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2009. októberi szám 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTŐJE 

 A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus 
‒ A MAGYAR MOZAIK ‒  
Main Theme of the 2009 Hungarian 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, kössenek új ismeretsége-
ket.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Honlapunkon található  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Páneurópai piknik:  

Pont 20 éve annak, hogy Magyar-

ország a Páneurópai piknik alkalmá-

val megrengette a Berlini falat és elő-

re mozdította Európa önállóságát a 

Szovjet hatalom alól. Micsoda nagy 

örömteljes évforduló! Igyekszünk 

megemlékezni kicsi országunk jövő-

belátó merészségéről ugyanolyan 

hangulatban, mint ahogy annak ide-

jén történt.  

Szeretettel meghívjuk a Magyar 

Kongresszus résztvevőit egy piknikre 

péntek délre! 

Angol nyelvű előadásaink: 

 Professzor Pat Valdata, író: könyv-

ismertetése: The Other Sister 

 Spinder Stephen, fényképész:  

Erdélyi Utazásai 

 Bártfay Arthur: “Louis Kossuth's 

Life Story and 1100 years of 

Hungarian History in 20 minutes” 

 Dr. Nádas János:  

“The Unconscious Mind” 

Magyarországról érkező előadóink: 

 Dr. Csókay András:  

„Hit és Tapasztalat” 

 Nt. Pásztor Kupán Gerő: „Az Erdé-

lyi Magyarság Pusztulása” 

 Forrai Atya ismerteti küzdelmét a 

Miskolci Jezsuita iskolának, hogy 

Program Főpontokban 
Valójában, „Magyar mozaik” az 

ez évi clevelandi Magyar Társaság 

Kongresszus főtémája. 

Szeretettel meghívjunk minden 

támogatónkat és érdeklődőnket jöjje-

nek el a Magyar Találkozónkra és 

Magyar Bálunkra. Sok újítást terve-

zünk, igyekszem röviden ismertetni: 

Az Irodalmi és Művészest: 

 Vizin Viktória, világhírű opera- 

énekes, magyar népdalcsokorral 

ékesíti „Hungary Through 

Imagination” előadását. 

 Marosvásárhelyi  híres baritonja, 

Balla Sándort zongorán kíséri test-

vére Balla Zsuzsanna. 

 Koka Rozália a híres bukovinai 

székely mesemondó fellép szóra-

koztató, vidám műsorával: „Egy 

Asszon[y] Két Vétkecskéje”. 

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! 
Folytatás a 2. oldalon 
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Nyitás a hagyományos 
Magyar Bálon!  

Welcoming Debutantes and Dance Escorts 
at the Magyar 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.  

elérje és ma már fölülmúlja azt a nívót, amiről a Jezsuita 

Rend iskolái híresek. 

Kerekasztal tárgyalásunk: A Kisebbségei kérdések. 

 Vezeti Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington 

Indiana tanszékről. 

 Hozzászól Dr. Ludányi András, Ohio Northern egyetemi 

professzor. 

Kiállítások és vásárok: 

 Hagyományos könyv vásárt rendez Ludányi Panni. 

 Bogárdy Imre kiállítja festményeit. 

 Varga Tünde és Fazekas Mónika ékszer kiállítást rendez-

nek.  

 Könyvét kiállítja Prof. Pat Valdata. 

 Kanadában szerkesztett Magyar Irodalmi folyóiratát kiál-

lítja Dancs Rózsa. 

 Fényképeit kiállítja Stephen Spinder. 

 Makk Imre történelmi festményeinek mását kiállítjuk 

legújabb alkotásaival. 

 „Magyar Divat képekben” című kiállítást tervez Prof.  

Pereszlényi Márta. 

Egészségügyi előadóink: 

 Prof. Kovács István, Slippery Rock Egyetemről, a testne-

velés és agyműködés kapcsolatáról ad elő. 

 Dr. Pásztori-Kupán Mária Barbara, gyermekorvos, a 

csontritkulásról tart előadást. 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright©2009 by the Hungarian Association. 
All rights reserved.  For more details, visit: 

www.hungarianassociation.com 

Details About Speakers 

See our website for detailed 

PDF formatted flyers on each 

of our many speakers. 

Visszatérő előadóinkat szeretettel köszöntjük: 

 Professzor Várdy Bélá előadása: Zrinyi Miklós, A szi-

getvári hősnek alakja. 

 Professzor Várdy Ágnes előad Márai Sándorról. 

 Dr. Tápay Miklós tárja fel a keleti helyzetet.  

Magyar ízek: 

 Rácz Zsuzsa szombat délután elbűvöl bennünket a 

Magyar konyha bemutatásával. 

