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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 az ősszel. 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel köszöntöm minden 

kedves olvasónkat!  Az L. (50.)
Magyar Kongresszus alkalmával 
szeretettel meghívom Önöket,  
jöjjenek el, vegyenek részt a Ta-
lálkozón, osszák meg véleményü-
ket, tartsanak előadást szakterü-
letükből.  

A novemberi viszontlátásig, 

dr. Nádas János, 
a Magyar Társaság elnöke 

Honlapunkon található  
bővebb információ a  

Magyar Kongresszusról. 
(www.hungarianassociation.com) 

Visszanézünk 50. év távlatából 

2010 -ben ünnepeljük a Magyar Találko-

zók 50. évfordulóját! 

Sajnos, alapító tagjaink már nincsenek 

velünk, közöttünk, de célkitűzéseik fenn-

maradtak, és amelyeket ma is követünk.  

Még ma is fontos, hogy a külföldi emig-

rációnak nyitott fóruma legyen beszélge-

tésekre és előadásokra. 

Úgyszintén nagyon fontos, hogy az Ár-

pád Akadémia és az Árpád Szövetség 

elismerésben részesítse azokat a magyar 

testvéreinket, akik a külföldi magyarsá-

got oly hűségesen szolgálják, vagy karri-

erjeikben jelentős eredményeket értek el, 

s nem szűntek meg hangoztatni magyar 

mivoltukat! 

Azon kívül, végtelenül fontos, hogy ifjú-

ságunkat összehozzuk! Ugyancsak szüksé-

ges és fontos, hogy évkönyvünket, a Kró-

nikát, minden évben ezután is kiadjuk. 

Ha visszanézünk 50 év távlatából, látjuk, 

hogy mennyi tömérdek munkával járt 

Pályázati felhívás 
 A clevelandi Magyar Társaság 

2010. évi Kongresszusának témája 

„Mások legyünk, vagy magyarok? 

Ez a kérdés, válasszatok!”. 

Aktívan keresünk emigrációs 

témájú pályázatokat: 

előadásokat,  

művészi alkotásokat,  

irodalmi műveket  

a november 26-28-án megtartandó 

Kongresszusra. 

Kérjük a jelentkezőket, minél 

előbb és a pályázatokat elbírás céljá-

ból augusztus 31-ig a következő cím-

re küldeni: Hungarian Association,   P. 

O. Box 771066, Cleveland, OH 

44107. További pályázati hirdet-

mény információ található a honla-

punkon: www.hungarianassociation.com  

Az elfogadott művek szerzőit és 

az előadókat majd értesítjük.  

Plan now to attend 
The Black Tie Formal 

“Magyar Ball” 

Saturday, Nov. 27, 2010  
* 6:30 pm, Hilton Garden Inn * 

49th Hungarian Congress Árpad honorees (from left to right) Viktória Vizin, Pat Valdata, Ilona Bakó, 
István Kun-Szabó and Andrea Mészáros, with Dr. János Nádas, President of the Hungarian 

Association (far left) and Lél F. Somogyi, Secretary-General of the Árpád Academy (far right). 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.hungarianassociation.com/
http://www.hungarianassociation.com/
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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 will be a memorable occasion!  For details: magyartarsasag@nadas.org 

A tisztikarunk 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 
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 

 

     Kérjük, jelentkezze-
nek bizottságunknál 
mind előadásokkal 
mind Árpád Akadémia 
pályázatokkal, hogy a 
programot minél előbb 
lerögzíthessük. 
 

 Dr. Nádas János,  
a Magyar Társaság elnöke 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 
A 2010. novemberi Művészestet most tervezzük és majd az 

év közben adunk bővebb tájékoztatást a programról. 

Come with your family 
and friends. Join us for a 
truly unique and uplifting 
Hungarian cultural experi-
ence on Friday, November 
27, 2010. 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©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! 

Dr. Bakó Elemérné Ilona kitüntetve az 
Árpád Akadémia érmével.   

Őszinte elismerésünket fejeztük ki dr. Bakó 
Elemérné Ilona munkájáért, az Árpád Akadémia 
érmével, amelyet az idei Magyar Találkozó keretén 
belül, a 2009. november 28-án rendezett hagyomá-

nyos bálunkon nyújtottunk át. 

Elismerésünket dr. Bakó Elemérné Ilona mun-
kájára alapoztuk, amelyben férjének könyvét „Egy 
Élet a Magyarságért” állította össze és mint társíró 
kiegészítette, hogy azt, mint egy utolsó örök emléket 

nyomdába lehessen bocsátani. 

Az Árpád Akadémia célja a magyar szellem 
kimagasló értékei alkotásainak és azok szerzőinek 
felkutatása, számbavétele, nyilvántartása, szakszerű 
értékelése, valamint azok megismertetésének és 
elismertetésének előmozdítása, továbbá a magyar 
szellem alkotókedvének ébrentartása és fokozása. 
Tagjai a kimagasló értékű szellemi alkotások szerzői 
közül azok, akiket közismert tudományos, irodalmi, 
vagy művészeti tevékenységük elismerése gyanánt 

a közgyűlés az Akadémia tagjai sorába meghív.  

