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A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 

 Az L. (50.) Magyar Kongresszus 
Mások legyünk, vagy magyarok?  Ez a kérdés, válasszatok! 

Main theme of the 2010 Congress:  Can we be Hungarian? 

Hungarian Congress 
November 26-28, 2010 

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. 

Honlapunkon található 
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Wass Albert híres verse „Üzenet 

Haza” kitartásra biztatja a magyar földön 

maradtakat. A külföldi magyarságnak 

nem volt közömbös a Kárpát medencei 

magyarok sorsa. Még most is fontos célt 

ad a magyar nép érdekének szolgálata, 

hiszen a közelmúlt emigrációs hullámok 

a háború utáni években és az 56-os tragé-

dia után olyan hazafias ragaszkodást hoz-

tak magukkal, amelyeket sikerült a kö-

vetkező már külfölden növekedő nemze-

dékbe átültetni.  

Felnőtt a következő nemzedék két 

haza szolgálatában, két nemzedék kultú-

ráját elsajátítva. Az üzenet haza egy ki-

csit megváltozott: egyrészről felszólítás 

az otthoniaknak, hogy még most is ko-

moly szálak fűznek a Kárpát medencei 

magyarokhoz, másrészt pedig felszólítás, 

hogy segítségre van szükségünk. Ma már 

mikor harmad és negyed generációk nő-

nek fel külföldön egy küzdelem a magyar 

nyelv megtartása.  

Az ez évi Magyar Kongresszuson 

szeretnénk megvitatni külföldi magyarsá-

gunk jövőjét. Szeretnénk feltárni a lehe-

tőségeket és rámutatni arra az útra, ame-

lyet közös erővel követhetünk. 

A Cserkész Jubileumi beszámoló 

előadásunkban rámutatunk a Külföldi 

Magyar Cserkész Szövetség erejére, 

amely egy 700 fős cserkész tábort rende-

zett itt külföldön. Az „Inkubátor” mozi 

kitárja, hogy milyen mélyre gyökerezik a 

magyarságtudat és azt felelevenítve bi-

zony nem csak újra fakad, de új gyümöl-

csöt is hoz. Kerekasztal tárgyalásunk 

majd kitér a magyar közösség gondjaira. 

Dr. Molnár Ágoston részvételével meg-

ismerkedünk hosszú évtizedes munkájá-

val és általa alapított sikeres American 

MEGHÍVÓ 
Meghívjuk a Magyar Társaság 

tagjait és minden kedves érdeklődőt az 
immár 50. Magyar Kongresszusra, 

amelyet Clevelandban 
2010. november 26-28 
közt rendezünk a Cleve-
land Downtown Hilton 
Garden Inn szálodában. 
További információ Ta-
lálkozónkról és hagyo-

mányos szombat esti Magyar Bálunkról 
található ebben a Tájékoztatóban és 

honlapunkon hungarianassociation.com. 

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Hungarian Foundation múzeum mun-

kájával és annak magyar levéltárával és 

anyagával. Dr. Tóth Gergely, Berkley 

Professzor, már hosszú évek óta felkeresi 

a magyar közösségeket és gyűjti azok 

adatait, erről beszámol.   

* * * 

November 27-i ebéd szónokunk dr. 

Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, 

megosztja jövő terveit az Intézettel kap-

csolatban. Ez különösen érdekel bennün-

ket, hiszen számos magyar származású 

fiatal Amerikából és Kanadából részesült 

az Intézet oktatásában. Előadásaink kitér-

nek történelmi témákra, személyi eszme-

futtatásokra, külföldi magyarjaink sikere-

ire, párhuzamosan mutatunk be magyar 

mozikat és megtartjuk már a szokványos 

kiállítást, amelynek keretén belül köny-

vek, fényképek és magyar tárgyak kerül-

nek eladásra. 

     A Balassi Intézet a határon túli ma-

gyar kultúra magyarországi és az egyete-

mes magyar kultúra külföldi bemutatásá-

ért felelt. A kormány azonban az intézet-

nek az eddiginél bővebb, Magyarország 

nemzetgazdasági megerősítését is szolgá-

ló küldetést szán a jövőben. Így dr. Hatos 

Pál a külföldi magyar intézetek hatéko-

nyabb működtetésére vonatkozó javasla-

tok felmérésével foglalkozik. Előadásá-

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.hungarianassociation.com/
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Hotel Tudnivalók 
A 2010. november 26-28 tartott Magyar Találko-

zót a Cleveland Downtown Hilton Garden Inn-ben 
rendezzük, 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, 
USA 44115, Tel: 1-216-658-6400  Fax: 1-216-658-
6401. Kedvezményes szoba ár $92 dupla és egy 
ágyas szobákra. Kérjük, említsék a Hungarian 
Association nevet mikor lefoglalják a szobákat, hogy 
a kedvezményes árat megkapják. A kedvezmény 

lejár november 14-én.  

