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MAGYAR  TÁRSASÁG 
HUNGARIAN ASSOCIATION 

Tájékoztató     

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend 

P.O. Box 771066, 

Cleveland, Ohio 44107, USA 

Telefon: (216) 521-7183 

2009. májusi szám 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

 A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus 
A MAGYAR MOZAIK  

MAIN THEME of the 2009 Congress:  The Hungarian Mosaic  

Hungarian Congress 
November 27-29, 2009 

Friday AM - Sunday AM 

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

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  

családjával jöjjön el! 

Részletes programot küldünk szokásunk 
szerint novemberben. 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel köszöntöm minden 

kedves olvasónkat! A XLIX. (49.)
Magyar Kongresszus alkalmával 
szeretettel meghívom Önöket,  
jöjjenek el, legyenek részei Talál-
kozónknak, osszák meg vélemé-
nyüket, tartsanak előadást szak-
területükből.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Honlapunkon található  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

FORRAI TAMÁS 
     A 2009 novemberi Magyar 
Kongresszuson Forrai Tamás 
atya ismerteti a Miskolci Jezsuita 
iskola magyarság szolgáló mun-
káját.  A képen Forrai atya a ké-
miai labort mutatja Somogyi Lél-
nek, május 14. 

Felhívás 
 A clevelandi Magyar Társaság 

2009. évi Kongresszusának „Magyar 

mozaik” lesz a témája. 

Aktívan keresünk emigrációs 

témájú pályázatokat: 

előadásokat,  

művészi alkotásokat,  

irodalmi műveket  

a november 27-29-én megtartandó 

Kongresszusra. 

Kérjük a jelentkezőket, minél 

előbb és a pályázatokat elbírás céljá-

ból augusztus 31-re a következő 

címre küldeni:  Magyar Társaság,   
P. O. Box 771066, Cleveland, OH 

44107. 

További információ található a 

honlapunkon: hungarianassociation.com 

Az elfogadott művek szerzőit és 

az előadókat majd értesítjük.  

Plan now to attend 
The Black Tie Formal 

“Magyar Ball” 

Saturday, Nov. 28, 2009  
* 6:30 pm, Hilton Garden Inn * 

A 2009-as Találkozó fő témája: 
„A Magyar mozaik.” 

Ezt a világra tekintő fogalmat 
vesszük alapul és tárgyaljuk meg a 
Találkozó alatt. 

Mint már évtizedek óta, ebben 
az évben is megtartjuk a Magyar 
Kongresszust az ohio-i Cleveland 
városában. Ebben az évben, új 
szállodában (Hilton Garden Inn, 
1100 Carnegie Avenue) lesz a 
Kongresszus! 
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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 printed Hungarian Ball program. This is a 
very memorable occasion for all.  

For details, email magyartarsasag@nadas.org soon.  

Megerősödve 

nézünk a jövőre 
 

Kedves Tagtársaink és Barátaink,  

     A Magyar Társaság nevében üdvözlök 
mindenkit. Köszönet mind azoknak, akik a 
közgyűlésünkre szánt szavazó lapot visz-
szaküldték. Van, aki közgyűléseinket gyak-
ran csak formális, a szabályok által előírt 
és ezért szükséges eseménynek tekinti, de 
ez most annál több: új jelöltjeink elfogadá-
sával, megerősödve nézünk a következő 
három év elé. Újonnan megválasztott tiszti-
karunk és tervező bizottságunk névsora:   

 

A Magyar Társaság tisztségviselői  

Elnök: Dr. Nádas János 
Alelnök: Alapiné Etelka 
Ügyvezető  elnök: Dr. Nádas Jánosné 
Gabriella 
Pénztáros: Mészáros Lászlóné Mária 
Titkár-jegyző: Orosz Csabáné Erzsébet 
Levelező titkár: Remenyik Sarolta 
A Kongresszus elnöke: Dr. Pereszlényi
-Pintér Márta 
A Krónika szerkesztője és az Árpád 
Akadémia főtitkára: Somogyi F. Lél 
 

Választmányi tagok: 

Elnök: Szabolcs Lászlóné Erzsébet 
Erőssy Simon Ilona 
Kis Ferenc 
Ludányi Nádas Panni 
Rátoni-Nagy Tamás 
Rátoni-Nagy Tamásné Valéria 
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta 
 

     Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
munka vállalókat és remélem, hogy a kö-
vetkező két év alatt is sikeresen együtt mű-
ködünk. 
     2009-ben ünnepeljük a már 49-edik 
Kongresszusunkat, amelyet november 27-
töl 29-ig tartunk új helyen, a Hilton Garden 
Inn-ben (1100 Carnegie Avenue, Cleve-
land, OH 44115). Mindenkit szeretettel vá-
runk a novemberi Kongresszusra, amely-
nek témája „Magyar mozaik”. 
     Kérjük, jelentkezzenek bizottságunknál 
mind előadásokkal mind Árpád Akadémia 
pályázatokkal, hogy a programot minél 
előbb lerögzíthessük.  

