
 

− 1 −  

MAGYAR  TÁRSASÁG 
HUNGARIAN ASSOCIATION 

Tájékoztató    
Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend 

P.O. Box 771066, 

Cleveland, Ohio 44107, USA 

Telefon: (216) 228-4089  

(216) 521-7183 
2008. májusi szám 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

 A XLVIII. Magyar Kongresszus 
Megmaradásunk kulcsai: 

 vallásunk és kultúránk megőrzése  
Mint minden évben, ebben az 

évben is megtartjuk a Magyar 
Kongresszust az Ohio-i Cleveland 
városában. A 2008-as Találkozó fő 
témája: "Megmaradásunk kulcsai: 
vallásunk és kultúránk megőrzése."  

A Hiszekegy az első két sorá-
ban kifejti a fennmaradás és a túl-
élés lényegét: „Hiszek egy Isten-
ben, hiszek egy hazában…. 

Ezeket a fogalmakat vesszük 
alapul és tárgyaljuk meg a Találko-
zó alatt, tekintetbe véve a Magyar-
országon kívül élő magyarság sor-
sát a mai világban, az egyházak 
helyzetét  és a kultúra változását. 

 * * * 

Április 7-ik számában a New 
York Times újság lehozott egy cik-
ket "Kosovo's Actions Hearten a 
Hungarian Enclave" címmel amely 
kitér a Székely autonómia kérdésé-
re. A cikk elmagyarázza a magyar 
szempontot, Ceausescu kisebbségi 
politikáját, de aztán közli a román 
helyi véleményt amely azt hangsú-
lyozza, hogy a magyarok előnyben 
részesülnek a Székelyföldön. A 
cikk arra mutat, hogy a közérdeklő-
dés ma már kitért a kisebbségi 
helyzetekre. Ez szintén tükrözi 
Tökés László felszólalását az EU 
parlamentben amit honlapunkon 
közlünk. Ez is alátámasztja a 2008-
as Találkozó témáját: Megmaradá-
sunk kulcsa: vallásunk és kultúránk 
megőrzése." 

     A látogatást a püs-
pök észak-amerikai 
delegátusa, Kiss G. 
Barnabás OFM szer-
vezte. Cserháti Fe-
renc, a külföldön élő 
katolikus magyarok 
lelkipásztori ellátásá-
val megbízott 
esztergom-budapesti 
segédpüspök hosz-
szabb látogatást tett 
az Egyesült Államok-
ban és Kanadában.  
     A szentmise után 

a templom nagytermében személyesen 
is köszöntötte az összegyűlteket. A 
Magyar Társaság tisztikarának is volt 
alkalma beszélgetni és találkozni Cser-
háti püspökkel.           Folytatás 4-ik oldalon. 

Hungarian Congress 
November 27-30, 2008 

Thursday PM - Sunday AM 
Crown Plaza Cleveland City Centre Hotel  
777 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio,  44144   

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  
családjával jöjjön el! 

Részletes programot küldünk 
szokásunk szerint novemberben. 

MEGHÍVÓ 
A XLVIII Magyar Kongresszus 

alkalmával szeretettel meghívom 
jöjjenek el, legyenek részei Talál-
kozónknak, osszák meg vélemé-
nyüket, tartsanak előadást szak-
területükből. Tisztelettel köszön-
töm minden kedves olvasónkat.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Honlapunkon is található lesz  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Cserháti Ferenc püspök 

lelkipásztori látogatása Clevelandben 

Dr. Cserháti Ferenc püspök Dr. Nádas Jánossal beszélget. 
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Krónika XLVI  
288 Pages of Articles and Photos  

A Krónika 

felbecsülhetetlen érték! 

A 46-ik Krónika most kapható. Ha 
még nem kapta meg, küldjön drótpostát 
az alábbi címre. Megrendelhető: ára US 
$20.00. Ez a könyv bizonyítja az emigrá-
ció működését és szeretett szülőhazánk 
iránti áldozatkészségeinket az utókor 
számára. Régi számok is még kaphatok. 

As the official proceedings of the 
annual Hungarian Congress, the Krónika 
includes relevant articles in Hungarian 
and English about Hungarian issues. As 
in past years, a large number of photos 
are also included. Order for $20.00 US. 

