
Ezt a honlapot az ő munkásságának
Come join us in “Breaking the Silence.” dedikáltuk: http://www.krasznailajos.hu/
main.php
During the weekend we will feature
an exhibit of ceramics of religious subject
Szeretném röviden bemutatni munmatter revived through native folk art by kásságát. És a jövőre tekintve kiemelni,
Csángo Hungarian artist Mária Petrás.
hogy hagyományaink őrzésében mennyire
The exhibit room will also have books,
fontos, hogy a kultúra és a művészet minél
ceramics, paintings and items from the
kevésbé legyen egy politikai erőtér része.”
Hungarian Heritage Museum of Cleveland on sale.
See the film
Friday night, November 23rd, János
Nadas and Gyula Kozmon will host a
young adult art show featuring works by
on Friday Nov 23.
area Hungarian American Artists. We are
As a lead into our Saturday morning
still accepting artist applications, so
please apply by writing to
roundtable discussion on "Breaking the
magyartarsasag@nadas.org.
Silence" we will be showing the film An
American Rhapsody (2001) on Friday,
We will carry out our theme of embracing our Hungarian cultural heritage
November 23rd.
by ending the Saturday luncheon with a
Based on her own experiences, Éva
fashion show of Hungarian folk costumes
Gardos wrote and directed the story of a
and modern day pieces that reflect this
young Hungarian girl struggling to find
tradition. If you would like to model, or
are willing to loan blouses, skirts, scarves herself when she's reunited with her paror vests for this presentation, please con- ents in California, years after she was left
tact us at magyartarsasag@nadas.org or
behind during their flight from the comcall Vali after 6 pm at 216-651-4929.
munist Hungary in the 1950s.
Our Hungarian Conference promises
The film stars Nastassja Kinski, Scarto be a reaffirmation of our Hungarian
lett
Johansson
and Raffaella Bánsági.
roots, culture and traditions. Come join
us, meet new people, share your ideas and
All attendees of the Hungarian Conjoin our community. Hoping to see you in
ference are invited to attend this free
November.

“An American Rhapsody”

‒ Dr. John Nadas, President
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screening and discussion.

