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BESZÁMOLÓ 

a clevelandi munkalátogatásról 

 

Orbán Viktor Miniszter Elnök Úr a clevelandi magyar közösségnél tett látogatásakor azt 

kérte az ott élőktől, bátran kérjenek segítséget az anyaországtól. Ehhez teremtett jó 

alkalmat számukra a Debrecenből delegált vendégprofesszor, aki jelenleg Fulbright 

ösztöndíjjal tanít a clevelandi egyetemen. Az ő támogatásával a clevelandi Egyesült 

Magyar Egylet arra kérte a Debreceni Tankerületi Központot, hogy adjanak módszertani 

segítséget a Magyar Iskola munkatársainak; ismertessék meg az oktatás magyarországi 

rendszerét a clevelandi magyar pedagógusokkal.  

A fentieken kívül kérték az október 23-i ünnepségen való részvételünket, hogy együtt 

emlékezzünk meg az ott élőkkel, jelenlétünkkel is támogatást nyújtva számukra.  

Látogatásunk alkalmával több eseményen vettünk részt: 

Megemlékezés az 1956-os szabadságharcról: (2019. október 20.) Az ünnepi műsor 

vezérgondolata a kivándorolt magyarok közösségének összefogása, valamint a 

szabadságharcot követő tömeges magyar kivándorlás. A magas színvonalú műsor 

zárásaként ünnepi gondolatait Mészárosné Vareska Andrea osztotta meg velünk, aki az 

összefogásra, a z emlékezésre, és a magyar nyelvtudás átadásának fontosságára hívta fel 

az ünneplők figyelmét.  

Orbán Viktor a clevelandi magyar közösség vendégeként 

 

 

 

                                       A megemlékezés pillanatai 



2 
 

Debreceni és hortobágyi népzenei barangolás címmel (2019 október 22.) előadást 

tartottunk az érdeklődők számára. Az eseményen népdalcsokrot tanítottunk, valamint a 

népszokásokkal, a hortobágyi állatvilággal, az őshonos állatfajokkal ismertettük meg a 

résztvevőket. A programon jelen voltak a regös tánccsoport tagjai, akik a programot 

táncbemutatóval zárták.   

 

Hortobágyi barangolás képei 

 

 

 

 

Clevelandi regös csoport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerekasztal beszélgetésen vettünk részt, (2019. október 23.) melynek témája: A 

magyarországi közoktatás jelenlegi helyzete: fejlemények és jövőkép volt. A Power 

Point bemutatót - mely részletesen bemutatta a magyar oktatás felépítését jellemzőit – 

követően került sor kötetlen beszélgetésre. Felvetődött a 4.6.8. osztályos középiskolai 

képzés,-a mindennapos testnevelés szervezése, - valamint a közösségi programok 
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(színházlátogatás, hangverseny…) megvalósíthatóságának lehetősége is. A program 

zárásaként a magyar és amerikai gyakorlat összevetésére is sor került. 

 

 

 

A kerekasztal beszélgetés képei 

 

 

 

 

A Clevelandi Magyar Iskola működtetésében nagy szerepet játszanak az önkéntesek, 

akik az órákat tartják. Nem egy esetben a gyerekek szülei maguk is részt vesznek az 

órák szervezésében. A magyar iskola tanulói a hagyományos amerikai képzésen túl 

hetente egy alkalommal – hétfő 19.00-21.00- vesznek részt a magyar nyelvű 

foglalkozásokon, melyen láthatóan örömmel fogadnak.  

Foglalkozások: Két alkalommal mi is tartottunk foglalkozást az alsó tagozatos korú 

gyermekek számára. A programok (- kézműves, -irodalmi, -zene, és tánc) valamennyi 
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gyerek tetszését elnyerték, szívesen dolgoztak velünk együtt. Az órákat követően többen 

személyesen mondtak köszönetet.   

Foglalkozások a Clevelandi Magyar Iskolában 
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A Bocskai Rádió egy clevelandi egyetem területéről annak támogatásával sugározza 

műsorát minden héten vasárnap délután 2 és 5 óra (Közép-Európai idő szerint, 20 és 23 

óra) között, kizárólag magyar nyelven. 

2019. október 27-én a Bocskai Rádió készített velünk riportot. A műsorvezető a 

látogatás alatt szerzett tapasztalatainkról, a tervezett programok sikerességéről, a tanítási 

órákról érdeklődött. Továbbá intézményvezetőnk Czellér András az ének és testnevelés 

tantárgyak oktatásásról beszélt. 

Az út során kapcsolat felvételét kezdeményeztük két további magyar intézménnyel: 

1. Arany János Magyar Óvoda és Iskola (New York)  

 

 

 

 

 

2. Buffalo Magyar Ház 

Úgy ítéljük meg a Clevelandi Magyar Iskola Igazgatójának, valamint clevelandi 

Egyesült Magyar Egyletek elnökének, továbbá a programokon részt vevők 

visszajelzései alapján, hogy tervezett programjaink eredményesen valósultak meg. 

Valamennyien szívesen emlékszünk az igazi magyar vendégszeretetre, s az ott szerzett 

élményekre. 

 

Debrecen, 2019.11.04.     

   Czellér András Intézményvezető   

  Kelemenné Fegyveres Ildikó Intézményvezető- helyettes 

   Pethő Katalin Intézményvezető-helyettes 


