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53. Magyar Kongresszus, 2013  (frissítve 2013. 11. 22.) 

Rendezvények és előadók 
Presentations and Presenters 

(A program változhat) 

2013. NOVEMBER 29.   PÉNTEK / FRIDAY: 
A pénteki és szombati rendezvények helyszíne az Edison II és az Armington előadóterem. Munkaelnökök a 
Magyar Társaság vezetőségi tagjai. A péntek reggeli műsort Toldy Ágnes (Huron, OH) vezeti. 

 
 

Péntek reggel /  
Friday morning

  
10:30-10:45 am 

 

Terem / Room: 
EDISON II 

 

A kongresszus megnyitója: 

Dr. Nádas János, elnök 
 

Az LIII. (53.) Magyar Kongresszus 2013 évi témája: 

„Magyar Vagy? Testvérem Vagy!” 

Main theme of the 2012 Conference:  

“Hungarians Embracing Unity” 
 
 
 

 

 

Péntek / Friday 
10:45 am—11:15 am 

 
Terem / Room: 

EDISON II 

 
 

Dr. P. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): „Tavaszi Zápor 
c. film: magyar-francia kapcsolatok a II. világháború előtt” 

AZ ELŐADÁSRÓL: 

  1930-as évek elején, egy vidéki nemesi kúriában bálba készülődnek. A 
cselédlány Mari elkíséri gazdáját és annak leányát a bálba. Mari csak kívülről 
figyeli a bálozókat, de onnan is elzavarják. Később az intéző a bálból hazakíséri a 
házikisasszonyt, majd még ott a kertben bonbonokkal kínálgatja, végül elcsábítja 
Marit. Hónapokkal később a gazdaasszony megtalálja Mari babakelengyéjét és 
elkergeti őt a háztól. A terhes lány a faluban senkinél nem kap munkát, ezért a 
városba megy, alkalmi takarításból próbál megélni, ott szüli meg gyermekét. 

A falujába megy megkeresztelni kislányát és amikor azonban a városba 
visszatér, becsöngetnek hozzá: három hölgy feljelentése alapján hatósági intézkedéssel elveszik és 
lelencházba adják a kislányt. Mari kétségbeesve keresni kezdi gyermekét. A falujában bolondnak 
tartják, űzik, gúnyolják. Megkondul a templom harangja Mari ám a templomban elterül a földön. 

A történet az égben folytatódik. Megpillantja, hogy lenn a Földön lányát el akarják csábítani, ekkor 
kiönti a vödör vizet, vagyis záport zúdít a Földre: az alföldi legenda szerint a halott anya így 
akadályozza meg lánya rossz útra térését. 

Filmtörténeti szerepe 

Fejős Pál film rendező korábban az Egyesült Államokban rendezett némafilmeket. Onnan Párizson 
át hazajött, hogy itt művészi igényességgel készítsen filmet, amire szerinte az USA-ban nem volt 
lehetőség. A filmet több nyelvi változatban készítette és a főszerepet ismert francia filmsztárra, 
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Annabellára bízta. Bár a cselekmény a „bukott” cselédlány sablonos történetére épül, az alkotás így 
is kiemelkedik a hosszú párbeszédekkel zsúfolt, egysíkúan fényképezett korai magyar hangosfilmek 
közül. A filmben csak kevés szöveg hangzik le, a „Tavaszi zápor félúton van a modern művészfilm és 
a konvencionális melodráma között.” Filmjét a korabeli közönség és kritika egyaránt elutasította, de 
a korai magyar hangosfilm történetének jelentős alkotásaként tartják számon. 

AZ ELŐADÓRÓL:  

 Dr. P. Pereszlényi Márta a clevelandi John Carroll egeytem nyelvprofesszora és a 
nyelvosztály tanszékfeje. Doktori diplomáját az Ohio Állami egyetemen szerezte, Franciaországban 
az Institut de Touraine-ban és a Bryn Mawr egyetem Avignon-i programjában is tanult. Több 
magyar nyelvkönyvnek a szerkesztője, számos előadást tartott nemzeti és nemzetközi 
konferencián, jelenleg Magyar Társaság Bizottsági tagja.  

. 

       

 

 

 

 

Péntek / Friday 
10:45 am 

 
Terem / Room: 
ARMINGTON 

 
 

Hungarian/Canadian Film, English & 
Hungarian w/ subtitles, Armington Room, 
begins at 10:45 am, approx. 65 min.: Duke 
Bluebeard’s Castle, Bartok's stunning and 
shocking one-act opera tells the tale of 
Duke Bluebeard and his young wife Judith 
and the horrible secrets uncovered in his 
remote castle. Bartók “Hungarianized” the 
original French tale by presenting 
Bluebeard as the central character of a 
Hungarian folk ballad. 
 
Bartók: A kékszakállú herceg vára c. film (2009, 
magyarul / English subtitles) Bartók Béla egyetlen, 
egyfelvonásos operája, amelynek szövegkönyvét Balázs 
Béla írta. Balázs művében a Kékszakállú egy magyar 
népballada hőseként jelenik meg, amit hangsúlyoz Bartók 
akkoriban feléledt érdeklődése a magyar népzene iránt.  