Kedvezményes parkolás a Hilton Hotel parkoló-
jában napközben $2 vagy $5 azok részére, akik 

éjszakai parkolást is igényelnek.  

Hotel Information To Know 
The 2010 Hungarian Association meeting 

planned for Thanksgiving weekend on November 26-
28th will be held in the Cleveland Downtown Hilton 
Garden Inn at 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, 
Ohio, USA 44115, Tel: 1-216-658-6400  Fax: 1-216-
658-6401. A block of rooms are reserved for the 
Hungarian Association at the reduced rate of $92 for 
double or king beds. The discount is good until No-
vember 14. Please mention Hungarian Association 

when booking the rooms to receive this rate.  

Reduced rate parking in the Hilton Hotel lot  for 
those attending the Hungarian Association meeting 

of $2 during the day and $5 for overnight stays. 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
A 2010. novemberi Művé-
szest kitűnő lesz. Vegyen 
részt!  Come with your 
family and friends. Join us 
for a truly unique and up-

lifting Hungarian cultural experience on Friday, November 26, 2010.  
Details about the program will be on our website, too. 

Magyar Társaság „Tájékoztató” 
Szerkeszti:  Somogyi F. Lél 

Copyright © 2010 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! 

LIVE FROM NEW YORK!!! 

THE CONTINENTAL DANCE ORCHESTRA 
Known as “America’s Hungarian 
Dance Band,” the Continental 
Dance Orchestra will provide the 
music and the mood at our Grand 
Hungarian Ball and Gala Banquet 
on Saturday evening, November 
27th, starting at 7:00 pm, featur-
ing lead vocalist Lisa Apatini. 

     Check out CDO at http://cdo.awardspace.us and 
Lisa at http://www.20thcenturiesbest.com/lisa.html.  

     You don’t want to miss the Hungarian Ball, and 
with CDO it promises to be a truly grand event! 

Nyitás a hagyományos 
Magyar Bálon!  

Welcome Debutantes & Dance Escorts! 

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 will be a memorable 

occasion!  For details: magyartarsasag@nadas.org 

Könyv- és Festménykiállítás — Art & Book Exhibit 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a magyar könyvet, a könyvvásárra!  

Tervezett kiállítások része:  Festmény kiáltás - Bogárdy Imre 

    Budapest múltja és jelene - kiállítást összeállította: dr. Volkerné Almay Katalin 

    Ős magyar régiségek - kiállítást összeállította: Altmann Ede 

    A magyar föld - fénykép kiállítást összeállította: Hornok Ernő újságíró 

    Karácsonyi vásár - szaloncukor, bejgli (mákos, diós) és ajándék tárgyak 

http://www.hungarianassociation.com
mailto:magyartarsasag@nadas.org
http://www.20thcenturiesbest.com/lisa.html
http://cdo.awardspace.us/
http://www.hiltongardeninn.com/en/gi/hotels/index.jhtml?ctyhocn=CLEGWGI
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ban „A magyarság jó híre a világban. 

Kihívások és teendők a 2010-es évek-

ben”, kitér majd a külföldi magyarságot 

érintő kérdésekre.  

Dr. Hatos Pál az ELTE történelem-

magyar szakán, illetve jogi karán végzett; 

pályáját a Budapesti Piarista Gimnázium-

ban tanárként kezdte. 1998 óta tanít az 

ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén; 

meghívott előadó volt az Indiana Univer-

sity Magyar Tanszékén. Történelmi tár-

gyú monográfiái mellett több szakmai 

publikációja jelent meg, többek között a 

felsőoktatás modernizációja és nemzetkö-

zisítése témakörében. 

Dr. Pál Hatos, head of the Balassi 

Institute in Hungary, will speak in Hun-

garian about “The Good Reputation of 

Hungarians in the World” and address 

what needs to be done in the coming dec-

ade to maintain this standing. 