“There is no other series on Hungar-
ian topics like this in the world, published 
for 46 continuous years.” 

− Lél F. Somogyi, 
editor of the 46th edition of the Krónika. 

Mindig keresünk új anyagot 
megjelentetni a Krónikában!  

Írjanak: lelsomogyi@hotmail.com  

Könyv- és 
Festménykiállítás 

Art & Book Exhibit 
 

Ismét lesz könyvvásár. Lesz egy-két 
asztal is, ahol régi könyveket meg lehet 
venni jó áron. Szeretettel várunk min-
denkit, aki szereti a magyar könyvet! 

Az ez évi festmény és művészeti 
tárgyak kiállítását most tervezzük. Fi-
gyeljék Tájékoztatóinkat és honlapunkat 
több információért. 

The Art & Book Exhibit will open on 
the morning of Friday, November 28, 
2008 and will be open all day Friday as 
well as the following day, on Saturday. 

This sizeable book and art exhibit is 
one of the enduring traditions of the 
Hungarian Congress/Magyar Találkozó.   

The exhibit will also house our an-
nual Hungarian book sale, with a special 
discount table of used and donated 
books. If you are looking for a special 
book, let us know by email. 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright©2008 by the Hungarian Association. 
All rights reserved.  For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

Nyitás a hagyományos Magyar Bálon!  
Welcoming Debutantes and Dance Escorts at the Ball! 

 

Young ladies, we would love to see you as a debutante at the Hungarian 
Ball!  The Saturday evening Hungarian Ball always opens with a traditional waltz 
and csárdás performed by young ladies and gentlemen of Hungarian or partial 
Hungarian descent. All young persons are welcome to participate and those who 
send in their names will be mentioned in our program. This is a very memorable 
occasion for all.  

For details, email magyartarsasag@nadas.org as soon as possible.  

Köszönjük fővédnökeink, véd-
nökeink, résztvevőink támogatá-
sát amely sikeresé tette immár 

47-ik Magyar Találkozónkat.  

Az Árpád Akadémia és Árpád Szövetség 

2007-es elismert nyertesei  
Az Árpád Akadémia  meghívta tagjai közé a 2007. év Árpad érem 

nyerteseit. Az Akadémia feladata magyar emigrációnk szellemének, ki-

magasló értékű alkotásainak ismertetése és elismerése. Ezennel szeretet-

tel köszöntjük: Chicagoból Bőesze Jánost iparművészt, üvegmozaik mű-

vészt, festőművészt, és  grafikust; Atlantából Lauer Andreát, 56 Stories 

társíróját, szerkesztőt, rajzkönyv szerkesztőt és 56-os komputer játék ter-

vezőt; Michiganből Prof. Petheo Bélát, az Eötvös Loránt Egyetem volt 

diákját, Professzor Emeritus University of Michigan elismert festőmű-

vészét; Clevelandból Szedenits Jenőt, írót, költőt, őstörténészt, előadó 

művészt, kimagasló alkotásáért az „Úr Isten Fiai” hősi regéjéért az ősma-

gyarok eredetéről; Torontoból Király Ilonát, költőnőt, 3 kötet kiadott ver-

seiért. 

Az Árpád Szövetség érem 2007-es kitüntetettei:  Munkásságukat 

nem a mi méltatásunk teszi igazán naggyá hanem az, hogy vállalják ma-

gyar emigrációnk közéleti ügyeinek szolgálatát és a vele járó felelőssé-

get. Balogh Jim; Juhász János; Péter János; Kőrössy  Ildikó; Kőrössy 

János; Megyimóri Marika. Az amerikai magyar emigrációnkat folyama-

tosan ápolni, gondozni kell. Apáról fiúra, anyáról leányra, generációról 

generációra, szálljon a hagyományápolás, valamint a magyarságunk irán-

ti ragaszkodás, szeretet és tisztelet. Köszönet és elismerés illeti mindazo-

kat, akik szívvel‑lélekkel azon fáradoznak, hogy megőrizzék és gyarapít-

sák azt az értéket, ami a mi magyarságunk. 
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IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
A 2008 novemberi Művészestet még csak most 

tervezzük és majd a következő Tájékoztatóban adunk 
bővebb információt róla. 

