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We are celebrating the Hungarian 
Association�s 50th anniversary this 
year. This year we are inviting Hun-
garians from across the country who 
either grew up in Cleveland or have 
ties from long ago to our Magyar com-
munity to come share their memories 
with us and to tell us about their recent 
challenges and successes.  

We are actively planning this year�s 
Congress scheduled for November 29 
through December 1st at the Cleveland 
Sheraton City Centre Hotel. All of us 
on the planning committee hope that 
you will join us for a stimulating and 
memorable weekend. 

Every year at Thanksgiving, the 
Hungarian Association hosts a three 
day Hungarian Congress where topics 
relevant to the international Hungarian 
community are discussed and some-
times debated.  

Our Friday evening cultural pro-
gram features musicians and perform-
ers from around the United States. 
Hungarian youth have a Friday night 
gathering with special programs allow-

ing them to meet and exchange ideas. 
During the three day Congress we host 
an exhibition of artwork by Hungarian 
artists and a book exhibit and sale. We 
are also planning a continuous video 
presentation about Hungarian history, 
religion, and customs.  

Our traditional Saturday evening 
debutante ball and dinner is one of the 
most distinguished highlights of the 
Cleveland Hungarian social calendar. 

Last year one of our most popular 
presentations was given in English by 
John Lauer, President and CEO of 
Oglebay Norton, on the Borsod-Chem 
hostile takeover in Hungary.  

Csaba Csere, editor-in-chief of Car 
& Driver Magazine, gave an inspiring 
talk to our youth members.  

Bishop Endre Gyulay, Bishop of 
Szeged, Hungary, was our featured 
speaker.  

Edith Lauer, the president of the 
Hungarian-American Coalition, provided 
an account of the plight of Hungarian 
minorities living outside Hungary.  

    Géza Jeszen-
szky, the Ambas-
sador of Hungary, 
gave us the Sat-
urday keynote 
luncheon ad-
dress.    Many ex-
cellent speakers 
roused our Mag-
yar spirit. 
    Plan now to at-
tend our 50th An-
niversary Con-
gress this coming 
T h a n k s g i v i n g 
weekend � and 
encourage your 
friends and family 
who have not 
joined us for a 
while to come and 
celebrate with us. 

BEKÖSZÖNTŐ 
Dr. Nádas Gyula 

Kedves Magyar Testvérünk, aki 
ezeket a sorokat megkapja: szeretettel 
köszöntünk benneteket abból az 
alkalomból, hogy most próbaképen 
elindítjuk körleveleinket egy 
modernebb, könnyen olvasható 
formában. 

A Magyar Társaság - Árpád 
Akadémia - Árpád Szövetség ebben az 
évben ünnepli amerikai újra 
alakulásának 50. évét, ami egy 
emberéletnél is, egy szövetségnél is 
számottevő idő. 

A Magyar Társaság tisztikara és 
választmánya együttes ülésén 
egyhangú szavazattal elfogadta azt a 
javaslatot, hogy ebben az évben 
jelentessük meg ezt a kis 
TÁJÉKOZTATÓT, nyomtatott, 
olvashatóbb formában, amely jobban 
megfelel a mai rohanó világnak és 
valójában a lapot közösen 
szerkeszthetjük, irányíthatjuk, 
véleményünket közölhetjük, hogy mit 
tartunk fontosnak és érdekesnek. 

Egyébként: tanulni nem szégyen 
még idősebb korban sem. Ha figyeljük 
az emigráció többi nemzetségét, azt 
tapasztalhatjuk, hogy mindegyik 
összefog és kifele igyekszik nagyot 
mutatni.  

Társaságunk megalapítója az 
alakuló gyűlésen Innsbruckban ezeket 
mondotta: 

�Hölgyeim és uraim: az orosz 
megszállás miatt ideglenesen ittkint 
kell élnünk. Megalapítjuk a Magyar 
Társaságot és mindenkit 
figyelmeztetek arra, hogy 
célkitűzésünk magyarságunk 
megtartása, összefogása itt külföldön, 
egymás támogatása és segítése. 
Megtiltok bármilyen pártpolitikai vitát 
tagjaink között, nem tartozunk 
semmilyen szélsőséges irányzathoz, 
nemzeti alapon gondolkodók vagyunk, 
- és - ha majd egyszer hazatérhetünk, 
akkor kezdhetjük a vitatkozást megint, 
hogy ki a jobb magyar".  