     Ede Altmann, Hungarian archi-

tect, soldier, world traveler, adventurer 

and explorer, will share with the audience 

his experiences while working and travel-

ing in the Mideast. Altmann Ede, közis-

mert magyar származású építészmérnök, 

katonatiszt, és világutazó, elmeséli  hall-

gatóközönségünknek a több évtizeden át 

összegyűjtött belátásait, tapasztalatait és 

megjegyzéseit a nagyvilágban, főleg a kö-

zép-keleti országokban, melyek minden 

nap szeműnk előtt újdonságokat hoznak.  

Dr. Ágoston Molnár 

The Hungarian 

Association hon-

ors Dr. August J. 

Molnar, Co-

Chairman of the 

Board, American 

Hungarian Foun-

dation with the 

Árpád Acad-

emy’s Gold 

Medal. Jöjjenek 

és hallgassák 

meg Dr. Molnár 

Ágostont, aki 

több évtizedes szolgálatáról tartja elő-

adását: „Honnan és hova? Az Amerikai 

Magyar Alapítvány ötvenöt év alatt 

megtett útja” címmel.  

Prof. August J. Molnar was born in 

Cleveland, Ohio. His graduate studies 

and degrees are from University of Michi-

gan; Lancaster Theological Seminary; and 

Columbia University, where he was a 

Cholnoky Research Fellow. He is an or-

dained minister of the United Church of 

Christ (Calvin Conference). In 2004 Presi-

dent Ferenc Madl of Hungary honored him 

with the Commander’s Cross of the Order 

of Merit.  

His professional career began at Elm-

hurst College (1952-1959), as chairman of 

the department of Hungarian studies and 

assistant professor of history. From 1959-

1965 he taught at Rutgers-The State Uni-

versity, headed the Hungarian studies pro-

gram, and served as consultant in ethnic 

studies and lecturer at the Rutgers School 

of Education. Among his publications are 

the Rutgers University Press book, Hun-

garian Writers and Literature; the chapter, 

“Hungarian Pioneers and Immigrants in 

New Jersey since Colonial Days” in The 

New Jersey Ethnic Experience; the article 

“Hungarians” in the Encyclopedia of New 

Jersey;  and  the entry “Hungarians” in 

the Dictionary of American Immigration 

History. 

He recently retired as president of the 

American Hungarian Foundation after 

serving from 1955 to 2010 in that office. In 

New Brunswick, NJ, at 300 Somerset 

Street, the Foundation maintains a major 

research center, museum, library and ex-

tensive archives.  

Dr. Tóth Gergely, UC Berkeley, 

CA, vetített képes előadását a magyar 

emigrációról szóló terepmunkájának és az 

ezzel kapcsolatos 

tervezett új honlap-

jának szenteli. Elő-

adásának címe: 

„Magyar emléke-

ink a világban”.   

Dr. Tóth Gergely a 

magyar emigráció-

történet kutatása so-

rán már közel száz-

hetven beszélgetést 

folytatott főleg '45-

ös és '56-os mene-

kültekkel. Célja 

egyrészt az élettörténetek és sorsok doku-

mentálása, hiszen az emigráció a magyar 

történelemnek olyan része, melyről a kom-

munizmus alatt nem eshetett szó, másrészt 

pedig az igazság rögzítése és a történelem-

hamisítások ellensúlyozása, s ezáltal hoz-

zájárulás a valós kép kialakulásához. 

Dr. Tápay Miklós 

Dr. Tápay Miklós, 

közkedvelt elő-

adónk újból eljön 

közénk. Ez évi té-

mái a magyarság-

nak és magyaror-

szági kapcsolatok-

nak a globalizálása 

politikai szempont-

okból. 

Hornok Ernő Gyomaendrődi 

újságíró, aki 2007-ben bejárta a kül-

földi Magyar közösségeket fénykép-

sorozatával, amellyel igyekezett fel-

hívni a világ figyelmét a Verespataki 

aranybányászat pusztító hatására, 

most újból eljön közénk.  

A kiállítás címe: „A MAGYAR 

FÖLD”. A képeket a nagy magyaror-

szági utazásai során készítette - tájak 

és emberek témakörben.  

Újságíróként járva a világot a ké-

pek egy része egyfajta dokumentarista 

jellegű, a magyar ember életörömét, 

hagyománytiszteletét, természetszere-

tetét mutatják be a nézőnek. 

Folytatás a 4. oldalon 

HATOS  — Folytatás az 1. oldalról
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VÁLASZLAP / ORDER FORM 
Please use the separate form 

in this mailing to respond 

without delay! 