* * * 

Beszámoló a 2007. évi Művészestről 

2007. november 23-án, pénteken este 7:00 órakor elnémult a terem. 

Bugnyár Zoltán műsorvezető üdvözlő szavai bevezették az Irodalmi és a 

Művészest témáját és megnyitó első előadást.   

Pellerné Ildikó első szavaiban megemlítette, hogy a 2008-as év Wass 

Albert emlékév, a nagy magyar író és költő születésének 100-ik, halálának 

a 10-ik évfordulója. Majd egy gyönyörű, 174 színes képből álló vetített 

képsorozat idézte fel Wass Albert nagyságát, tehetségét, magyar szívét 

szülőföldjéhez, Erdélyhez, mindhalálig hű lelkét. A „Mesék az erdőből” című 

könyvének kiválasztott idézetei maghatározták a könyvben szereplő „látó 

ember” fogalmát.  

A képvetítéssel 

ékezett előadás keretében 

a már sok éve ismert 

Mécs Éva szavaló- és 

előadóművész a költő 

„Üzenet haza” című versét 

szavalta el, majd a 

közismert énekművész, 

Lendvay Gabriella elénekelte a „Székely fohász” című ima-éneket, Peller 

Miklós zongora aláfestésével. A megható és művészi előadást könnyes 

szemek és elismerő taps zárta be.  

Ezután Iózsa Erika szavalóművész Wass Albert verseiből adott elő, 

amelyek felidézték a hontalanná vált nagy költő hazaszeretetét és 

szülőföldje utáni vágyát. Erikát követve Lendvay Gabriella egy erdélyi 

dalcsokorral ajándékozta meg műsorunkat.  

A Sors úgy hozta, hogy köztünk lehetett a nagy költő fia, Wass de 

Czege Huba, aki édesapjával kapcsolatos gyermekkori élményeit idézte fel. 

Péterffy Gyöngyi költő és előadóművész Wass Albert tiszteletére írt saját 

költeményét szavalta el „Élsz és élsz tovább” címmel, majd Szedenits Jenő 

szavalóművész, költő és író adta elő „Székely fájdalom” című saját 

költeményét. Abelovszky Eliz költő és író következett „Erdély elűzött 

prófétája: Wass Albertnek” című versével. Kanadából érkezett hozzánk 

Király Ilona költő „Szérü tűz” költeményével.  

Ugyancsak Kanadából érkezett az Antalóczy Trió ének- és 

zeneszámokkal. Amriskó Éva Szerencsről érkezett „Erdélyi virágcsokor”-

jával. Mécs Éva költő, író és előadóművész „Kedvenc verseimből” adott elő 

nagy sikerrel. Ezután Lendvay Gabriella elénekelte az „Estharang” című 

operettáriát Peller Miklós zongorakíséretével, majd Sass Szilvia 

operaénekes lemeze alapján egy Ave Mariá-t énekelt el. Az Irodalmi és 

Művészest Lendvay Gabriella előéneklése mellett a Székely Himnusszal 

zárult. A hallgatóság nagy elismerő tapssal jutalmazta meg a kiváló 

előadókat és tehetséges szereplőket. 

WASS ALBERT NYOMÁBAN 
Video megemlékezés 
Cleveland Ohio-ból! 

A honlapunkon található „link” 
több Google Video-n lévő megtekint-
hető videóra a múlt évi Kongresszus-
ról. Köszönet Ákos Rozsának! 

Magyar hagyományaink a vallási 
életünk körül forognak  

Magyar közösségünk: 

Megvalósítható az hogy 
mint egy közösség együtt 
működünk? Megvalósítható 
az hogy mikor valamelyik 
egyesületünk bajban van 
összefogunk és közös erő-
vel megsegítjük? Lehetsé-
ges az hogy kritika helyett 
megoldásokat ajánlunk?
Talán a fellegekben élek, 
de szerintem itt az idő egy-
mást megbecsülni, tisztelni és baráti honfitársi 
kart nyújtani.  