Dr. Nádas János,  
a Magyar Társaság elnöke 

P. Forrai Tamás, S. J.   
miskolci jezsuita, 

magyarországi vendégünk 
 

     Forrai atya előadá-
sa a jezsuita középis-
kola nemzetőrző mun-
kájáról szól (önkéntes 
szolgálat, népi kultúra, 
kimagasló eredmé-
nyek országos verse-

nyeken). 

     Forrai atya írja: „A mai magyar erköl-
csi, társadalmi válságban egyre világo-
sabban látjuk, hogy igazi szakmai kom-
petencia csak egy erkölcsi elkötelező-
déssel válhat teremtő erővé, márpedig 
mi ezt érezzük hivatásunknak.” 

Lásd:  www.jezsu.hu honlapot.   

Dr. Kovács István, Slippery Rock (PA.) 
egyetem professzora, előadást tart a 

TESTNEVELÉS ÉS 
AZ AGYMŰKÖDÉS  
kapcsolatáról, főleg idő-
sebb korban.  

     Hogyan lehet elérni 
az örök fiatalságot? 
Egyik módszere az, 
hogy nem sajog a csont, ha sportolhat 
a láb! A fizikai mozgás, a sport, a test-
nevelés, a gyakorlás, mind megerősíti 
a fizikai testet, főként az izmokat és az 
inakat, és továbbá fenntartja a belső 
szerveket. Ez lelassítja a fizikai test 
leépülését és kulcsfontosságú az 

egészség megőrzésében.  

     A lejújabb kísérletek szerint, össze-
függés lehet a rendszeres testmozgás 

és a jó agyműködés között is.  

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
A 2009 novemberi Művészestet most tervezzük és majd a 

Programban adunk bővebb információt. 

Come with your family 
and friends. Join us for a 
truly unique and uplifting 
cultural experience on 
Friday, November 27, 
2009. Details about the program will be on our website and sent out in 
our upcoming newsletter at the end of the summer. 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright©2009 by the Hungarian Association. 

All rights reserved.  For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

Many Sessions Planned 

Note there will be many more 

speakers and presentations at 

the Hungarian Congress! 
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Makk Imre életre hozta a 
pozsonyi ütközetet 

Makk Imre, festőművész és az Árpád Akadémia 

tagjának legújabb világraszóló történelmi alkotása  
     896-tól a honfoglaló magyar törzsek letelepítésével párhuza-
mosan Árpád fejedelem kiépítette a gyepűrendszeren alapuló 
határvédelmi hálózatot is. Így észrevették, hogy a bajorok a szo-
kásos tavaszi katonai szemléjük helyett valami komolyabb kato-
nai lépésre készülnek, így nem érte őket váratlanul a bajor kato-
nai felvonulás a Duna mentén, 907-ben. Három csoportban vo-
nultak fel a bajor csapatok: a Dunától délre az egyházi csapatok, 
a Dunától északra a világi csapatok vonultak fel, a folyón pedig 

az utánpótlás, hajókon.  

     A csatározások 907 június 28-tól július 5-ig tartottak. A Sváb 
évkönyv szerint a bajor Liutpold herceg elesett, alattvalóival 

együtt. A Salzburgi évkönyv a csata napját július 4-re teszi. A Freisingi nekrológium szerint Liutpold halála július 5-én történt. A 
három püspök: Theotmár, Ottó/Udo és Zakariás halálát a Merseburgi és Weissenburgi évkönyvek június 28-ra teszik. A csata 

első részében az egyházi csapatok hullottak el, később a bajor előkelők katonái és vezetői estek el.  

     A magyarok döntő győzelmet arattak, aminek következményeképpen 123 évig nem volt további próbálkozás bajor részről. 
Feltételezett, hogy Árpád vezér és két fia is elesett az ütközetben. — írta Alapiné Etelka 

    (Több kép és bővebb információ található a honlapunkon, www.hungarianassociation.com) 

     Dr. Tápay Miklós  
     Cincinnati, OH-ból, közismert 
véndégünk Dr. Tápay Miklós is-

mét előadást tart a mai viharokat 
keltő világpolitikáról, illetve, „A 
Gázai Konfliktusról: a blokád, 
csempés alagutak, és rakétákról”, 
majd arról is, hogy „Kié lesz a gá-
zai földgáz?”.   

Dr. Csókay András, 
magyarországi vendégünk,  

„Hit és tapasztalat az élő igazságról az  
orvosi munkában" 

Az előadóról: a budapesti Műszaki Egye-
temen 1980-ban építészmérnöki diplomát, 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
általános Orvostudományi Karán 1989-

ben orvosi diplomát szerzett. 

