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 Az LVIII. (58.) Magyar Kongresszus - The 58th Hungarian Congress 

Téma: „Még nem elég…”  ̶   Topic: “It’s not enough…” 

Nov. 23 - 24, 2018 
Péntek AM — Szombat PM 

Jelölje meg naptárában 
ezeket a dátumokat most, 

és barátaival és 
családjával jöjjön el!  

– Dr. Nádas János, elnök 

Részletes programot küldünk  
szokásunk szerint novemberben. 

 

Hilton Garden Inn Downtown 
1100 Carnegie Avenue,  

Cleveland, Ohio, USA 44115  
  

SAVE THE DATE: 
58th Hungarian Congress, to be held on 

November 23-24th, 2018  

A Magyar Kongresszust Novem-
ber 23-24 közt tartjuk meg, a már 
hagyományos Magyar Bállal, Disz 
ebéddel, Irodalmi és Művész Esttel 
és a Ladányi Művészeti kiállítással. 

Szeretettel várjuk és hívjuk ma-
gyar testvéreinket, jöjjenek el, is-
merjük meg egymás véleményét, 
építsük a magyar közösségünket.  
   – Dr. Nádas János  

Kongresszusi téma 

2018 Magyar Kongresszus té-
máját Váci Mihály verséből „Még 
nem elég” emeltük ki: 

„...Nem elég a célt látni, járható útja kell! 
Nem elég útra lelni, az úton menni kell!... 
Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! 
És nem elég akarni, De tenni, tenni kell...” 

Díszvendégünk 

Díszvendégünk Smith Marion, a 
Budapesti Common Sense Society 
alapító elnöke. Az elmúlt évek so-
rán több vitát, panelbeszélgetést, 
konferenciát, előadást, nyári aka-
démiát és filmvetítést szervezett 
Magyarországon. Az egyesület cél-
ja, megadni a lehetőséget nyílt és 
őszinte eszmecserékre. A remény 
ez által az, hogy megalapozza a 
polgári vezetés és a felelősségtel-

jes szabadság eszméjét. Változó 
történelmi jelentőségű időszak elé 
tekinthetünk, úgy a Kárpát-
medencében, mint az Egyesült Ál-
lamokban, ahol ezek az eszmék 
nélkülözhetetlenek. 

Guest of Honor 

2018 Hungarian Congress, 
Guest of Honor is Marion Smith. 
Founding President of the Com-
mon Sense Society in Budapest, 
which has become an international 
foundation that promotes civic en-
gagement, entrepreneurship, and 
leadership virtues among young 
professionals in the United States 
and Europe. Marion Smith is a civil 
society leader and expert in inter-
national affairs, and has been exec-
utive director of the Victims of 
Communism Memorial Foundation 
since March 2014.  

Mr. Smith will be the keynote 
speaker at the November 24th, 
2018 luncheon of the Hungarian 
Congress in Cleveland. 

Erkölcsi elvek egy  

liberális társadalomban 

Mezei András Atya, Szent Imre 
templom plébánosa, tervezett elő-
adása: “Erkölcsi elvek egy liberális 
társadalomban,” majd lehetőség 
nyílik kérdés felet eszmecserére.  

Ugyanakkor teljesen új progra-
mot is szervezünk, sikerült Ben-
csik Zita, Chicagói Főkonzul köz-
bejárásával, meghívni a BuSho 
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál 
igazgatóját, Gábeli Tamást, a fesz-
tivált szervező Gombolyag Alapít-
vány elnökét. Tamás, kérésünkre 
az elmúlt évek nyertes, magyar 
nyelvű filmeket bemutatja és al-
kalmat ad a filmekkel kapcsolatos 
eszmecserére, és az elnyert díja-
zás kiértékelésére. 

A collection of award winning 
films from the BuSho Hungarian 
International film festival, will be 
shown at the 2018 Hungarian 
Congress November 23-24. Festi-
val organizer Tamás Gábeli will 
lead discussions following the 
viewing of each film.  
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Külföldi terrorszervezetek  

Visszatérő előadónk, Németh 
Iván, a szocialista Mo. ill. külföldi 
terrorszervezetek közötti együtt-
működésről fog előadást tartani.  

Magyaros babák 
 

A 2018-as kiállításunk alkalmá-
val bemutatjuk Tárkányi Edina mű-
vészi alkotásait, népi hagyománya-
inkat felelevenítő magyaros babái, 
továbbá mesehősöket ábrázoló ba-
báit. Nem csupán bemutatja alkotá-
sait, hanem kiállítása része lesz a 
vásárnak is. 