Árpád Akadémia Pályázati Hirdetmény 

A pályázaton részt vehet bármely kimagas-
ló értékű irodalmi, tudományos és művészeti 
alkotás szerzője aki a Kárpát medencén kívül 
él, ha műve írásban bemutatható és rögzíthe-
tő. Célunk támogatni a külföldi magyarok alko-

tásait. 

     Minden pályaművet három nyomtatot pél-

dányban vagy elektronikusan Word “doc” 
formában kérjük beküldeni augusztus 31-ig, 
feltüntetve a szerző nevét, címét, telefonszá-
mát és drótposta elérhetőségét. A pályázatra 
benyújthatók nyomtatásban már megjelent, 
vagy egyébként közzétett művek is, amennyi-

ben megjelenési idejük tíz évnél nem régibb. 

Kérünk pályázatokat küldeni a 2010. évi 
Árpád érem kitüntetésre a következő címre: 
Hungarian Association, P.O. Box 771066, 
Cleveland, Ohio 44107. 

Elismerés dr. Bakó Elemérné Ilona munkájáért 

mailto:magyartarsasag@nadas.org
http://www.hungarianassociation.com
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Dennis Kucinich a Magyar Bálon, Nádas Tassal és dr. Nádas János, elnökkel. 

 

Köszönjük Dennis Kucinich közbenjárását a magyar kor-
mánnyal, amely kérte, hogy járjon közben a Vatikánnál a cleve-
landi Szent Imre római katolikus magyar templom megmentése 
érdekében.  

Bajnai Gordon miniszterelnök decemberben kérte a Vati-
kánt, Tarcisio Bertone bíborosnak írott levelében, hogy segít-
sen, ne zárják be a templomot. A mai napig válasz nem érke-
zett. A www.stemeric.com honlapon lehet olvasni a leveleket. 

magyarságunk megtartása. Kiértékeljük és feltesz-

szük a kérdést önmagunknak, hogy érdemes volt-e, 

és ezután is érdemes-e ilyen magyar társadalmun-

kat szolgáló munkát végeznünk? 

Valóban érdemes volt, az megcáfolhatatlan! 

Óriási szükség volt a háború utáni és 56 utáni me-

nekült magyarság részére azt az érzést adni, hogy 

érezze hovatartozását körünkben. Ehhez a közös-

séghez való tartozást a Magyar Társaság sikeresen 

kialakította, és a közösségnek szóvivője lett. 

Aztán jöttek a változó politikai szelek, Magyar-

ország felszabadult a szovjet uralom alól, jöttek a 

választások, még közénk is eljöttek a politikusok. 

Együtt örültünk a magyar nemzettel, hogy sikere-

sen harc nélkül megszabadult igáitól, és aztán jött 

az ébredés, hogy a több évtizedes kommunista 

rendszer meghagyta nyomát nemzetünkön. 

Aggódva figyeltük, miként süllyed nemzetünk a 

többi nemzet közt gazdaságilag és erkölcsileg. 

Fokozott aggódással figyeltük elszakított területe-

ink magyarságának jövőjét. 

Ma már arról beszélünk újból, hogy nemzetünk 

a nyelvében él! Mindent kövessünk el megtartani 

nemzeti hagyományainkat. Őrizzük, ápoljuk ma-

gyar nyelvünket, a magyar kultúrát, támogassuk 

azokat, akik kisebbségi helyzetükben is erősen 

ragaszkodnak magyar anyanyelvükhöz. 

Felháborodva tiltakozunk a szlovák nyelvtör-

vény kibontakozó igazságtalanságai miatt. Aggó-

dással követjük a román állam – gazdasági nehéz-

ségei miatt – legújabb tanügyi intézkedéseit, osztá-

lyok beszüntetéseit és iskolák bezárásait, összevo-

násait. 

Roppant fontos, hogy ne feledkezzünk el ma-

gyar testvéreinkről! De szintén fontos, hogy ne 

hanyagoljuk el saját kis magyar szigetünket sem. 

Természetes egy bizonyos lemorzsolódás, de 

fontos hogy magunknak megtartsuk azokat a ma-

gyar élményeket, amelyeket megszoktunk, ame-

lyek által tartozunk a magyar közösséghez, ame-

lyekkel közös erővel felszólalhatunk népünket 

érintő jogtalanságokról. 

A Magyar Társaság még sikeresen áthidalta 

egyik generációtól a másikra nyúló tervező mun-

káját. Még most is több generációs vezetőségünk, 

és tagságunk. Viszont nehéz jövő elé nézünk. Tag-

társaink eltávoznak, más egyesületek megszűnnek, 

így kis szigetünket kevesebb létszámmal kell véde-

nünk. 

Meghívjuk, vegyen részt az 50. Magyar Találko-

zón! A viszontlátásra — 2010. november 26. 27. 

