A Magyarország Barátai Alapítvány
legmagasabb Díját adta az Amerikai Magyar
Szövetségnek (AMSZ) a sok munkáért amit
az Amerikai Magyar kapcsolatért tett.
Dr. Vizi Szilveszter át adja a Díjat Balogh
Gyula Elemérnek aki az Amerikai Magyar
Szövetség társelnöke. Varga Mihály, a
Magyar Nemzeti Gazdásági Miniszter és ifj.
Koszorus Ference az AMSZ Tisztelbeli elnöke
és igazgatóság elnöke ünnepeli a Díjat.
Balogh Gyula Elemér köszöntő beszéde
Kedves Vizi Szilveszter úr,
Tisztelt Varga Mihály Miniszter úr!
Az Amerikai Magyar Szövetség nevében mély tisztelettel köszönöm a Magyarország Barátai
Alapítvány kuratóriumának megtisztelő kitüntetését.
Kedves vendégek, mindannyian jól tudjuk egy Szövetség a munkája nem egy embernek az
eredménye, hanem egy széles körű, önzetlen csapat össztevékenysége.
Tisztelettel felkérem a jelenlévő vendégek közül azokat az AMSZ tagokat, hölgyeket és urakat,
akikkel együtt szeretném köszönetünket kifejezni a Magyarország Barátai Alapítvány felé.
Az igazgatósági tagjai közül felkérem Dr. Ludányi András urat, Kádár Lynn Katalint és
Dreisziger Stricz Zsuzsanna asszonyt. Különös tisztelettel szeretném felkérni Honorable Gáal
Schott Anikó asszonyt, Szövetségünk egyik legönzetlenebb pártoló tagját. Őrá minden
alkalommal mindenben őszintén számíthatunk. Kérlek Anikó fáradj ki közénk, légy részese Te is
velünk együtt a Díjátadáson. Végül, de nem utolsó sorban felkérem Kólus Bertalant az Ifjúsági
Bizottság elnökét, légy szíves képviseld a fiatalságot.
Kedves Magyarország Barátai!
Egy idézettel szeretném kezdeni beszédemet.
Mi az a közös hang, emberek százaiban és ezreiben együtt rezdülő érzés, amely
egyszerre dobbantja a szíveket, mozgatja a kezeket és a lábakat, és emeli fel a fejeket?
Nem más ez, mint a hűseg. -Fidelissimus Ad Mortem.Ez az American Hungarian Federation jelszava.
Ez állt a Tisztelt miniszterelnök úr köszöntő levelében amit elolvastam az AMSZ 100 éves
évfordulóján. Orbán Viktor
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Mint tudjuk ebben évben ünnepli az Amerikai Magyar Szövetség a bejegyzésének 110-dik
évfordulóját. E kitüntető díj átvételét a Szövetség alapítói nevében is szeretném megköszönni.
Övéké az igazi dicsőség, ők hozták létre a Szövetséget, mi csak a követői vagyunk.
Egy pár példát említenék az AMSZ eddigi tetteiröl, és a jövőképünkről.
Az akkori alapítók és több honfitársunk az 1900-as években egy jobb jövő reményében
kivándoroltak Amerikába. Az egymásra utaltságukban összefogtak, segítették egymást, különösen
az amerikai életbe való beilleszkedésben.
1906-ban már az alapítás évében az AMSZ tagjai nem csak Amerikában, hanem Budapesten is a
Városligetben tanújelét adták az amerikai-magyarok elválaszthatatlan barátságáról. George
Washington szobrot állítottak fel, mely ma is méltó dísze a Városligetnek.
1945-ben a mai értékben 11 millió dollár pénzt, ruhát, orvosságot, ételt gyűjtöttek össze a
tagok adományként , támogatva a lerombolt Magyarországot, a magyar népet.
1956-ban az 56-os menekültek megsegítésében az AMSZ lelkes összefogással mai értékben
közel 4 millió dollár támogatást nyújtott ismét az amerikai beilleszkedésben, az angol
nyelvtanulásban, munkahelyek teremtésében.
2007 ben az AMSZ vezetők a Victims of Communism Szobor felavatását ünnepelték
Washingtonban, ami 10 év kitartó munkájába telt, hogy engedélyt kapjanak az elhelyezésére.
2010-es magyarországi árvízkárosultak részére valamint a 2013-a vörös iszap okozta károk
helyreállításában az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány testvérszervezetével együtt
több százezer dollárt valamint 10 tonna adományt adtunk át, és 100 árviz károsult
gzerekeket vendégeltünk Balatoni Táborba.
2013 ban a Smithsonian Festiválon Washingtonban Hungarian Heritage Roots to Revival
Pavilion felépítésében együttműködve két hétig segítettük a szervezők munkáját és $10,000
dollárt adományoztunk. Ezt az eseményt 1.4 millió ember látta személyesen , 40 millió a TVn.
2014 ben Budapesten az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 5 éves évfordulóján az AMSZ
szponzorált egy BÉKE FÓRUM-ot, ahol az Amerikai Magyar kapcsolat erősítése, kedvezőbb
megítélése volt a cél. A Fórumon Az amerikai magyar közösség aggodalmát fejezte ki a két
ország közötti csökkenő kapcsolatának helyzetéről. Több mint 225 tisztelteték meg
programunkat
2016-ban az AMSZ és a Polish American Congressel közös nyilatkozatot adott ki Bill Clinton
elnök szomorú kijelentése ellen, ahol a magyarokat dictator szeretőnek nevezte.