50th Anniversary Congress Invitation 
Dr. János Nádas 

A Titkárság néhány tagja: Lent balról Beodray Ferenc, Cathry Emília, 
Alapi Endréné. Középen: dr. Somogyi Ferencné, Szabolcs Lászlóné.  
Felső sorban: dr. Nádas János, dr. Nádas Jánosné, Somogyi F. Lél 

és Matavovszky Ádámné Fojtatás a második oldalon 



Tehát szervezeteink célkitűzése a 
Magyar Nemzet megmaradása, 
megerősödése érdekében való 
önzetlen összefogás, ami minden 
magyar kötelessége, aki magát 
magyarnak tartja és azt nemcsak 
otthon gondolja, hanem részt vesz 
mint aktív tag, magyar újságot olvas, 
magyar templomot támogat és utódait 
mind magyar nyelvre oktatja. 

Ezennel, a Magyar Nemzeti 
Emigráció nevében valamennyi 
magyar testvérünket kinevezem a 
magyar emigráció nagykövetének, 
felhatalmazom és tisztelettel kérem, 
követelem, hogy legyen aktív, magyar 
rokonait, ismerőseit és barátait 
szervezze be soraink közé, mert az 

Beköszöntő 
Fojtatás az első oldalrol 

Dr. Nádas János, a Magyar 
Társaság elnöke, felhívott telefonon 
és arra kért hogy írjak egy rövid 
felhívást az újonnan megindítandó 
körlevelünkbe. Rövid tiltakozás után 
megígértem. Íme.... 

A Hálaadás hetének 1961 óta 
különleges jelentősége van az 
emigrációban élő  magyarok 
számára. Már negyven alkalommal 
m e g r e n d e z t ü k  a  " M a g y a r 
Kongresszust�. Ebben az évben a 
Magyar Társaság fennállásának 50. 
évében, szeretnénk az eddigi 
előadásokat felülmúlva egy sokkal 
nagyobb méretű előadás sorozatot 
tartani. 

Dr. Nádas János elnök és 
munkatársai már úgyszólván 
majdnem mindent elrendeztek. Az 
előadók tömegesen jelentkeztek 
tudományos, orvosi, művészeti, 
történelmi és zenei szereplésre. 
N e m  r é g e n  Z a l a  L á s z l ó 
előadásában örömmel hallottuk, 
hogy hány tehetséges magyar 
honfitársunk működött a múltban és 
j e l e n l e g  i s  c s o d á l a t o s 
felfedezéseket alkotva szolgálják a 
magyarságot. 

A "Krónika" minden évben 
leközli az előadásokat és habár a 
résztvevő magyarság számbelileg 
csökkent, de mi mégis úgy érezzük 
és szeretnénk, ha sikerülne újból 
felrázni a hallgatóság figyelmét egy 

olyan eseményre, amelyen 
mindenki megtalálja a maga téma 
körét. 

A "Magyar Találkozó" minden 
egyesülettől külön működik, így 
m i n d e n  s z a b a d  m a g y a r 
elgondolását tolmácsolja és az 
emigrációban olyan értéket 
képvisel, amelyre igen nagy 
szükség van, hogy a magyar 
szellemet ápoljuk.  

Mi szeretnénk a fiatalságot is 
bekapcsolni, még azokat is, akik 
már csak törve, vagy egyáltalán 
nem beszélik nyelvünket, de még 
él bennük a "hova tartozás 
gondolata", hogy megérezzék azt, 
hogy magyarnak lenni, magyar 

MAGYAR 
BÁLON 
 
Balról jobbra: 
Szabo Kati 
Lieszovszky Ida 
Fábian Klári 
Mészáros András 
Szabo Zsuzsanna 
Kun Vini 
Gulden Irén 
�- 
Do you have a favorite 
photo from a Magyar 
Ball in years gone by? 
Send us a copy. 