és 28.-ig!                                 — Dr. Nádas János 

Visszanézünk 50. év távlatából 
Folytatás az 1. oldalról 

Mészáros Andreá,  
a Clevelandi Magyar 

Történelmi Társulat elnöke 
 

      2009-es Árpád szövetségi éremmel 
kitüntettük Mészáros Andreát, a külföldi 
magyarság szolgálatáért amit végzett 
mint a Clevelandi Magyar Történelmi 
Társulat elnöke.   

      Az Árpád Szövetség célja elismerni 
honfitársainkat akiknek értékes munkás-
sága és példamutatóan öntudatos magyar 
magatartása és társadalmi tevékenysége 
szolgálja magyar közösségeinket. Kérjük 
jelöljenek  a 2010-es Árpád Szövetségi 
érem díjazásra jelölteket.  

v. Kun-Szabó István 

Árpád Szövetséggel már kitüntetett tagtársunkat, 
v. Kun-Szabó Istvánt, kimagasló magyarság szolgá-

latáról megemlékeztünk oklevéllel és ajándékkal. 

Köszönetünket fejezzük ki tagtársunknak v. Kun- 
Szabó Istvánnak aki a Magyar Társaság nevét is 
beajánlotta a Rahwayi Magyar Klubnak amely most 
zárt be. A klub vagyonából a Magyar Társaságot is 
részesítette. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 
Rahwayi Magyar Klub megszűnt és köszönjük min-
den tagjuknak, hogy a Magyar Társaságról nem 
feledkeztek meg. Adományukkal megerősödve né-
zünk a jövőbe és törekszünk szolgálni a magyar 
közösségeket! 

http://www.stemeric.com/
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 Tagdíjra (2010) / Annual membership per person / személyenként $10 US ..................  

 

  Árpád Akadémiai tagdíjra (2010) / membership személyenként    

       Benne van a Krónika XLIX (49. - a 2009 Kongresszusról) a tagdíjban $30 US  .................  
      Figyelem! A Krónika 49. majd 2010. novemberben jelenik meg! 

 

       Most jelent meg a legújabb Krónika nyomtatásban, néhány hónap késéssel! 
  

  ___darab KRÓNIKA XLVIII (48. - a 2008 Kongresszusról) - új! 

 (Includes shipment)  darabonként/ea. $20 US  .................  

       outside USA $25 US  .................  

       Korábbi Kongresszus évkönyvek is kaphatók!  
 
 

 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 

and send to the address above. 

 

Név/Name:  _______________________________________________________________________________________  

Cím/Address:  ___________________________________________  Város/City:  _____________________________  

State/Ország:  ___________________________________________  Zip:  ___________________________________  

Email: _________________________________________________  Telefon:  ________________________________  

 

Martonyi János a magyar kultúra mentésről adott elő, 
hangsúlyozva, hogy nyelvében él a nemzet 

 

Kongresszusi ünnepi szóno-
kunk dr. Martonyi János kitért 
a magyar kultúra mentésre a 
Kárpát- medencén kívül, 
hangsúlyozva, hogy nyelvé-
ben él a nemzet!  

Dr. Martonyi János, a ma-
gyar kormányban 1989-ben 
miniszterhelyettes, majd pri-
vatizálási kormánybiztos lett a 
Németh kormányban.  

1990-ben előbb a Nemzet-
közi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában, majd 1991-
től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár 
és rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban 
OrbánViktor kinevezte külügyminiszterévé. Minisztersége alatt 
előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások. 

Nagy megtiszteltetés volt részünkre, hogy eljött közénk dr. 
Martonyi János és kívánjuk, hogy Magyarország választás utá-
ni új kormányában jelentős beosztása legyen.  

ZÁRÓ NYILATKOZAT 
Összegyűltünk Cleveland, Ohio város-

ában a Magyar Társaság évi Magyar Kong-
resszuson és az Árpád Akadémia ülésre, 
2009. november 27-29. Érdekes és értékes 
programban volt részünk. 

Az összegyűjtött közös kincsek és együtt-
létünkre csak Magyar kisebbségeink sorsa 
iránti aggodalmunk vetett hosszú árnyékot. 
Tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni min-
den szinten, a szlovák állami nyelvtörvény 
ellen. Ez népünk kultúrájának fennmaradá-
sát veszélyezteti.  

Elfogadhatatlan a 21-edik században az 
alapvető emberi jogok megtorlása és a szó-
lás szabadság büntetése. 

Ugyanakkor támogatjuk a középiskolai 
valamint az önálló magyar egyetemi okta-
tást és a Magyar hagyományok és Magyar 
kultúra megőrzését úgy Felvidéken, mint 
Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken.  

Felkérjük az amerikai-magyarságot, kö-
vessék kisebbségeink sorsát most különö-
sen szolvakiában és Kárpátalján és tájékoz-
tassák kormány képviselőiket, osszák meg 
aggodalmaikat és kérjék segítségüket a 
lenyomás ellen.  

Dr. Martonyi János 