 
 

Péntek / Friday 
11:15 am 

 
Terem / Room: 

EDISON II Edison II 

 
Bocskai Radió: A munkatársak 
bemutatása: Molnár Zsolt, 
Hargitai István és Csibi Lóránd 
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A Bocskai Rádió a WJCU 88,7-en fogható, 
vasárnaponként d.u. 14-17:00-ig. A programot Berta 
László az 1980-as évek végén kezdte meg. A műsort hosszú 
évek óta Kádár Dániel és Záveczki Mária vezették. Jeleneg 
Molnár Zsolt, Hargitai István, és Csibi Lóránd vezetésével 
működik. Az adás első félórájában minden héten más 
felekezeti egyház adása hallható, majd a műsor további 

részében magyarországi aktuális politikai események, egyéb érdekes hírek és rovatok /pl. történelmi 
rejtvényjáték, életmód vagy mit főzzünk? / valamint népszerű magyar zenei összeállítások /magyar nóták, 
operettek, modern hazafias dalok, régi melódiák, szép versek, esetenként kabarék / teszik mindenki 
számára élvezhetővé a 3 órás adást, mindezt kizárólag magyar nyelven. A „házigazda” a helybeli John 
Carroll Egyetem.  

 

CLEVELAND ÉS KÖRNYÉKÉN: MAGYAR RÁDIO ÁLLOMÁSOK:  Cleveland számos 
magyaroknak szóló rádió adással büszkélkedhet. Az egyik legismertebb rádióadás 
vasárnaponként 6-7-ig tart a WCPN 90.3-on, ahol Lázár Andrea és Bandi 
vezetésével működik. A WKTX (AM 830) műsorának Jim Georgiates a házigazdája. 
Az adások hétfőtől péntekig d.u. 16-18 óra között, szombaton 13:00 és 15:00 
között, illetve d.u. 17:00-tól napnyugtáig, vasárnap pedig 11:30-tól 15:00-ig 
tartanak. A WKTL 90.7-es frekevencián a „Souvenirs of Hungary” adása fogható, 

melyet a Check család vezet a Youngstown városhoz közeli Struthers-ben. Adásideje 
szombatonként 12:00-tól 13:30-ig tart. A WCSB 89.3 adásának jelenleg Bob Kita a házigazdája. 
Szombatonként d.e. 11-től 12:30-ig van műsoron. Akron térségében pedig, a WAPS 91.3-on 
vasárnap reggelente 8-9 között fogható magyar adás. 

 
 

Péntek / 
Friday 

 
12:00 pm 

 
Terem / 
Room: 

Edison-II 

 

Dr. Bencsik Zita, New York-i vezető konzul előadása: 
 

   
 

 „Kettős Állampolgárság” 
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CONSULAR DAYS during the Hungarian Congress, Friday, November 29 from 2 to 6 pm 
and Saturday November 30 from 10:00am -4:30 pm. With the new Hungarian 
nationality law, after January 2011, every person who was formerly a Hungarian citizen 
or is a descendant of a person who was a Hungarian citizen before 1920, and speaks 
Hungarian, may apply to become a Hungarian citizen even if he or she does not live in 
Hungary. The primary task of the “Consular Days” is to familiarize candidates with the 
simplified naturalization process. Dr. Zita Bencsik, Deputy Chief of Mission at 

Consulate General of Hungary, New York, will be available for private and group consultations, but 
you must reserve appointments by calling: 212-752-0669 and 212-752-0661 before the Hungarian 
Congress. See also the Hungarian Association website for further details in both English and 
Hungarian: www.hungarianassociation.com/ 

 
 

 
Péntek / 

Friday 
 

12:30 pm 
– 

1:30 pm 

 
 

Ismerkedő fogadás:  A Magyar Társaság szeretettel várja a kongresszus  
minden részvevőjétt. Háziasszony: Somogyiné Mariana (Cleveland, OH) 
Reception, hosted by the Officers & Board Members of the Hungarian 

Association. Hostess: Mrs. Mariana Somogyi (Cleveland, OH) 

 
 

 
Péntek / Friday 

2:00 pm   
 

Terem/Room: 
Edison-II 

 

„Minden nemzetnek a fő kincse a nyelve.  
Bármit elveszthet, visszaszerezheti,  
de ha a nyelvét elveszti,  
Isten sem adja vissza többé. „ 
Gárdonyi Géza  

 
VETÉLKEDŐ 

 „Félre érthetjük-e 
a magyar nyelvet 

???”  
Programvezető: 

Dömötörffy Zsolt (Cleveland)  
 

 A Magyar Kongresszua alatt  játékos nyelvi vetélkedőt rendezünk -  nem csak fiataloknak de  
idosebb korosztályosoknak is! - tehát MINDENKI SZÁMÁRA. A feladatok változatos és egyben játékos 
kérdései kitérnek egyebek mellett a szólások, közmondások, és a legújabb modern és a régi szavak 
ismeretére is. 

 
Péntek / Friday 

 
2:30 pm 

 
Terem / Room: 

Edison II 
 

 
 

 „Az Út” c. film,  
Dr. Jókay Károly ismerteti 

édesapja, Jókay-Ihász Lajos, 
életútját 

 

 

http://www.hungarianassociation.com/
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AZ ELŐADÓRÓL: „Ük-nagybátyám Jókai Mór bátyjától, ásvai Jókay Károlytól (1814-1902) származom. 
Édesapám, Jókay-Ihász Lajos (1924-1993) a Veszprém megyei Hathalomról, Győrön és 
Mosonmagyaróváron keresztül, Nyugatra menekült 1945 márciusában. Én 1963-ban születtem 
Chicagóban. Két húgommal együtt magyar családi környezetben, magyar cserkészetben s hétvégi 
magyar iskolákban, majd a burg kastli magyar gimnáziumban is tanultam. Közgazdasági diplomámat 
1984-ben szereztem, 1990-ben pedig politológiából doktoráltam a University of Illinoison. Első 
házasságomat 1992-ben kötöttem, Eszter lányom (1994) és Miklós fiam (1996) Budapesten élnek 
hozzám közel. 2002-ben elvettem Bozsó Szilviát és Budafokon lakunk, Szabolcs (2003) és Csilla (2005) 
nevű gyermekeinkkel.” 