Magyar szellemet ápoljuk 
Szabolcs Lászlóné Erzsébet 

Lectures in English About 
Hungarians in America 
Gabriella Nádas 

Cleveland was once regarded as the 
third largest Hungarian city, due to 
the great number of Hungarian 
immigrants arriving after the turn of 
the century. We would like to 
commemorate this event in a series 
of lectures and exhibits. We will be 
hosting a series of English language 
lectures on Hungarians in America. 
Our exhibits will feature not only 
artists and books, but videos on 
Hungary as well as a Taste of 
Hungary featuring traditional recipes.  

Ünnepeljük a 
Magyar Társaság 
50. évfordulóját 

Nádas Gabriella 

Találkozót hirdetünk mind azok 
részére, akik valaha a Magyar 
Bálon nyitottak vagy akik valaha 
előadtak a Kongresszuson.  

Sokszor eljut hozzánk egy kis 
hír valamelyik alapító tag 
gyermekéről, valamelyik rég nem 
látott ismerősről, valamelyik 
elszakadt régi barátunkról. Gyertek 
el.  

Alkalmat szeretnénk nyújtani, 
hogy röviden beszámoljatok 
magatokról. Ismerjük meg újból 
egymást!  

Jelentkezzetek, hogy ezt a 
szombat délutáni találkozót 

Amerikai Magyarok 
Nádas Gabriella 

Cleveland-et egyszer még a 
nagy magyar városok közé 
sorolhatták volna, annyi magyar élt 
itt.  

Előadás-sorozatban és 
kiállításban szeretnénk az 
Amerikai Magyar múltról 
megemlékezni. Így angol nyelvű 
előadásokat is tervezünk 



Orvos Találkozó 
Dr. Kondray Ildikó 

Mint már hosszú évek óta, 
tavaly novemberben a Magyar 
Kongresszus keretében mi is 
m a g ya r  o r vo s  ta lá l k o zó t 
rendeztünk.  Nívós, szép 
programot állítottunk össze.  
E lőadó ink  és  témá ink  a 
következők voltak: 

• Dr. Csatáry Krisztina, 
(Alexandria): Vírusok szerepe a 
rákkutatásban 

• Dr. Bakos Ildikó, (Cleveland):  
Traumatic injuries to teeth 

• Dr. Luczek István, (Cleveland): 
Hormonal therapy of menopause 
with plant extracts. 

A Magyar Társaság ebben az 
évben ünnepli fennállásának 50.-
ik évfordulóját.  A Magyar 
T á r s a s á g  h a g y o m á n y o s 
Kongresszusának keretén belül 
mi magyar orvosok is találkozóra 
hívjuk kedves Kollegáinkat.  Azt 
szeretnénk kérni a magyar orvos 
k o l l e g á k t ó l ,  h o g y  m i n é l 
számosabban jöjjenek el az 
előadásainkra. 

Köszönettel vesszük, ha valaki 
bejelenti szándékát egy orvosi 
előadás megtartására.  Erre 
vonatkozólag kérjük mielőbbi 
kedves válaszukat, hogy értékes 
műsort tudjunk már jóval előre 
összeállítani. 

Jelentkezni lehet nálam: Dr. 
Kondray Ildikó; drótpostám: 
G IKondray@ao l . co m  vagy 

Nádas Gabriella 

A múlt találkozón Csere Csaba, 
a Car and Track Magazine 
szerkesztője vetített képes 
előadása, bemutatott egy olyan 
pálya kört amiről legtöbben csak 
álmodni tudunk.  

Gyors versenyautókra, luxus 
autókra, német autobánra,  próba 
terepekre, autó tervekre, autó 
bírálásra mind kitért előadásában. 
Csere Csaba úgy mint sok 
résztvevő fiatal Clevelandben 
kezdte és ma már híres 
szerkesztő. Példája, beszámolója 
elragadó volt.  

Ezt követte egy Rock zene 
bemutató a Csodaszarvasoktól és 
a Piros Lámpásoktól.  

Magyar Társaság �Tájékoztató� 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 
Copyright © 2002 by the Hungarian 
Association. All rights reserved. 