At our annual Hungaricum and 
Book Exhibit we are happy to wel-
come a new artist Edian Tárkányi 
presenting her collection of dolls.  

FELHÍVÁS: DR. LADÁNYI 
SZÉPMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

Ismét, immár 6-ik éve, tervezzük meg-

tartani a Dr. Ladányi Szépművészeti Pályá-

zatot a magyar származású (16 és 40 éves 

közötti) fiatal tehetségek számára, akik el-

látogatnak a Kongresszusra.  A részt vevé-

si szabályok megtalálhatók a Magyar Tár-

saság hungarianassociation.com honlap-

ján.  Nagy szeretettel várjuk a „művész” 

pályázat jelentkezőit.  Minden résztvevő 

kap egy elismerő díszoklevelet és első, 

második és harmadik díjat osztunk, $500, 

$300 és $200 értékben, a nyerteseknek. 

Irodalmi és művész est  

Marosvásárhely híres baritonja, 

a Kolozsvári Magyar Operaház tag-

ja, a nemzetközileg elismert, Balla 

Sándor fellép, zongorán kíséri test-

vére, Balla Zsuzsanna.  

Balla Sándor tanulmányait Ma-

rosvásárhelyen, Brassóban és Ko-

lozsvárott végezte. 2018-as sikerei: 

a Győri Nemzeti Színház előadás 

sorozatában, mint Figaró lépett fel, 

a Toscának Scarpiáját és a közel-

múltban Verdi, Rigollettoját adta 

elő a Námetországi Landest-

heaterben, szintén fellépet a Ma-

gyar Állami Operaházban, mint 

Friedrich a Das Liebesverbotban. 

Balla Zsuzsanna, zongoramű-
vész és tanár, már tavaly elkáp-
ráztatta közönségünket előadásá-
val. Zongora szakos zenei tanul-
mányait Marosvásárhelyen és 
Brassóban végezte.  

We will be presenting Sándor 

Balla, baritone opera singer, 

member of the Hungarian Opera 

in Kolozsvár. The evening will fea-

ture opera favorites from his rep-

ertoire from the works of Donizet-

ti, Rossini, Verdi, Puccini, Berlioz, 

Mozart, Leoncavallo and Erkel.  

Körözött kóstoló 

A Magyar Társaság évi kong-

resszusán mindig boldogan büsz-

kélkedünk az irodalmi, tudomá-

nyos vagy zenei magyar szellemi 

termékekkel, a magyaros díszítő-

tárgyakkal, műtárgyakkal és még 

a gasztronómiai különlegeségek-

kel is és azok alkotóival.  Az el-

múlt évben a pénteki déli falatozó 

keretében bemutattuk, illetve kí-

náltuk  vendégeink fogyasztására 

a magyar gasztronómia egyik 

kedvencét, a „körözött-et”.  A 

„körözött kóstoló” kínálatát Cle-

veland legjobb készítői ajándé-

kozták, amiért hálás köszönete-

tünket fejezzük ki Dömötörffy Éva, 

Gulden Kati, Horváth Judit, Me-

gyimori Marika, Nádas Miklós, 

Peller Ildikó, Pereszlényi-Pintér 

Márta, Varga Sándor és Vllasi 

Andrea „mestereknek”.   

A szebbnél szebb prezentáció 

és az ínycsiklandozó íz jellemezte 

mindegyiket, és az „ahány ház, 

annyi szokás” elv alapján mind 

egy kicsit más volt.  Kóstolhat-

tunk hagymásat vagy hagymanél-

külit,   júhtúrósat vagy anélkülit, 

különös „Ráckevei Cifra körözöt-

tet”, és a diétásoknak laktosz 

menteset és még a „vegan” válto-

zatót is, de mindegyik változatnak  

elengedhetetlen része  volt a vi-

lághírű magyar pirospaprika.    

Éljen a „magyar” konyha!  

  – Peller Ildikó  

Membership 2018 

We would like to thank our past 
members for their support. Their en-
couragement through their member-
ship sustains our organization. 
Please renew your membership by 
mail or web: 
www.hungarianassociation.com/site/

en/payment-options/ 

Köszönjük tagjaink támogatását 
és kérjük újítsák meg a 2018-as évre, 
akár a mellékelt boritákban postán, 

akár honlapunkon. 

Jöjjön a  
MAGYAR BÁLRA 

2018. november 24-én  
2018 November 24-én, megren-

dezésre kerül a már hagyományos 
Magyar Bál.  