„1994-ben telepedtem le Magyarországon és 1999-2012 között egy tanácsadó céget 
vezettem, magyarországi önkormányzatok pénzügyi kérdéseivel, valamint a balkáni országok 
(Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia) önkormányzatai átalakulásával foglalkozom. Indiában, 
valamint Namibiában, Dél Afrikában és Botswanában is dolgoztam tanácsadóként. Óraadó tanár is 
vagyok a Közép-európai Egyetemen (CEU).  Húgaimmal együtt 1994-ben Édesapánk emlékére egy 
alapítványt hoztunk létre, majd 2004-ben megalapítottuk ennek utódját, a Jókay Család Alapítványát 
(www.jokay.hu), mely a Kárpát-medencei magyar közoktatást, kultúrát, valamint a Pápai Református 
Kollégiumot és a Jókai Mór emlékét megörökítő civil szervezeteket hivatott támogatni. 2012. 
november 1-től a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatói feladatait látom el.” 

AZ ELŐADÁSRÓL:  
 Jókay-Ihász Lajos, a kiváló élelmiszervegyész, a nagy író Károly nevű bátyjának dédunokája 
Hathalmon élt 1945 tavaszáig. Középiskoláit Pápán, a Református Kollégiumban végezte, utána 
Mosonmagyaróváron, a Mezőgazdasági Főiskolán folytatta tanulmányait. A háború végén a szovjet 
csapatok elől nyugatra menekült. Évekig élt Nyugat-Németországban, majd kivándorolt az Egyesült 
Államokba, ahol tanulmányait befejezve tudományos pályán helyezkedett el. Ott házasodott meg, ott 
születtek gyermekei, akiket igaz magyarnak nevelt. Ifjúkora történetét az ő kívánságukra halála előtt 
részletesen hangszalagra mondta. Így 42 magnetofon-kazetta telt meg hanganyaggal. Ennek első 
részét Jókay Jolán leszármazottja, Zsindely Sándor áldozatos munkával számítógépre vitte. Így 
keletkezett egy 200 oldalas rendkívül érdekes kézirat életéről, gyermekkorától a kivándorló hajón 
szerzett élményekig. Ebbôl tartalmaz egy rövid részletet a következő szemelvény, mely a szerző pápai 

emlékeiről ad számot. Ennek közlésével a pápai Jókai Kör háláját kívánja kifejezni 
egykori tiszteletbeli és örökös tagja iránt, aki életében minden segítséget 
megadott a nagymúltú egyesületnek, melynek a megalakulásakor híres rokona, a 
halhatatlan mesemondó, Jókai Mór volt a fővédnöke. Míg élt, őt, Jókay Lajost 
védnökének tekintette a nagymúltú egyesület. 

Az Út c. filmet 2012. szeptember 8-án mutatták be a Budafoki Pezsgő és 
Borfesztivál keretében a Budapest-Budafok Református Egyházközség 
Szőllőskert gyermeksátrában (XXII. kerület), majd  a Tabán moziban 2011. április 
19-én. A filmet június 2-án Pápán a Református Kollégiumban több mint 100 

diák, tanár és a helyi közélet képviselője nézte meg. Június 4-én, Budapesten ismét bemutatták a 
Hálóban. Júniús 25-én a new yorki Magyar Házban egy családias, de lelkes közönségnek vetíteték a 
filmet! Végűl, 2011. szeptemberében Chicagoban, a filmben is szereplők társaságában emlékeztek 
meg Jókay-Ihász Lajosról. Agg Emese dokumentumfilmje. 

(Rövid „trailer” összefoglaló itt)  
http://www.youtube.com/watch?v=YMoUYpUOeNw 

http://www.jokay.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=YMoUYpUOeNw
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(5 perces részlet)  
http://www.youtube.com/watch?v=VSUYg1V5r5s&feature=youtu.be 

 

 
Péntek / Friday 

 
2:30-4:00 pm 

 
Terem / Room: 

Armington Room 

 

GYEREK PROGRAM 
Ének, bábszinház, táncház, kézművesség 4-12 éveseknek 

 
Programvezető: Toldy Ágnes 

 

Külön programveztők: 
Rózsahegyi Rozália, Solomon Ilona és Sebastian,  

és Magyar Cserkészvezetők  
 

(Lássuk a külön gyerek program szórólapot.) 

 

 

November 29-én és 30-án, péntek és szombat: 

EDISON EXHIBIT HALL 

MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS: 
ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS 

Ünnepélyes megnyitás: péntek délután 3:30-kor  – Formal Opening, Friday 3:30 pm 
Nyitva egész nap pénteken és szombaton / Afterwards open Friday and Saturday 

 

 

 

 
A kiállítást a tisztikar tagjai  

Ludányi Nádas Panni (Ada, OH) 
 és Erőssy Simon Ilona (Cleveland, OH)  

rendezik és felváltva látják el.  