Clevelandban a római katolikus püspök úgy 
döntött, hogy a 3 Clevelandi Egyházat összevon-
ja. Egy éve van az egyházközösségeknek gyűlni 
ezt megbeszélni és a Püspökkel közölni, hogy 
melyik egyházakat csukják be. Mivel nincs Cle-
velandban Magyar Ház, az egyesületek élete, a 
cserkész élet mind az Egyház körében forog. Ha 
megszűnnek egyházaink, magyarságunk szét-
széled. Ez a döntés nem csak az egyháztagokat, 
a katolikusokat, sújtja, hanem az egész Cleve-
land és környékének magyarságát.  

Vártam, hogy talán valaki előlép, vezetői sze-
repet vállal, megoldásokat keres, útmutatóként 
irányit, információt megoszt. Ez még nem történt 
meg. Legyünk őszinték. Magyar hagyományaink  
vallási életünk körül forognak. Népszokásainkat, 
kulturális életünket mindig nagyon is befolyásolta 
a vallás. Erdélyben a magyarság lelkét az egyhá-
zak tartották a sötét kommunista időkön keresz-
tül. Hagyományunk az, hogy ünnepeljük Szt. Ist-
ván napját, régen állam vezetőink mind ott voltak 
a Szent Jobb körmenetben.  

Magyarországi püspökeink még ma is körle-
vél által felhívják a hívők figyelmét a választások 
politikájára.  

Itt távol Magyarországtól, még ma is komoly 
szerepe van az Isten, haza, és embertárs szol-
gálatnak. Cleveland csak egy előszele annak,   
amely több magyar közösségben, több magyar 
templomban kezd kiforrni.  

Elkéstünk, vagy még tehetünk valamit? Kihir-
dettem, mint a következő Magyar Társaság talál-
kozójának téma köre: „Megmaradásunk kulcsai: 
vallásunk és kultúránk megőrzése.” Várjuk az 
építő hozzászólásaitokat, várjuk jelentkezéseite-
ket előadások tartására, várjuk a kerekasztal 
megbeszéléseket.  

A novemberi viszontlátásig, 
dr. Nádas János     
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A magyarság jövője 
a ti kezetekben van... 

 

Kedves MT tagok és barátok,  

Az utóbbi Magyar Társaság vezetőségi gyűlésén fel-

merült a katolikus templomok “cluster” beosztása. Ezen a 

web oldalon tálalható: http://dioceseofcleveland.org/

news/2007/Cluster%20Announcements.pdf 

Észrevettük, hogy minden más templomcsoport föld-

rajzilag van beosztva, viszont a magyar templomok egy 

csoportba vannak sorolva.  Az iratból úgy tűnik, hogy ezt 

a beosztást lehetett volna még 2006-07-ben megkérdője-

lezni. Ma már egy végleges beosztás. Szintén észrevettük, 

hogy másik csoportosításból maximum egy templomot 

zárnak be (de van ahol csak „összeműködnek”), viszont a 

magyar templom csoportosításból kettőt! 

A clevelandi katolikus templomok helyzete 

Három katolikus templom létezik Cleveland város-

ának környékén: a belvárosban a nyugati oldalon: Szt. 

Imre, keleten a Buckeye környék régi volt magyar telepü-

lés székhelyén Szt. Erzsébet és a délkeleti oldalon Szt. 

Margit.  

A templomok földrajzilag távol fekszenek egymástól. 

A Szt. Erzsébet templom védett történelmi műemléknek 

van nyilvánítva. A Szt. Imre templom köré csoportosultak 

a cserkészek, ott van a cserkészház és alsó előadótermé-

ben több magyar ünnepélyt rendeznek. A Szt. Erzsébet 

látogatói közé tartoznak nagyobb számban a mostani be-

vándorló magyarok, de ott is rendeznek koncerteket, kó-

rus bemutatókat. A Szt. Margitból a hívek átköltöztek a 

város romló negyedéből, és új templomot építettek.  

A Cleveland-i Katolikus Egyházközség és annak püs-

pöke, Lennon püspök azon törekszik, hogy egy-egy Egy-

házat egy földrajzi körzetben bezárat, hogy azzal a körzet  

anyagilag összevont egyházi élettel nagyobb számú kö-

zösség által megerősödjön.  