Kedves honfitársaim, néhány szót beszélnék a fiatalok jövőjéről, mert
Aki nem tanul a múltból, az nem is tudja építeni a jövőt!
Nekünk ez az egyik legfontosabb feladatunk.
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Tudjuk jól, a magyar származású fiatalok zöme nem csak Amerikában, hanem a világban
mindenütt azonos problémával küzdenek. Nem érintettek kellőképpen, nem
motiváltak a magyar ügyekkel kapcsolatban.
Mi a megoldás? Hogyan lehetne ezen változni?
Elöszőr is be kell engedni őket a szervezeteinkbe, nagyobb szabadságot adjunk számukra,
hogy olyan eseményeket szervezzenek, ami őket érdekli, és nem csak azt, amit mi
szeretünk idősebbek. Ösztönözni kellene őket, hogy olyan új szervezeteket hozzanak
létre, amit a mi tapasztalatunkkal támogatunk.
Mi a cél? A több generációs fiatalok széles körű bevonása, aktív részvételének és
szerepvállalásának előmozdítása. Az ifjú tehetségek tudásának és képességének
felkarolása.
A jövő nemzedéke számára megőrízni, átörökíteni hazánk szellemi, kulturális,
tudományos értékeit.
Hogy oldjuk meg? Lenne egy javaslatom:
A Magyarország Barátai Alapítvánnyal összefogva indítsunk el egy Harmad és
Negyedgenerációs EXPOT, ahol a világból a fiataljait megszólítjuk , összefogjuk, teret,
lehetőséget adunk számukra. Kizárólag ők lennének a kiállítók, velük együtt részese
lehetnénk az örömüknek.

Végezetül azt javaslom, legyen példaképünk az AMSZ alapítóinak a szándéka.
Emlékezzünk az áldozatos jótékonysági szellemükre, az összefogásukra.
Soha ne felejtsük el a gyökereinket.
Isten áldja meg a magyarokat!
Most átadom a szót ifj Koszorús Ferencnek, az AMSZ tiszteletbeli elnöke és az
igazgatóság elnöke. Ő is példakép, fáradhatatlanul dolgozik az amerikai-magyar
kapcsolatok széleskörű erősítésében, Magyarország jó hírnevének fennmaradásában.
Köszönöm a figyelmüket!

3