 
 

 
 

KIÁLLÍTÓK – EXHIBITORS 

 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarell kiállítás / Aquarelle Paintings, Watercolor Paintings by 

Emery Bogárdy  

§ Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás / Hungarian Book Display & Sales, arranged by 

Julie Nádas Ludányi; (See tables for special sale books) 

§ Molnár Attila grafika kiállítása / Graphic Arts Exhibit by Attila Molnár 

http://www.youtube.com/watch?v=VSUYg1V5r5s&feature=youtu.be
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§ Tüdős Klára magyaros viseletek képes-kiállítás, összeállította Dr. P. Pereszlényi Márta / 

Illustrations from Klára Tüdős’ Hungarian fashions from the post-Trianon era 

§ Karácsonyi vásár - szaloncukor, és ajándéktárgyak, kiállítja a Clevelandi Magyar Múzeum és 

Társaság / Christmas Bazaar display and sales by the Cleveland Hungarian Heritage Museum & 

Society 

§ Hódmezővásárhelyi cserép vásár / Hódmezővásárhelyi folk pottery sale 

§ Tommy’s Pastries magyar finomságokat árul / Hungarian style baked goods from Tommy’s 

Pastries (Lakewood, OH) for sale (wrapped only) 
A kiállítók névsora nem teljes. 

 

Pénteken, a megnyítás alatt: 
Volkerné Dr. Almay Katalin, Amerikai 
Magyar Szövetség intézőbizottságnak 
tagja, (Shepherdstown, WV): 
bemutatja kiállítását  ― „Erdély: 
Magyarságunk Tündérkertje” 
 

Friday, during Exhibit opening: 
 “Photographs and  

Memories of Transylvania”  
by Dr. Katalin Almay Volker (Shepherdstown, WV) 

 
 

Hungarian Congress “Book of the Year”:  
 

Transylvania Today: Diversity at Risk,  
edited by Csaba K. Zoltáni 

 
See book display in exhibit hall. 
A limited number of copies will be available for purchase. 

P 
PÉNTEKEN / 

FRIDAY 
 

4:00 pm  
 

Terem / 
Room: Edison 

II 

 

 

 
 
 

Németh Iván, Calasanctius Training Program diákja: 
„Belovai István,  

a magyar titkosszolgálat egykori alezredese:  
Hős vagy hazaáruló?” 
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Rövid összefoglaló: 
 Belovai István a magyar katonai titkosszolgálat alezredese volt a hidegháborúban, és olyan 
dokumentumok jutottak a kezébe, amit egy Nyugat-Németországban szolgáló és az USÁ-t eláruló 
amerikai örmester (Conrad) adott el a kommunista Magyarországnak. Belovai később értesítette erről a 
CIA-t, de aztán 1985-ben Magyarországon letartóztatták és életfolytiglani börtönre itélték. 1990-ben 
szabadult és az USÁ-ba jött, ahol állampolgár lett. 2009-ben halt meg. Magyarországon soha nem lett 
teljesen rehabilitálva, többen árulónak tartották 1990 után is. 
 
AZ ELŐADÓRÓL:  
 Németh Iván Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, több cégnél dolgozott 
Magyarországon, majd 2011-től 2013-ig Erie-ben tanult „Applied Intelligence” szakon. Feleségével és 
három kisgyerekével él Erie-ben, jövőre költöznek vissza Magyarországra. 
 

„Ki volt Belovai István?” 

Belovai István alezredes a rendszerváltás előtt a katonai hírszerzés tisztje 
volt, az ő kezén keresztül is átfutottak olyan jelentések, amelyek az 
Európában állomásozó amerikai és NATO erőkről, illetve a Varsói Szerződés 
támadásának esetére készített haditervekről szóltak. Az információkat egy 
Clyde Lee Conrad nevű őrmester szolgáltatta, akit Belovai visszaemlékezései 
szerint a magyarok lefizettek. 

A magyar hírszerzésen keresztül a szovjetek tudomására jutott többek közt, 
hogy hol vannak telepítve az úgynevezett atomaknazár egyes elemei. Ennek segítségével a szovjet erők 
könnyedén áttörhették volna a NATO védelmét. Belovai saját önéletrajzi 
könyve szerint 1978-ban döntött úgy, hogy Magyarország védelme érdekében 
értesíti Conrad tevékenységéről az amerikaikat. 

Tervét csak 1982-ben kezdhette el megvalósítani, amikor a londoni magyar 
katonai attasé helyettesévé nevezték ki. Később visszatért Magyarországra, 
ahol 1985. július 10-én letartóztatták, amint épp egy, a CIA által neki küldött 
csomagot vett át. Kémkedésért életfogytiglani fegyházra ítélték, de 1990-ben 
Göncz Árpád köztársasági elnök megkegyelmezett neki. Mindezek ellenére sose rehabilitálták. 2009. november 6-
án hunyt el az Egyesült Államokban.  

Obituary in English: 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/6591507/Istvan-Belovai.html 

§  
 

Péntek / Friday 

6:00 - 
7:00 pm 

 
Magyar állampolgári eskütétel  

 
 

 
 

 

EXHIBIT HALL 

  Péntek este nyitva lesz a kiállítóterem a Művészest megkezdésig  
(7:00 p.m), majd ismét nyitva lesz — 8:00-10:00 pm 

  
Exhibit Room open Friday evening till Literary program  

begins at 7:00 pm; will reopen — 8:00-10:00 pm 

Belovai István 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/6591507/Istvan-Belovai.html
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Péntek / 
Friday 

 
6:30 pm 

 
 
 

Terem / 
Room: 

 
Carnegie 
Ballroom  

Pre-
Function 

area 

 

Magyar Társaság Tisztikari fogadás/koktélparti 
az  

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST előtt, és utána is 
ismerkedő est – koktélparti 

 

A rendezés költségeihez való hozzájárulásként személyenként 
10 dollárt kérünk. Kiskorúak és egyetemi hallgatók az esten 

díjmentesen vehetnek részt. 
 