     Az Országos Baleseti Intézet Idegse-
bészeti osztályán dolgozik. A súlyos trau-
más agyduzzadás kezelésére az ún. ér-
alagút-technika módszert és további ko-
ponya-térnyerési technikák új műtéti meg-

oldásait fejlesztette ki. 

     A főorvos számos elismerés birtokosa, 
2005-ben Prima-díjas, illetve a Prima 

Primissima Közönség-díj tulajdonosa. 

     Egyedülálló eredményeket ért el az 
idegsebészet területén, emellett az orvos 
kamara etikai bizottságának tagjává is 

megválasztották.  

     Több helyen publikáló, nemzetközileg 

is elismert orvos. 

     „Nagyon fontos, hogy tudjuk 

sugározni magunkból az örömöt, 

tudjuk erősíteni a hitet mások-

ban. Az igazi orvos mindig a 

bajok gyökerét keresi, nem a 
tünetet. A gyógyuláshoz elsősor-

ban az Istenhitben kell előrelép-

nünk.”  
— Dr. Csókay András 

 

Makk Imre új festménye — E hatalmas magyar történelmi 

kompozíció lesz a Hadtörténelmi múzeumban, Budavár. 
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 Tagdíjra (2009) / Annual membership per person / személyenként $10 US .................  

 Tagdíjra (2009) / Annual membership per person / személyenként $10 US .................  

 

  Árpád Akadémiai tagdíjra (2009) / membership személyenként    

       Benne van a Krónika XLVIII (48. a 2008 Kongresszusról) a tagdíjban $30 US  ................   

 

  .... db KRÓNIKA ______ darabonként/ea. $20 US  ................  

      Korábbi Kongresszus évkönyve kapható  outside USA $25 US  ................  
 
 
 
 

 ADOMÁNY, a Magyar Társaság munkájának támogatására: $__ US  ................  

  Donation supporting the work of the Hungarian Association 
 

 Összesen/Total: $ ..........................   
 

Előre köszönjük a támogatásukat, hogy folytathassuk fontos magyar kultúra-mentő 
munkánkat és több, mint  félszázados működésünket! Thank you for your support of our continuing work.      

       
 
 
 
  

 

 

VÁLASZLAP / ORDER FORM 

FONTOS / IMPORTANT 

A csekket kérjük a 

Hungarian Association   
nevére kiállítani és a 

P.O. Box 771066 

Cleveland, OH 44107 USA  

címére küldeni. 

 

Please make out checks in US 

dollars to the 

Hungarian Association  

 

Név/Name:  ___________________________________________________________________________________  

Cím/Address:  _________________________________________  Város/City:  _________________________  

Zip Code:  ____________________________________________  State/Ország:  ________________________  

Email:  _______________________________________________  Telefon:  ____________________________  

 

Rácz Zsuzsa 
“There is (culinary) life after goulash, no?” 

avagy „Magyar konyha - több, mint pörkölt...” 
 

     Come, learn and enjoy authentic Hun-
garian recipes with Zsuzsa Rácz, chef and 
culinary connoisseur. Today, Hungarian 
cuisine continues to appeal to not only 
home-cooking aficionados, but also to the 
sophisticated palate, working its magic with 
a delightful blend of spices and herbs on 
meats, grains, fruits & vegetables.  

Művészest 
 

VIZIN 
VIKTÓRIA 
   Új fiatal magyar 

tehetség, a mezzo-

szoprán Vizin 

Viktória, bera-

gyogja a színpa-

dot, színészi játé-

kával, előadás-

módja teli fiatalos hévével és energiájával.  

   Hangja, amely egyaránt jól szól mélységben 

és magasságban, valamint hangszínezete az, 

amivel ideálissá tudja formálni minden szere-

pét. Vizin Viktória fellépéseiből:  Concert 

Recital,  Carnegie Hall, New York, NY; Bizet 

Carmen VolksOper Vienna Carmen; Opera 
Ball, Budapest State Opera; Taipei National 

Opera Taiwan 

   Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-ba 

és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel 

Chicago nyugati peremvárosában, Aurorában 

lakik. Kecskeméten, Kodalý Zoltán szülőváros-

ában, született.  (http://www.viktoriavizin.com) 

WRITERS’ WORKSHOP 

IRÓK & IRODALMI KEREKASZTAL 

Featuring Pat Valdata 
            Author of THE OTHER SISTER 

    Are you a budding novelist or other writer? 
Come share your ideas and learn from 
others with similar aspirations. Moderated by 
Pat Valdata, novelist and poet. A historical 
novel like THE OTHER SISTER requires 
extensive research. In her presentation and 
during the writers’ workshop, Pat will de-
scribe how to go about “doing one’s home-
work” in writing a successful novel.   Pat Valdata 