Plan now to attend 
The Black Tie Formal 

“Magyar Ball”
Saturday, Nov. 27, 2010 
* 6:30 pm, Hilton Garden Inn *

Dokumentumfilmek 

/ Documentary Film Programs 

The Hungarian Association pre-

sents Director Árpád Szöczi's docu-

mentary film entitled "Dracula's 

Shadow, The Real Story Behind the 

Romanian Revolution." 

     His gripping film which won The 

Best Documentary Producer's award at 

the 41st Hungarian Film Week Festival 

records how one human rights organiza-

tion and two courageous Canadian jour-

nalists helped spark the 1989 overthrow 

of communism in Romania.  

     The film contains footage of an in-

terview with László Tökés whose ac-

tions sparked the downfall of 

Ceausescu. The movie will be shown in 

Hungarian and-or English with subti-

tles. Come watch the movie and dis-

cover history! 

A péntek esti Művészesten első be-

mutatásra kerül Clevelandban az 

„Inkubátor” című dokumentumfilm. A 

film azokról szól, akik Nyugaton nevel-

kedtek emigráns közösségekben, hogy 

miként fogalmazódott meg bennük a ket-

tős identitás és hogyan lettek „kötőjeles-

valakik”.  

Péntek esti Művészeti és Irodalmi 

Est alkalmával összeállítunk egy kis 

csokrot, amely szintén tükrözi az Inku-

bátor film üzenetét haza. Megünnepel-

jük, az 50-ik Ma-

gyar Kongresz-

szust, szerepel-

tetjük fiatal mű-

vészeinket és 

szeretettel várjuk 

vissza a múltban 

nagy sikerrel sze-

replő, kimagasló 

zongoraművész-

nőt, Kaliforniá-

ból, Neszlényi 

Judith-ot. 

Bemutatásra kerülő filmek: Habár 

az internetről letöltve megfigyelhetjük, 

mégis azok részére, akik elmulasztot-

ták, bemutatunk az „ÁVOsok” című 

dokumentumfilmből egy részt. Bemu-

tatjuk Skrabski Fruzsina és Novák Ta-

más „A Bűn és Büntetlenség” című 

filmjét, amelyben beszélgetnek Biszku 

Bélával aki 1956 után a Kádár kor-

mánynak volt belügyminisztere. A fil-

mek mély sebeket tárnak fel. Magyar-

ország húsz éve lépett a rendszerváltás 

útjára, könnyen elfeledjük a múltat, de 

annak feltárása fontos, hogy ilyen töb-

bet ne ismétlődjön.  

Zártkörű film bemutatást tervezünk 

Széchenyi életéről szóló filmmel, a 

„Hídember”-el. A film története 1820 és 

1860 között játszódik.  Széchényit először, 

mint léha fiatalembert mutatja be, aztán 

egy nagyszabású barátság és egy különös, 

minden akadályokon felülemelkedő szere-

lem segítségével a gróf a korszak híres po-

litikusa lesz, a magyar ellenzék vezére - és 

ezzel szándékai és neveltetése ellenére a 

Habsburgok ellenfele. Felelősnek érezvén 

magát az elszabadult társadalmi indulato-

kért, az engesztelődést akarja szolgálni. 

Egy híd építésébe kezd a Dunán, mely a 

Nyugat és a Kelet közötti kapcsolat jelké-

pe lenne a korabeli Európában.  

A film végig kíséri életét a 1848-as 

forradalmon át a sok megpróbáltatáson. 

Closed viewing of the film “No 

Subtitles Necessary - László & Vil-

mos.” The film follows the lives of re-

nowned cinematographers Laszlo 

Kovacs and Vilmos Zsigmond, from 

escaping the 1956 Soviet invasion of 

Hungary to the present day.  

As film students in Hungary, they 

shot extensive footage of the Russian 

invasion of Budapest and then subse-

quently volunteered to smuggle it out 

of the country.  

Both rose to prominence in the 

late 60's and 70's having shot films 

such as Easy Rider, Five Easy Pieces, 

McCabe and Mrs. Miller, Deliver-

ance, Paper Moon, and Close Encoun-

ters of the Third Kind. This is the 

story of a 50 year journey, an intimate 

portrait of two giants of modern im-

age making and their deep bond of 

brotherhood that transcended every 

imaginable boundary. Two heroes. 

One road. 

Folytatás a 3. oldalról

http://www.romanianrevolutionfilm.eu/the_film_en.htm
http://www.56films.com/english/incubator
http://www.laszloandvilmos.com/story.html