Cocktail party before and after Literary & Artistic program (cash bar) 
 

Program: $10.00 at the door, or pre-ordered and pre-paid; children & students, no 
charge. 

 
(A műsor változhat! - Program subject to change!) 

 
 

 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZEST 

„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .”  

2013. november 29.      Péntek / Friday – Grand Ballroom  7:00 pm 
Műsorvezető: Russell Éva (Cleveland, OH); 

Jelszavunk nyomán hívjuk az idei Irodalmi és Művészestre, a Magyar Találkozó 
keretében, mert gyönyörű, gazdag a műsorunk! 

 

 

A művészekről bővebb információ található az IRODALMI & MŰVÉSZEST PROGRAMKÖNYVÉBEN, 
 valamint honlapunkon; nyomtatott példányok kaphatók a művészest előtt. 

More detailed information about the artists and their musical pieces and other presentations are available in 
the Literary and Artistic program booklet, on our internet page, or in print form Friday evening at the event. 

 

 

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt  

 

 

Ebben az évben Várnagy Andrea és Farkas 
Zsolt, Budapesten élő zongora-művészek 

lépnek fel, akik olyan előadásokat is tartanak, 
ahol az előadott darabok között, a zenéhez 

kapcsolódó versek is elhangzanak és így zenei 
és irodalmi élményben egyaránt részesülnek a 

hallgatók. A művészházaspár mögött már 
számos magyarországi, európai, kanadai és 

Egyesült Államok-i koncert áll. Az üzenet pedig 
kimondottan magyarságunk, összetartozásunk 

fontosságárol szól. 
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Luksa Vivien, clevelandi magyar diák és cserkészlány, 
tehetséges cselló játékával egészíti ki az est programját, 

Bach, Cheney és Dvorak darabjait adva elő. 

 

 

 

Luksa 
Vivien  

 

 

 
 

 

Bevezetőként, a Cleveland-i Magyar 
Iskola diákjai, Lázár Ervin „Szegény 
Dzsoni és Árnika„ című meséjének 
vágott részletét adják elő 
 
 
hátsó sor: Tamásy Viola, Solymosi 
Katalin, Balássy Alexandra 
első sor: Toldy Máté, Balássy 
Sebestyén, Yost Anna, Somogyi 
Ferenc  

 

Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészpályázatok kiállítása / birálása 
alkalmával, Toldy Máté (Cleveland) elszavalja Reményik Sándor „Nagy Magyar Télben” 

c. versét, mely a művészpályázatok irányadója volt. 

Előtte és utána ismerkedő est – koktélparti. A 
rendezés költségeihez való hozzájárulásként 

személyenként 10.00 dollárt kérünk. Kiskorúak és 
egyetemi hallgatók az esten díjmentesen vehetnek 

részt. 

Cocktail party before and after program 
(cash bar). $10.00 at the door or pre-

ordered; children & students, no charge. 
Program subject to change; please see our 
websites or the program booklet for any 

updates. 
 

 
7:30 pm 

Pre function area of 
ballroom  

 

 
YOUNG ADULT ART EXHIBIT AND RECEPTION  

The Dr. Imre Ladányi Foundation  
Artistic Competition:  

display & judging 

  

  
 

 
 

NOVEMBER 30.   SZOMBAT / SATURDAY:  A MAGYAR KONGRESSZUS 
ÜLÉSEI 

Az előadások változhatnak 
A szombati rendezvényekre az Edison II és Armington előadóteremben kerül sor.  

Munkaelnökök a Magyar Társaság tisztikarának tagjai. 
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Szombat / 
Saturday  

  
9:25 am 

Terem / Room: 
Edison II 

 

Szombat reggeli megnyitás / Saturday opening = Dr. Nádas János (Canton, OH) 
 

Az LIII. (53.) Magyar Kongresszus 2013 évi témája: 

„Magyar Vagy? Testvérem Vagy!” 

Main theme of the 2012 Conference:  

“Hungarians Embracing Unity” 
 
 

 

Szombat / Saturday 
9:30 am—10:00 am 

Terem/Room: Edison II 
 

 
Szentkirályi Endre (Cleveland, OH): „Cleveland magyarjai: hányan 

vagyunk, kik vagyunk, és hogyan élünk?” 

 

AZ ELŐADÓRÓL:  
 Szentkirályi Endre Clevelandben született 1969-ben, a Buckeye 
negyedben, de családja hamarosan átköltözött a város nyugati oldalára. Szülei 
beadták a hétfő esténkénti magyar iskolába és a péntek esténkénti cserkészetre. 
Később a cserkészcsapatot vezette 5 éven át, 10 évig táncolt a Regős 
Csoportban.  Egyetemi tanulmányait angol és amerikai irodalomból és németből a 
Cleveland State Universityn, ill. az Akroni Egyetemen végezte. 2004/2005-ben egy 
évet tanított Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg 
Cleveland egyik külvárosi gimnáziumában angolt és németet tanít. Feleségével, 
Pigniczky Esztivel négy gyermekük van: Keve, Bendegúz, Vajk, és Enese. 2013-ben a Debreceni 
Egyetem BTK karján szerezte meg doktori diplomáját, disszertációja címe: Hungarians in Cleveland, 
1951-2011: Then and Now. 