Etnikai lapszerkesztés: 

Torontóból a „Kalejdoszkop” szerkesztője, Dancs Ró-

zsa előadja „Etnikai lapszerkesztés, mint erkölcsi elkötele-

zettség az anyanyelv szolgálatában - a magyar kulturális 

értékek megismertetése a külföldön nevelkedett új nemze-

dékekkel és a világgal”.  

Új Hotelünk Hilton Garden Inn Downtown: 

 Uszoda, tornaterem, vendéglő ott háló vendégek részére. 

 Báltermük alkalmat ad társalgó asztalok felállítására 

azok részére akik beszélgeti szeretnének. 

 A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja.   

Jöjjön el és vegyen részt a Magyar Találkozón!   

                                               Dr. Nádas János, elnök  

A Magyar Kongresszus Programjai Főpontokban 
Folytatás az 1. oldalról 

Szombati ebédünk ünnepi szónoka: 

Dr. Martonyi János, a FIDESZ volt külügyminisztere, 

eljön közénk beszélni a magyar váltságról amelyet a 

világváltság még jobban kiváltott. 

Guest Speakers 

at the Congress in English 

 Professor Pat Valdata, novelist and 

poet: Writer’s Workshop. Discusses and 

shares what goes into writing a histori-

cal novel like her The Other Sister. 

 Stephen Spinder, photographer: Told 

with an  infectious sense of humor, the 

story of his remarkable photo journey 

Ten Years in Transylvania.  

 Arthur Bartfay: Tells all about “Louis 

Kossuth's Life Story and 1100 Years of 

Hungarian History in 20 Minutes.” 

 Dr. John A. Nadas, psychiatrist: 

Presenting a new theory on “The 

Unconscious Mind.”  
 

All are invited to attend these lectures. 
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IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST — 2009. november 27. 
Friday evening program 7 pm — ARTISTIC LITERARY PROGRAM —   Péntek esti program 7-kor  

New Sensations! — Új szenzációk! 

 

Vizin Viktória 
A mezzoszoprán Vizin Viktória, magas királynői alkatával és vonzó egyé-

niségével egyszeriben beragyogja a színpadot, színészi játékával, előadás-

módja teli fiatalos hévével és energiájával. Hangja, amely egyaránt jól szól 

mélységben és magasságban, valamint hangszínezete az, amivel ideálissá 

tudja formálni minden szerepét. Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-

ba és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem-

városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodály Zoltán szülővárosában, szü-

letett. Lásd: www.viktoriavizin.com 

Viktoria Vizin will perform during the Friday evening Artisitc and Liter-

ary program presenting “Hungary Through Imagination” with photos of 

Hungary accompanied by a repertoire of songs and folk songs.  A native of 

Kecskemet (Hungary), she studied at the Franz Liszt 

Conservatory in Szeged. She won the International Sing-

ing Competition 'Nicolae Bretan' in Kolozsvár / Cluj-

Napoca, Romania in 1996, 

where she also made her 

debut as Rosina Il Barbiere 

di Siviglia. In the same year 

Miss Vizin received a 

scholarship to further her 

vocal studies and in 2001 

she completed her Master’s 

and Ph.D. in Romania.  

Péntek este szerepel 

a híres bukovinai székely 

énekes, író, 

együttesvezető és  

mesemondó 

Kóka 
Rozália 

szórakoztató,  

vidám műsorával:  

„Egy Asszon[y]  

Két Vétkecskéje”  

Balla Sándor 
Új fiatal magyar tehetség, nemzetközi ismert bari-

ton opera énekes, péntek este fellép a színpadra, 

nővére Balla Zsuzsanna 

zongora kíséretével. Ze-

nei tanulmányait Ma-

rosvásárhelyen, Brassó-

ban, és Kolozsvárott 

végezte.  

     Koncertjeivel  

Európa és az USA 

szerte örvendeztet-

te hallgatóit.  

Fellép a színpadra 
Marosvásárhelyről, majd Detroit, 

MI-ből véndégünk 

Balla Zsuzsanna 
Zongoraművész és tanár, pénteken este beragyogja a színpadot. Balla Zsu-

zsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos 

zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel 

Európa és az USA szerte elbűvölte hallgatóit. 

For detailed information on the artists and program, see the flyers on 
our website:  www.hungarianassociation.com. 
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 Dr. Martonyi János, 
magyarországi vendégünk, 2009 november 28.án, d.u. 12:00,  

a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka,  

előadásának címe: 
  

„Világválság — magyar válság" 
 

    Dr. Martonyi János Kolozsvárott született, a József Attila Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi diplomát („summa cum laude”) szerzett. 
Budapesten, majd Szegeden volt ügyvédjelölt. 1979-ben került Brüsszelbe mint a 
Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltség kereskedelmi titkára, majd 1985-ben a Kereske-

delmi Minisztérium főosztályvezetője. 

