
 

− 1 −  

MAGYAR  TÁRSASÁG 
HUNGARIAN ASSOCIATION 

Tájékoztató     

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend 

P.O. Box 771066, 
Cleveland, Ohio 44107, USA 

Telefon: (216) 651-4929 
www.HungarianAssociation.com 

2015. május 30. szám 

 Az LV. (55.) Magyar Kongresszus - The 55th Hungarian Congress 
Történelmi visszatekintés:  Magyarország és a Második Világháború 

Historical Insights: Hungary and World War 2 

Nov. 27 - 29, 2015 

Péntek AM - Vasárnap AM 

Jelölje meg naptárában ezeket a 
dátumokat most, és barátaival és  

családjával jöjjön el! 

Hilton Garden Inn Downtown Cleveland 
1100 Carnegie Avenue, Cleveland, 

Ohio, USA 44115  
Részletes programot küldünk  

szokásunk szerint novemberben. 

Hetven éve véget ért a második világ-
háború, majd sokan külföldre menekültek 
abban a reményben, hogy nemsokára 
visszatérhetnek hazájukba, Magyaror-
szágra. Ám ahogy egyik év követte a mási-
kat, a menekült táborokban ez már nem 
tűnt lehetségesnek. 1949-ben, május 27-
én már Innsbruckban megjelent a Magyar 
Társaság 13-ik körlevele.  

Most pedig elérkezett az 
idő, hogy visszatekint-
sünk, ugyanis 2014-ben 
sikerült a Magyar Tár-
saság levéltárát két pá-
lyázat segítségével, az 
Ithaca és a Mikes prog-
ram által eljuttatnunk a 
Széchényi Országos 
Könyvtárnak. Amíg cso-

magoltunk, sok értékes irat került újból 
napvilágra. Dr. Nádas János lelkiismere-
tesen gyűjtötte a külföldön megjelenő új-
ságokat, így több mint 250 különböző faj-
ta újságot találtunk. Különlegességek közé 
tartozott az Indiában írt „Ahol a Pálma 
Fák még virágoznak” című tájékoztató.  

Ahogy rakodtunk, a Nádas ház egy 
harmadik emeleti szekrényében még egy 
óriási doboz újság került elő. Már befejez-
tük a csomagolást, és ez az újabb felfede-
zés nem hozott nagy örömet. Már azon is 
gondolkoztunk,  hogy úgy ahogy van, ki-
dobjuk... de valami kötelességtudat nem 
engedte, hogy ezt tegyük. Ahogy válogat-
tuk az újságokat, a doboz közepén még 
több iratra bukkantunk.  

Nézegetjük, forgatjuk, és egy egész so-
rozat országgyűlési képviselőnek a Nem-
zeti Egység Pártból való kilépését bejelen-
tő levele 1938-ból, mindegyikük Tasnády 
Nagy András pártelnök úrnak címezve. Az 
akták között előkerült dr. Nádas Jánosnak 
egy többfejezetű könyve, amelyben az ak-
kori pártokról, miniszterekről, miniszter-
elnökökről számolt be. Mint a Nemzeti 
Egység Párt főtitkára, és mint az országos 
magyar sajtókamara tagja, belátása volt a 
történtekbe.  

Szeretnénk kedves tagtársainkkal 
megosztani felfedezésünket, és így az 55. 
Magyar Kongresszus témakörét erre az 
1930-as évekre összpontosítjuk és az azt 
követő világháborúra. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
díszvendégünk, dr. Szakály Sándor, a 

Veritas Történet Kutató Intézet főigazga-
tója, eljön közénk és szavaiban felidézi ezt 
a korszakot. 

A Magyar Kongresszust 2015. novem-
ber 27-től 29-ig rendezzük. Az előadásokat 
most tervezzük, és várjuk tagtársaink je-
lentkezéseit július végéig, amennyiben 
óhajtanának előadást tartani. A novemberi 
viszontlátásig! – Dr. Nádas János, elnök 

Ladányi Imre szépművészeti 
pályázat fiatal művészeknek 

Dr. Ladány Imre, aki egy híres bőrgyó-
gyász szakorvos volt, rajongott a szépmű-
vészetért, és szabadidejét a festészettel és 
egyéb szépművészeti alkotással töltötte. 
Festészeti alkotásait olajjal, akrilik festé-
kekkel, temperával, vízfestékkel, szénnel, 
pasztellel, majd linóleum szeletekkel, kol-
lázsokkal vitelezte ki. Széleskörű művészi 
alkotásai között természetbeli tájak, városi 
látképek, arcképek, aktok, absztrakt ábrá-
zatok találhatók. Művészeti alkotásai az 
élete folyamán különböző nevezetes intéz-
ményekben és kiállítási termekben nyer-
tek bemutatást, mind az USÁ-ban, mind 
Magyarországon. Még mielőtt az amerikai 
hadseregben töltött volna tábori orvosi 
szolgálatot, több szépművészeti szakértő 
felismerte művészi tehetségét. Mivel a 
szépművészet szenvedélye volt, s mivel 
Kecskeméten született, a nem csupán a 
művészet támogatása és továbbfejlesztése 
volt az óhaja, hanem fiatal művészeti haj-
lamú magyar-amerikaiakban szánta ki-
bontakoztatni a művészeti tehetséget.  