 
 

Szombat / 
Saturday 

 
10:00 

am 
 

Terem / 
Room:  

Edison II 

 
 
 

Dr. Ruth Biró (Pittsburgh, PA):  
“Fulbright Tour of Hungary”  

(in English / angol nyelvű előadás) 

 

 
ABOUT THE PRESENTER: 
 Dr. Ruth G. Biro earned a BA in Political Science from Chatham College, a Master’s degree in Library 
Science and a PhD in higher education from the University of Pittsburgh. She is not Hungarian by birth, 
yet she dedicated her scholarly life to doing research about Hungary.  
 

Dr. Biro has attended countless national and international conference and has presented papers on a 
wide variety of education/library topics, such as Comenius in Sárospatak, Children’s and Young Adult 
Literature about Hungary in English, Raoul Wallenberg in Hungary, Women and Children in WWII in 
Hungary, Hungarian-English Picture Dictionary on the Hungarian Language and Culture; Righteous 
Gentiles in the Hungarian Holocaust, King Matthias Corvinus: 15thCentury Bibliophile, Literature on 
Hungary as Refuge for Polish Jews in WW I, Hungarian Activist Margit Slachta, Documenting Hungarian-
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American Materials, Educational Exchange Programs with Hungary, Hungarian Themes in Multicultural 
Education.  

 

Dr. Biro has actively supported ethnic and multicultural programs to broaden 
awareness, within the United States, of Hungarian contributions to civilization. Not 
only has she published on Hungary and Hungarian topics, she has trained 
generations of students at Duquesne University (Pittsburgh) to appreciate and 
understand Hungary. Her publishers include Tankönyvkiadó Press in Hungary as 
well as Cambridge University Press in the UK. 
 
During her 49 year tenure at Duquesne University, Dr. Biro endeavored to deepen 

student appreciation for Hungarian culture. Her activities, both in and out of the classroom, helped 
promote understanding of the disciplines that comprise the study of the humanities together with the 
aesthetic, intellectual, political, and religious dimensions of Hungarian culture.  
 
She has served on doctoral committees on Hungarian topics at universities in the Pittsburgh area, she 
has worked at the Hungarian Nationality Room of University of Pittsburgh, she is a past or present 
member of numerous Hungarian organizations including the Hungarian Association of Friends (Magyar 
Baráti Közösség), of the William Penn Association, of the Hungarian Professional Society of Pittsburgh, 
of the Hungarian Social Club, of the American Hungarian Social Club, and of the Hungarian-American 
Chamber of Commerce. She gave numerous presentations to these groups. 
 
Dr. Biro is also one of the founding members American Hungarian Educators Association which held its 
inaugural conference under the auspices of the Hungarian Congress here in Cleveland, in 1974. She has 
served the AHEA organization in several capacities throughout the years, from secretary, treasurer, 
nominating committee chair and vice-president. 
 
ABOUT THE PRESENTATION:  
 Dr. Ruth Biro will recount her experiences in organizing and directing not only one but two Fulbright 
Group Grants to Hungary, the first for university level faculty and the following year for in-service 
teachers in secondary education. The experience was of particular importance since the Fulbright 
grants occurred at the time of the fall of the Soviet Union, which of course had a great impact on 
Hungary and the entire Carpathian basin.  

 

 
Szombat / 
Saturday 

 
10 am 

 
Terem / 
Room: 

Armington 

FILM : The Maiden Danced to Death 
– A Halálba táncoltatott lány (2011, 
English, & Hungarian with 
subtitles)There were two brothers - 
two dancers - in Communist Hungary. 
One defected, the other stuck it out. 
One gave his soul to commerce, the 
other to the Party. After twenty 
years, they meet again. And the 
rivalry begins, a dance on the ballad 
“The Maiden Danced to Death.”  
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KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 
10:45 am          Terem / Room:  EDISON II 

 
Dr. Jókay Károly, Fulbright program ügyvezető igazgatója, a 

Cleveland State Egyetem Fulbright program kezdeményezéséről, 
Magyar Tanszék létesitésének jövőjéről, és felsőbb fokú magyar 

nyelvoktatásról Amerikában, beszélget Dr. Szentkirályi Endrével, 
Márkus Imrével, Dr. P. Pereszlényi Mártával,  

és Ayklerné Papp Zsuzsával (Toronto). 

 

 

       
CSU DEAN  Dr. Gregory Sadlek 
 

Program in Hungarian, preceded by brief English program consisting of the introduction of Dean Dr. 
Gregory Sedlak and the Cleveland State University Fulbright program. Immediately following, Dr. 
Károly Jókay will be chairing the Roundtable Discussion at the Hungarian Association Congress to 
introduce the Fulbright scholarship recipient from Hungary. The Hungarian- American Commission 
for Education Exchange (“Fulbright Commission”) appointed Dr. Károly Jókay as Executive Director, 
effective November 1, 2012. The Commission was established by the US Department of State and 
by the Hungarian Ministry of Education. It is gov-erned by a 10 member Board. as Executive 
Director, effective November 1, 2012. The Commission was established by the US Department of 
State and by the Hungarian Ministry of Education. It is gov-erned by a 10 member Board. 
 