A zenét a Mahovlich Walt veze-
tésével a Harmonia zenekar, szol-
gáltatja.  

Kérjük, aki első bálozó szeret-
ne lenni, vagy ebben az évben foly-
tatja első bálos évét, jelentkezzen a 
magyar.tarsasag @gmail.com címen.  

http://www.hungarianassociation.com/site/en/payment-options/
http://www.hungarianassociation.com/site/en/payment-options/
mailto:magyar.tarsasag@gmail.com
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téről azoknak 
viszontagságairól 
és visszavásárlá-
sukról. Toldy Ág-
nes és Simon Be-
nedek Zsuzsánna 
rendezésében 
zajlott le az erdé-
lyi találkozó, ahol 
dr. habil. Dani 
Erzsébet erdélyi 
származású, a 
Debreceni Egye-
tem adjunktusa  a 
székelyföldi kul-
turális autonómia 
témáját felvetet-
te, majd  Simon-Benedek Zsuzsanna 
arról mesélt, hogy családja hogyan tar-
totta a magyar értékeket és hagyomá-
nyokat a kisebbségben.  A pénteki nap 
záróakkordjaira az Irodalmi és Mű-
vészest keretében került sor, ahol te-
hetséges fiatalok szavaltak magyar ver-
seket, Balla Zsuzsanna marosvásárhelyi 
származású Detroitban élő zongoramű-
vész és Völner Eszter budapesti szop-
rán énekes mutatták be nagyszerű Liszt 
és Kodály-műsorukat, majd dr. Hargi-
tai Péter költő, egyedi módon szavalta 
el, a 200 éve született 
Arany János, A walesi bár-
dok című balladáját. 

A Kongresszus második 
napját Szentes Kunigunda, 
kezdte a Notre-Dame és 
Pázmány összefog: gondo-
latolvasás a jobb életminő-
ségért, életek mentéséért 
című előadásával.  Majd dr. 
habil. Dani Erzsébet Népmozgások és 
nemzeti önazonosság Trianon után 
címmel a mai világ kihívásait és a múlt 
tanulságait állította egymás mellé, ezzel 
is rámutatva a közös párbeszéd fontos-
ságára.  Nádas Zsolt Chicagoból költö-

zött Budapestre a GE 
nagyvállalat buda-
pesti irodájának igaz-
gatójaként, és beszá-
molt magyarországi 
tapasztalatairól, a két 
ország közötti hason-
lóságokról, különbsé-
gekről. 

Ezután következett 
egy kerekasztal-
beszélgetés Liesz-
kovszky Ida vezetésé-
vel. A magyarországi 
ösztöndíjasok benyo-
másairól a két orszá-

got kulturális, gazdasági, társadalmi, 
oktatási szempontokból összehasonlít-
va. Érdekes volt hallani a különböző 
városokban és élethelyzetekben megélt 
élmények hasonlóságát és különbségét 
a hét különböző korú, különböző hát-
terű és különböző területről érkező, 
fiatal előadótól.  

A társas ebéden dr. Turai Zoltán, a 
Honvédelmi Minisztérium munkatársa 
az amerikai és a magyar információs 
teret célzó orosz befolyásolási törekvé-
sekről beszélt, rávilágított az orosz 

módszerekben fellelhető esetleges ha-
sonlóságokra, illetve különbségekre. 

Ezután levetítették Tálas Tünde és 
Prof. Hargitai Péter közös dokumen-
tumfilmjét, A Forradalom lányát, 1956
-os szabadságharcban fogant történe-
tet, majd a film után Prof. Hargitai a 
film létrejöttétől, elismerésiről és rá-
diójátékká alakításáról is beszélt.   

Párhuzamosan rendezte Toldy Ág-
nes a gyermekprogramot, ahol zene-
művek zongorán és hegedűn, játékos 
tánc, énektanulás Kodály módszerrel 
és kézműves foglalkozás is folyt.  

Ezután a Szent László Rend is meg-
tartotta éves közgyűlését v. Falk Viktor 
törzsszéktartó, helyettes főkapitány 
elnökletével majd dr. Tápay Miklós 
tartotta történelmi visszapillantást 
1956-ra és a forradalom esélyeire.  

Ezt követőén – témát váltva – dr. 
Hargitai István DDS, angol nyelvű elő-
adásban az alvászavarokkal küzdőknek 
adott tanácsokat. Ezután már csupán a 

Beszámoló,  Clevelandi 
Magyar Kongresszus 2017 
 

A Magyar Társaság Tisztikara im-
már 57. alkalommal rendezte meg a 
Magyar Kongresszust. A Kongresszus 
„a magyar értékek és a magyar össze-
fogás” jegyében zajlott, egész napos 
programokkal, előadásokkal, kiállí-
tással, hagyományos Magyar Bállal, 
Művészesttel ékesítve ezt a különle-
ges hétvégét.    