Ebben a szellemben kívánja a Magyar 
Társaság ezévben is meghirdetni a Dr. La-
dányi Imre Szépművészeti Pályázatot a 
Magyar Társaság Kongresszusán novem-
berben. Minden szépművészeti hajlamú 
barátunkat szeretettel várunk alkotásainak 
kiállítására és a Pályázatba való benevezé-
sére, amelynek a szabályzatait a Magyar 
Társaság honlapján találhatják. 

The Hungarian Association expresses its grati-
tude to the Hungary Initiative Foundation 
(hungaryfoundation.org) for their support with an 
Art and Culture grant. We also thank them for the 
website grant. By July, the website will have all 50 
volumes of the Hungarian Association’s Krónika 
books posted online. 

KÉT-NAPOS VÁSÁR 
2015. NOVEMBER 27-28 

Szívesen elfogadunk cserepet, hím-
zést és porcelánt eladásra. Az eladandó 
tárgyakat kérjük hozzák be péntek reg-
gel 9-11 között. Felszedhetik 7:00-ig 
szombat este. Részvételidig: $5. Érdek-
lődők jelentkezzenek email útján Ludá-
nyi Panninál:  julielu@gmail.com.   

A Magyar Társaság 2015 november 27-
én megtartandó Művész Estjén híres er-
délyi művészek fognak vendégszerepelni: 
Nagy Kálmán hegedűművész, a Nagyvá-
radi Állami Filharmónia koncertmestere, 
és felesége Nagy Éva aki a Nagyváradi 
Állami Filharmónia fuvola művésze, és 
nemrég szerzett doktorátust Budapesten. 

A 2015 Magyar Találkozó keretében 
MAGYAR FILMVETITÉS  
GYERMEKEKNEK 
Pénteken, Nov. 27.- én, 2-től 3:30-ig 
GYERMEKPROGRAM   
Szombaton, Nov. 28.-án, 2-től 3:30-ig 
3-12 éves gyermekek számára 
erdélyi vendégművészek előadása,  
majd kézműves foglalkozás. 
A gyermekprogramokra a belépő in-
gyenes. Mindenkit szeretettel várunk! 
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Gyászjelentések  

Makk Imre elhunyt 

Szomorúan tudat-
juk, hogy Árpád Akadé-
mia tagtársunk, Makk 
Imre, az Árpád Akadé-
mia művész főosztályá-
nak utolsó kinevezet 
elnöke, elhunyt. Szep-
temberi Tájékoztatónk-
ban megemlékszünk 
róla. A jó Isten adjon 
neki örök nyugodalmat! 

Nagy Kálmán és Éva interaktiv 
Várjuk az erdélyi magyar hangulat va-

rázsát! November 28-án, fiatalok részére 
interaktív zenei programot tartanak.  

Köszönjük a Hungary Initiative Foundation 
támogatását a 2014 Művész estünkre. Szerep-
lőink: Balla Zsuzsanna zongoraművész, 
Sövegjártó Áron Budapesti színművész, 
Pigniczky Enese és Somogyi Ferenc a Cleve-
landi Magyar iskola diákjai, mögöttünk dr. 
Nádas János, Magyar Társaság elnöke és Rus-
sell Éva, műsorrendező. 

2014-es Árpád Akadémia kitüntettjei: Dr. Ná-
das János, elnök, Dr. Puskás Judit, Farkas Ti-
bor, Vester Shari és Somogyi Lél, Árpád Aka-
démia főtitkára. 

Árpád Akadémia  
kitűntetések 2014. 

Az Árpád Akadémia célja a magyar 
szellem kimagasló értékű alkotásainak és 
azok szerzőinek felkutatása, nyilvántartá-
sa, szakszerű értékelése, valamint azok 
megismertetésének és elismertetésének 
előmozdítása, továbbá a magyar szellem 
alkotó-kedvének ébrentartása és fokozása. 
Mivel 2014-ben az évi Kongresszusunk jel-
szava “Magyar múltunk, magyar öntuda-
tunk” volt,  így ide illő volt kitüntetni 
Vester Sharit, és Farkas Tibort, akik saját 
életük eseményeiből merítve megírták csa-
ládjuk kálváriáját ahogy átélték a nehéz 
háborús éveket és azt követő rendszert 
Magyarországon. Fontosnak tartjuk az 
ilyen korrajzok megörökítését az utókor-
nak. Vester Shari “Degrees of Courage és 
Farkas Tibor “Ezért emlékszem 
Budatetényre” című könyveikkel nyerték 
meg a kitüntetéseket.  

Az Árpád Akadémia rendes tagjai sorá-
ba választotta dr. Puskás Juditot, aki mint 
professzor és kutató nagy sikereket és elis-
merésre méltó eredményeket ért el, hogy a 
mellrák diagnózisához és terápiájához 

nyújtson új, modernebb, hatékonyabb 
megoldást. Munkájáról 370 kiadvány-
ban megjelent cikk és 31 külön szaba-
dalmat terjesztett elő. Gratulálunk 
munkájához. 

A 2015-ös kitüntetésekre folyamat-
ban van a gyűjtés, várjuk a jelentkező-
ket és jelöléseket a külföldi diaspóra 
tagjai közül. Írjanak magyar.tarsasag 
@gmail.com címre. 

  
 
 

Jöjjön a  
MAGYAR BÁLRA 

2015. november 28-án  
A zenét a tánchoz New Jerseyből 

a „Magyar Kálmán Zenekar” szol-
gáltatja, és mind azzal ami a jó 
hangulathoz kell: remek zeneszám-
ok,  és tánc kifulladásig! 

 

Magyar Kongresszusi képtár 2014 
− minden korosztály és sok program mindenkinek − 