Kerekasztal beszélgetés Dr. Jókay Károllyal  
 
 A Fulbright Bizottság kuratóriuma 2012. november 1-től Dr. Jókay Károlyt a Bizottság 
ügyvezető igazgatójának ne-vezte ki. A több mint 150 országra kiter-jedő, 1946-ban alapított 
Fulbright nem-zetközi oktatási csereprogram az Ameri-kai Egyesült Államok és Magyarország 
kormánya közötti kétoldalú szerződés alapján működik. A szombat délelőtti kerekasztal tárgyalás 
alatt Dr. Jókay Ká-roly ismerteti a Fulbright program kez-dését a Cleveland State Egyetemen. Dr. 
Jókay Chicagóban született. Közgazdasá-gi diplomáját a Michigani Egyetemen szerezte, majd az 
Illinoisi Egyetemen doktorált politológiából. 1994 óta Ma-gyarországon él.  
 Ez alkalommal, mély tisztelettel gondolunk vissza Prof. Dr. Somogyi Ferencre, aki a 1960-as és 
1970s években ma-gyar és magyarságtudomány tanfolyamo-kat vezetett Case Western Reserve 
Egye-temen.  
 Felhívunk most mindenkit, hogy tá-mogassa a készülendő magyar programot a Cleveland 
State Egyetemen, amely Dr. Szentkirályi Endre munkája és kezdemé-nyezésére sikerült, hiszen ez egy 
óriási lépés előre, hogy újból visszatér a magyar nyelv oktatás valamilyen formában Cleveland 
városában. A szombat reggeli kerek asztal tárgyalás, mint is-mertető szolgál a magyar oktatási 
lehetőségekről.  
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About the Participants:  
 Susan M. Papp, MA earned a Master of Arts in North American Social 
History at York University in Toronto in 1985. Since 2009, she is teaching in 
the Hungarian Studies Program in the Munk School of International Studies at 
the University of Toronto. Ms. Papp has published widely in the field of 
Hungarian immigration to and settlement in North America. Her publications 
include the history of Hungarians in Cleveland. Susan Papp is also a 
producer/director of documentary films. She is recipient of several prestigious 
awards, including the Michener Award. Ms. Papp most recently authored a 
book titled Outcasts: A Love Story. This book has been translated into 
Hungarian (2010) and Hebrew (2011), and has been made into a documentary film. Susan Papp, 
along with her husband, initiated the Students without Boundaries program in 1994. They have 
both been actively involved in leading and organizing it every year since its inception. Ms. Papp is 
presently working on her Ph.D. in Modern European History at the University of Toronto. 
 Emery (Imre) Márkus is a Professor in the department of Modern Languages at Lakeland 
Community College. He has taught Hungarian language and culture at Lakeland over a period of 
many years, and has received high praise from the many students who have enrolled in his 
courses. (Biographies for the other participants are found elsewhere in this document.) 

 
 

12:30-2:15 pm  
Grand Ballroom 

 
Luncheon ticket pre-
order/pre-purchase 

required for speaker, 
& fashion program 

following. 
 

Jegyek csak 
elővételben kaphatók. 

 
TÁRSASEBÉD és ÜNNEPI 

SZÓNOK /  
KEYNOTE SPEAKER: 

 
Nt. Gáll Sándor, az Erdélyi 

Református Egyház Tanügyi 
tanácsosa, ismerteti az erdélyi 

felekezeti iskolák helyzetét. 

  
Nt. Gáll Sándor református lelkipásztor  1974. augusztus 20-án született Erdélyben. Lelkipásztori 
képesítését 1992-1997 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerezte, majd 2000-2001-
ben mesteri képzésen vett részt a Kolozsvári „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem Református 
Didaktikai Fakultásán. 1997 novemberében kötött házasságot feleségével, Katalinnal. Négy 
gyermekük van. A 2002-es évben nyert kinevezést a Hunyadi Református Egyházmegyéhez tartozó 
Lupényi Református Egyházközségbe, ahol családjával együtt tizenegy évig éltek és szolgáltak. 
 Lupény városa Dél-Erdély szórványvidékének a peremén, a Zsil-völgyében található. A valamikori 
ipari fellegvárnak tekintett országrész, a bányászat fokozatos leépülésével egy egyre szűkülő 
élettérré vált. A munkahelyek leépültek, lakosság - benne a református hívek – előregedett, az 
anyanyelvű iskola-lehetőség fokozatosan megszűnt. Isten itt használta fel őket egy évtizeden át arra, 
hogy rajtuk keresztül a híveik számára reménységet, bajaikban megoldást nyújtson. 2004-től az 
egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. 
 2013. április 1-től az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának titkári (megnevezés 
szerint kancellár) és a Tanügyi Osztály előadótanácsosi feladatait tölti be. 
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Luncheon 
program 

continuation 
(included in 

luncheon ticket) 
 
 

Grand Ballroom 

 
 

BILINGUAL ENGLISH & HUNGARIAN 
  

Divatbemutató:  
„Hagyományőrző  diszmagyar viseletek” /  

 
Fashion Show: “Preserving our Hungarian  

Court Dress Heritage” 
Hargitai Ida szervezésében. 

  
 
 

Szombat / Saturday 
2:30 pm 

Terem/Room:  
Edison II 

 

Arthur Allan Bártfay (Columbus, OH):  
“Was Kossuth’s American Visit a Success or a Failure?” 

(in English / angol nyelvű előadás) 

 
 

ABOUT THE SPEAKER:   
 Arthur Allan Bártfay is a past president (1980s) of the 
Columbus, Ohio Branch 129 of the William Penn Association. He was 
born on a farm near Flint, Michigan to Hungarian parents who 
immigrated to America in 1912. He earned a BA & MA from Michigan 
State University in East Lansing. He had a career in commercial & public 
broadcasting, retiring --after 25 years--from the staff of The Ohio State 
University. In 2005, he taught conversational English to teenagers in 
Temesvár, Transylvania. In 2010, he delivered a paper at the American 
Hungarian Educators Association at the U of Szeged in Hungary, entitled 
“The Legacy Louis Kossuth's 1851-52 American Visit: five Kossuth villages (in New York, 
Pennsylvania, Ohio, Indiana, Mississippi), two Kossuth townships (in Wisconsin & Maine), and one 
Kossuth County (in Iowa).” The paper was accompanied by information about and pictures from the 
eight locations). The material was provided to the Széchényi Library in Budapest & Szeged, and to 
the libraries of Miskolc & Tiszaújváros. 