A program Dr. Nádas János elnök 
köszöntőjével kezdődött, aki a ma-
gyar kultúra ápolására és átörökítésé-
re hívta fel a figyelmet. Ezután Szabó 
Noémi a buffaloi Calasanctius prog-
ram ösztöndíjasa a református egyház 
mai szerepével kapcsolatosan fejte-
gette előadásában, hogy „található-e 
érdekellentét a magyar kultúraápolás, 
illetve az Isten iránti hit ápolása kö-
zött.” Dr. Pereszlényi P. Márta a koz-
metika királynője, a magyar szárma-
zású Estée Lauder életét és pályáját 
mutatta be. Nagy Katalin aki Buda-
pestről érkezett a táncházi módszer 
lényegéről és történetéről beszélt.  

Az évi Árpád Akadémia előadást, 
Professzor Hargitai Péter író, költő, 
műfordító tartotta. Szakmai, részletes 
érvelései bebizonyították, hogy Arany 
János Shakespeare fordítása jobb, 
mint az eredeti. A Magyar Társaság 
ebédfogadásán Erőssy Simon Ilona, 
háziasszony közreműködésével az 
egyik gasztronómiai büszkeségünk, a 
körözött volt a kiemelt ételkülönle-
gesség. Bálint László Erdélyből a 
Kongresszusra is elhozta „Egy falat-
nyi Erdély” című világ körüli kulturá-
lis rendezvényt, amelyből kiderült 
mennyire nagy a közösség ereje, és 
behálózza a szórvány területeket jóté-
konysági akciókkal.  Ezután került 
megnyitásra a művészkiállítás, ame-
lyet könyvek, festmények, fényképek, 
és népművészeti tárgyak ékesítettek.  

A délután csoportos vetélkedővel 
kezdődött a magyar zenéről és művé-
szetről. Követte Németh Iván, aki elő-
adást tartott a Seuso kincsek történe-

Somogyi Lél, dr. Hargitai Péter Árpád Akadémia 
arany érmes, Dr. Nádas János  

Völner Eszter szoprán és  
Balla Zsuzsanna zongoraművész  

Kerekasztal beszélgetés: Moderátor Lieszkovszky Hargitai Ida,  
Magyarország ösztöndíjasok benyomásai: Magyarország/Amerika - 

kulturális, gazdasági, társadalmi, oktatási szempontok. 

Nádas Zsolt: "Tábortűztől a globális gazdaságig:  
Generációs szövetek a nagyvilágban".  
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Köszönjük a fővédnököknek, és védnököknek, és 
minden részvevőnek, akik támogatták a 2017-es 
Magyar Kongresszus és Bált.  

 
FŐVÉDNÖKÖK –  
PRINCIPAL PATRONS  2017 
Ács Zoltán (DC)    
Bagi Emil és felesége (OH) 
Balázs Béla és Vivienne (OH)  
Balunek György (OH)  
Biró Zoltán (OH) 
Bodnár Lajos és felesége (OH)    
Borosdy Erzsébet (OH)    
Dr. Clark-Csürös Sylvia (NY) 
Csicsery Zsigmond  (CA)  
De Balogh Ferenc és felesége (CA) 
Dömötörffy Zsolt és felesége (OH)  
Edöcs Anna (OH) 
Erdélyi Andrew és Nancy (NY)  
Dr. Forgács Péter és Kathleen (NY) 
Gulden György és Katalin (OH) 
Dr. Gutay László és felesége (IN)  
Dr. Gyékényesi Gatto Katalin  (OH) 
Dr. Gyékényesi János és felesége (OH)  
Hatfalvi Emil és felesége (MD) 
Hooper Ilona (VA)    
Keresen Kiss Katalin (OH) 
Kováts Béla és Erzsébet (OH) 
Körössy János Ifj.  (OH) 
v. Kun-Szabó István és felesége (NJ)  
Ladányi Imre és Ilona Alapitvány(NY)  
Lauer John és Edith (OH)  
Lendvai-Lintner Imre (NJ) 
Dr. Ludányi András és Annamária (OH)  
Ludányi Nádas Julianna (OH) 
Magyarország Fökonzulátusa (Chicago) 
Mészáros Elemér és Andrea (OH) 
Dr. Mészáros Magdaléna (OH) 
Dr. Molnár Albert Csaba és Marjorie (TX) 
Nádas Gyula és felesége (IL)  
Dr. Nádas János és felesége (OH)  
Nemes Lois (MT) 
Dr. Papp Klára (PA) 
Dr. Pereszlényi-Pintér Márta (OH)  
Dr. Ruzics Tamás és Barbara (OH) 
Sárosi Richard (OH)                                                
Simon Benedek Zsuzsa és Csibi Loránd (OH) 
Small Business Consulting (OH)  