A három magyar egyház együtt lett csoportosítva 

azzal a kéréssel hogy 2008 december elejéig mondják 

meg a püspöknek, hogy a három egyházból melyik 2 egy-

házat zárják be. Egyházaink anyagilag el tudják magukat 

tartani, papjainkból kettő a gyulafehérvári (erdélyi) püs-

pökségtől van itt engedéllyel.  

Ahogy telnek az évek, magyar emigrációnk külföldön 

lassan kezd apadni. Ehhez hozzájárul, hogy az a család 

amelyik katolikus iskolába járatja gyermekét, szintén be-

iratkozik az iskola templomához. Így, az iskola által ren-

dezett első áldozások, konfirmálások már a helyi iskolai 

egyháznál történnek. Ezáltal templomaink statisztikája 
nem mutatja a magyar közösségi életet, sem azt a közös-

séget összetartó, összekovácsoló szerepet, amit még a mai 

napig is nyújtanak. 

Szomorú, hogy ez a helyzet. A kérdés: Mit tehetünk? 

Dr. Cserháti Ferenc üzenete a 

Clevelandi magyaroknak 
 Folytatás az első oldalról 

Dr. Cserháti Ferenc Clevelandban április 9-én a 

Szent Imre templomban mutatott be főpapi szentmisét. 

Szavai emlékeztettek a húsvéti örömre és felhívták fi-

gyelmünket arra, hogy a magyarság jövője veszélyeztetve 

van ha nem tartunk össze.  

"A húsvét nem csak két nap, de minden vasárnap a 
húsvéti feltámadásra emlékezünk, a feltámadt Jézus 
Krisztusra. Ha fiataljaink eljönnek közénk, a húsvéti öröm 
sugározzon arcunkról, hogy érezzék, ebben a közösség-
ben jó lenni. Ha nincs bennünk belső hit az öröm sem 
sugárzik. Jézus tanítványaiban él tovább.  

A húsvéti hit szava hihető tanuk vallomására épült, 
nem filozófia eredménye. Mi vagyunk ma az a gyüleke-
zet amely tovább viszi a hitet.... Fontos az Isten igéjével 
találkoznunk vasárnapról vasárnapra. Nyissuk meg szí-
vünket az Isteni tanításra. Az első keresztények nem re-
kedtek meg az örvendezésnél, hanem tovább adták 
örömhírként a hitet, hogy Jézus a Megváltó és az Úr.  

Clevelandi testvéreim, az itt lévő képek arról tanús-
kodnak, hogy őseink áldozatok árán is felépítették ezeket 
a templomokat. Miért tették? Mert fontosnak tartották 
hogy az idegenben is otthont találjanak az oltár körül.  

A magyarság jövője a ti kezetekben van. Ha az egy-
ház nem tart össze benneteket, összeomlik az egyházi 
élet.  

A szeretet hív haza, hív a közösségbe, érezzük ott-
hon magunkat, találjuk ott az örömet. A magyar jövő a mi 
kezünkbe van, nem lehet importálni papjaink által...".    

Ittléte alkalmával Cserháti püspök találkozott 

Richard G. Lennon clevelandi megyéspüspökkel, majd 

Roger W. Gries OSB clevelandi segédpüspökkel. 

A Kongresszusi program 
Pénteken reggel kezdődnek az előadássorozatok, 

amelyek párhuzamosan folynak. 

Hagyományos péntek esti művészest. (Friday eve-
ning literary, classical music & cultural program — de-
tails coming later.)  

Szombaton este, november 29-én, a nagyszabású, 
pompás Magyar Bál a magyarságot „megtáncoltatja”. 
(Saturday evening Black Tie Gala & Debutante Ball w/ 
Dinner.) 

Művészi kiállítások és könyvkiállítás. (Artistic Exhibi-
tions and Book Exhibit.) 

Fiatalabb támogatóinknak külön előadások és prog-
ramok lesznek!  ("Next Generation" programs & presen-
tations for ‘younger’ people in English.) 

http://dioceseofcleveland.org/news/2007/Cluster%20Announcements.pdf
http://dioceseofcleveland.org/news/2007/Cluster%20Announcements.pdf