    Több diplomáciai szerepe is volt. 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási 
kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériu-
mában, majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügymi-

niszterévé. Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.  

    1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnö-
ke lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke. 
2002 óta Baker és McKenzie budapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíj-
ba vonult, jelenleg tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 1997 óta 
tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán mint 

tanszékvezető docens, majd egyetemi tanár. Nemzetközi választott bíró.  

A szombat délutáni társas ebédre, majd az ünnepi szónok előadása meghallgatására 
kérjük a jegyet elővételben megrendelni, mivel az ajtónál nincs jegyárusítás. Az ebédre 
és az előadás meghallgatására csakis kombinált ebéd-előadás jeggyel lehet majd belép-
ni, köszönjük a megértést. / The presentation by the guest speaker requires a ticket 
which must be purchased in advance. No tickets will be sold at the door.  

     Come hear our guest speaker, 
János Martonyi, at the Saturday 
luncheon (reservations required)  
talk in Hungarian on "Világválság, 
magyar válság." 
     János Martonyi, Former Minister 
of Foreign Affairs, Hungary, was 
one of the 23 co-signers of  “An 
Open Letter to the Obama 
Administration from Central and 
Eastern Europe.” Excerpts from 
the text follow: 
 
     ...Twenty years after the end of 
the Cold War, we see that Central 
and Eastern European countries are 
no longer at the heart of American 
foreign policy. As the new Obama 
Administration sets its foreign-policy 
priorities, our region is one part of the 
world that Americans have largely 
stopped worrying about. Indeed, at 
times we have the impression that 
U.S. policy was so successful that 
many American officials have now 
concluded that our region is fixed 
once and for all and that they could 
“check the box” and move on to other 
more pressing strategic issues. Rela-
tions have been so close that many 
on both sides assume that the re-
gion’s transatlantic orientation, as 
well as its stability and prosperity, 
would last forever. 
     That view is premature. All is not 
well either in our region or in the 
transatlantic relationship. Central and 
Eastern Europe is at a political cross-
roads and today there is a growing 
sense of nervousness in the region. 
The global economic crisis is impact-
ing on our region and, as elsewhere, 
runs the risk that our societies will 
look inward and be less engaged with 
the outside world. ... the political im-
pact of the Russo-Georgian war on 
the region has already been felt. 
Many countries were deeply dis-
turbed to see the Atlantic alliance 
stand by as Russia violated the core 
principles of the Helsinki Final Act, 
the Charter of Paris, and the territorial 
integrity of a country that was a mem-
ber of NATO's Partnership for Peace 
and the Euroatlantic Partnership 
Council –all in the name of defending 
a sphere of influence on its borders. 
 

Read the letter in its entirity at:  
http://icdt.hu/def_np.php?i=339&q=1  

Dr. János Martonyi was 
born in Kolozsvár in Tran-
sylvania and is a Hungar-
ian politician of the Fidesz 
party. He was Foreign 
Minister of Hungary be-
tween 1998 and 2002. 
More recently he was part 
of the Amato Group that 
unofficially drafted a new 
treaty for the European 
Union. Dr. Martonyi is a 
member of the European 
Academy of Sciences and 
has a degree in law. 

A Magyar Kongresszus egész programja 
megtalálható a www.hungarianassociation.com honlapunkon.  

Szeretettel hívunk minden támogatónkat és érdeklődőnket jöjjön el a Magyar Találkozónkra és Magyar Bálra. 
Nem tudunk mindenről írni ebben a Tájékoztatóban, így kérjük keressék fel honlapunkat bővebb információért. 
Novemberben a Kongresszus előtt küldünk postán összefoglaló program könyvet. Néhány előadónk: 

     

Dr. Ludányi András - 
Kisebbségi kérdések 

Dr. Várdy Béla - 
Zrinyi Miklósról 

Arthur Allan Bártfay -  Louis 
Kossuth… in 20 min. 

P. Forrai Tamás - 
miskolci jezsuita 
középiskoláról Dr. Kovács István - 

A testmozgás  
hatása az egéségre 

Rácz Zsuzsa - 
„Magyar konyha - 
több mint pörkölt” 

Stephen Spinder -  
“Ten Years in Transylvania” 

Dr. Tápay Miklós - A 
Gázai konfliktusról 

Dr. Várdy Huszár 
Ágnes - Márai 
Sándorról  

Pat Valdata - 
“The Other Sister” 

Dr. Csokay András - 
Hit…orvosi munkában  

Dancs Rózsa -  Etnikai 
lapszerkesztésről  