Somogyi F. Lél és Mariana (OH)  
ifj. Szabó Zoltán és felesége (OH)  
Szendrey Enikö (PA) 
Szentkirályi Pál és Felesége (OH)  
Szent László Rend és Társaság (OH)    
Szeretvai György és Gisela (OH) 
Tamoga István és Lisa (OH) 
Dr. Tápay Miklós (OH)  
Dr. Tömöry Miklós és Eva (Kanada) 
Varga László és Csilla (OH) 
Varga Sándor (OH) 
Volker Katalin és Jenö (WV)  
Vörös Katalin (CA)  
von Zemenszky Elisabeth (PA) 
lovag Ybl Miklós (HI)  
 
PATRONS – VÉDNÖKÖK /  
KONGRESSZUSI ADOMÁNYOZÓK 
– CONGRESS DONORS  
Balogh Petres Judit (HUN) 
Beodray Piroska (OH)  
Bogárdy Imre és felesége (OH)  
Boyd-Bowman Margit (NY)  
Böjtös László és felesége (OH) 
Daróczy József és Ibolya (OH) 
Faber Papp Erika (CT) 
v. Falk Viktor és felesége(OH)  
Farkas Enikö (NY) 
Gegenheimer Mike és Ava (OH)  
Huber Zsolt és Ildikó (OH) 
Jókai Edith   (IL) 
Kosztolányi Károly (FRAN) 
Lestár Ferenc (OH) 
Medgyessy Mihály és Marlene (KY) 
Menyhárt István (OH) 
Ott Lajos (TX) 
Peller Miklós és Ildikó (OH)  
Rácz Zsuzsa és Dr. Lieszkovszky László 
(OH) 
Sárosi Ernest és Violet (OH) 
Szakállas László (OH) 
Tarnoy Éva (Kanada)  
Tárcsay Ferenc és Júlia (OH) 
Dr. Varga Ildikó (OH) 
Záhony-Clementis Botond (FL) 
Zsebi Ferenc és Luise (OH)  
 

(A névsorok nem teljesek.) 

zárónyilatkozatra, a kongresszus ünne-
pélyes lezárására maradt idő. 

Este sorban érkeztek a vendégek 
szebbnél szebb ruhákban, öltönyökben 
az esti bálra. A hagyományos díszvacso-

rát és Magyar bált a clevelandi Magyar 
Cserkész Regös Palotás tánca megnyi-
totta. Prof. Hargitai Péter átvette az 
Árpád Akadémia díjat munkásságáért. 

Szintén sor került a dr. Ladányi Imre 
Alapítvány Művészeti Pályázat eredmény-
hirdetésére, ahol dr. ifj. Nádas Jánost 
első, Gyermán Sándort és Petrulis Robit 
második, végezetül Kozmon Gyulát har-
madik díjjal tüntettek ki.  Az idén Pig-
niczky Keve, a Kodály Pontozón legényes 
kategóriában első díjas táncos, egy legé-
nyes tánccal kápráztatta el a tisztelt ven-
dégsereget. Majd az egész esti szórakozta-
tó zenéjét a Harmonia együttes szolgál-
tatta, amely a bál végére nagy  táncház 
mulatságra alakult.  

Beszámolónk bejegyzését köszönjük: Bocskai 
Rádió: Csibi Loránd on 2017. december 2. - 
Esemény beszámolók,  Magyarság Újság 50. 
szám-2017. december 16. 

FŐVÉDNÖKÖK – PRINCIPAL PATRONS  2017 
PATRONS – VÉDNÖKÖK  / DONORS 

Beszámoló (folytatva) 

 Művész est szereplői: Dr. Nádas János, Völner Eszter, Balla Zsuzsanna, Zsurzsa Hunor, Fazekas Péter, 
Fazekas Éva Ilona, Dr. Hargitai Péter, Dömötörffy Zsolt.  

Kozmon Gyula  „Ladányi Pályázat műveivel”  

A Clevelandi Magyar Cserkész Regős Csoport  
palotás bemutatója  