Irodalmi és művészesti 
meglepetés 

Peller Ildikó 

A 200 1 -e s  I r oda l m i  és 
Művészestünk ismét dús műsort 
nyújtott. A kiváló előadók, ének- és 
színművészek, zeneművészek, sok, 
eddig még nem hallott, kiváló művel 
s z ó r a k o z t a t t á k  m e g j e l e n t 
vendégeinket.  

Egy új műsorszám formát is 
nyújtottunk � kedves vendégeinket 
felkértük, hogy csatlakozzanak a 
zongorakísérethez, és énekeljék a 
zongorával együtt a kiosztott 
énekek szövegét. Az énekek az 
elmúlt 300 év kedvenc (történelmi) 
katonanótái voltak.  

A megjelentek kivétel nélkül 
jókedvűen, többen könnyes 
szemekkel, énekelték a kiválasztott 
énekeket, amelyek mind eddig a 
szívünkben voltak, de így közösen 
még nem daloltuk azokat. 

Idei műsorunk ismét meglepetést 

Csaba Csere, editor of Car & Track Magazine, speaking at last year�s program. 

Azután többen kedvet kaptak 
szerepelni és felléptek csoportosan 
is énekelni, dobolni, gitározni. Az 
estét egy fogadás zárta be.  

Tervezett programunk hasonlít 
majd a múlt évihez.  

Újból felkérünk egy közismert 
magyarszármazású előadót és 
azután ki tudja milyen kedvet 
kapunk szerepelni, szórakozni vagy 
zenélni.   

Péntekre november 29-re 
tervezzük az Ifjúsági / Egyetemista 
Programot�. Légy ott!! 

Magyar Találkozó Ifjúsági Programja 

Dr. János Nádas with Edit Lauer, president 
of the Hungarian-American Coalition, 

after her presentation. 

KÉRJÜK SZÓLJON 
Érdekli valami, tudni szeretne 

valamit? Kérjük írja meg kérdését és 
a  következő Híradónkban igyekszünk 
arra válaszolni. Köszönjük. 

Ezt az új formájú körlevelünket 
több ezer példányban küldjük szét. 
Célunk az erősebb összefogás. 

Kérjük szóljon barátainak, küldje 
meg nekünk címeit, ébresszük fel az 
álmodókat. 

Tagsági díj US dollárban 
Más országokban élő honfitár-

sainkat ismételten kérjük, hogy 
tagsági díjaikat csak US fundban küld-
jék, mert az itteni bankrendszer túl 
sokat von le a küldött értékből.  

Minden országban a nagyobb 
bankok szívesen állítanak csekket US 
dollár értékről.  



Meghívó 
Invitation to the 50th Anniversary Celebration of the Hungarian Association 

On the Occasion of the 42nd Hungarian Congress 
November 29 - December 1, 2002 

Magyar Bál szombaton este �  Magyar Ball Saturday evening November 30 � 6:30 pm 
at the Sheraton City Centre Hotel in Cleveland, OH. 

 
 

Név: _______________________  Cím:__________________________________________________ 
 
Annual membership fee per person � tagsági díj személyenként � $10.00  __________ 
Total enclosed in US funds:         __________ 
 
Orvosi előadásra jelentkezem � előadásom címe: _________________________________________ 
 
Más előadásra jelentkezem � előadáson címe: ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Jelentkezés a Magyar Találkozó 50. évfordulójára: 
 

• Részt vettem a Magyar Kongresszuson az  □ 50es, □ 60as, □ 70es, □ 80as, □ 90es években. 
• Nyitottam a Magyar Bálon az □ 50es, □ 60as, □ 70es, □ 80as, □ 90es években. 
• □ Részt veszek a 2002. Magyar Kongresszuson, és □ magamrol beszámolót adok. 
• □ Régi fénykép másolatot küldok a Magyar Kongresszusról. 
• □ Szeretnék segíteni a rendezésben. 
• □ Észrevételek: ____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________   

HUNGARIAN ASSOCIATION 
MAGYAR TÁRSASÁG 

1450 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, USA 
Telefon: (216) 226-8868 
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