 
 

Szombat / Saturday 
2:30 pm 

 

Terem / Room:  ARMINGTON 
 

 
 

 
 

Szent Lászlo Rend évi 
közgyűlése, v. Falk Viktor 

(Cleveland, OH), Törzsszéktartó 
(USA), Helyettes főkapitány 

elnökletével.  
Utána következik  
Dr. Szentkirályi Endre előadása:  

„Hideg háborúból a szoros együttműködésig:  
clevelandi magyarok az amerikai hadseregben” 
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Szombat / Saturday 

2:30 pm 
 

Pre-function area of ballroom  

Zeneképzelet: zongora és verses interaktív 
ifjusági és gyermekprogram: 

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt (Budapest)  
 

és kézműves foglalkozás Rózsahegyi Rozi 
művészet terapeuta vezetésével 

(Lássuk a külön gyermek program szórólapot.) 

 
 

 
 

Szombat / Saturday 
2:30 pm 

City Scape Boardroom 

Amerikai-Magyar Barátság és Nemzetközi 
Gondoskodás Évi Közgyűlése,  

Dr. Papp Klára (Hershey, PA) elnöklésével 
Annual Board Meeting of the American 
Hungarian Friendship and International 

Care Assn., Inc. 

 
 

 

Szombat / Saturday 
3:00 pm 
Edison II 

 
 

László Veronika Katalin, Calasanctius Training Program diákja: 
 „A Reformkor gazdasága és kultúrája” 

 

   
AZ ELŐADÓRÓL:  
 László Veronika Katalin Budapesten született, felsőfokú diplomáját a 
Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi karán, Biztosítási- és 
Pénzügyi Matematika Mesterszak, Aktuárius szakirányból nyerte el, ahol az 
„Évfolyam kiváló tanulójának” is ki lett nevezve. 2007-2010 között a Budapesti 
Corvinus Egyetem, Közgazdasági karán, Gazdaságelemzés szakot is végzett. 
2001-2007 között a Szent István Gimnázium, speciális matematika tagozatán 
tanult, ahol a „Szent István Gimnázium Kiváló Tanulója Érem” nyertese is volt. 
2012 óta a Calasanctius Training Program kinevezett diákja, ahol jelenleg a 
Niagara University, Master in Business Administration program jelöltje. Szakmai 
tapasztalatai között felsorolhatjuk a 2011-2012 közötti tartózkodását a Deloitte Zrt., Aktuárius és 
Biztosítási Megoldások osztályán Gyakornoki pozícióban.  
 A sport területén 2011-2012-ben mint a Magyar Evezős Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja 
szerepel és ismét 2011-2012-ben a Danubius Nemzeti Hajós Egylet Számvizsgáló Bizottságának elnöke. 
2008-2012 között demonstrátori munkát végzett (egyetemi mikroökonómia oktatás).  
 1999-ben kezdte meg versenyszerűen az evezést (a Danubius Nemzeti Hajós Egyletben) – ahol 
13-szoros magyar bajnok lett. Egyéb kitüntetései közül megemlíthetjük a következőket: 2005: „Magyar 
Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” díj nyertese; 2006, 2007: „Fővárosi Jó Tanuló – Jó Sportoló díj” 
nyertese; 2006: „Tizenharmadik kerület Jó Tanulója – Jó Sportolója díj” nyertese; és 2006: „Zugló Jó 
Tanulója – Jó Sportolója díj” nyertese. 
 

 

Szombaton / 
Saturday 
3:30 pm 

 Terem/Room:  
Edison II 

 
Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, OH):  

„A menekült magyar középiskolai oktatás története” 
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 AZ ELŐADÓRÓL:  
 Dr. Tápay Miklós 1928-ban született Szombathelyen. 1946-ban 
érettségizett a ciszterciták budai Szt. Imre Gimnáziumában. Miután a 
történelem, napi politika és külpolitika mindennél jobban érdekelte, 
diplomáciai pályára készült, de majd az orvosi pályát választotta és a 
Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1956-ban a kórház Forradalmi 
Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 decemberében 
menekülni kényszerült. 1957 februárjában érkezett az Egyesült Államokba, 
és gyermekgyógyász szakorvosként magánrendelőjében dolgozott 
Cincinnatiban. Cikkeit az Amerikai Magyar Újság, a müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a 
Demokrata, a Magyar Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejts, a beregszászi Kárpátalja és a 
marosvásárhelyi Népújság fogadták el közlésre. – 1997 óta minden évben előadott a Clevelandi 
Magyar Kongresszuson. 
 

NOVEMBER 30-án, SZOMBATON: GRAND BALLROOM 

 

Kérjük kedves figyelmüket:  
Jegyek csak elővételben kaphatók, az ajtónál nincs jegyárusítás.  

Please note:  
Ball tickets MUST be pre-ordered, since no tickets will be sold at the door. 

 

 
6:30 pm 

 
Grand Ballroom 

—  DÍSZVACSORA és MAGYAR BÁL   —  
—    GALA BANQUET and HUNGARIAN BALL    —  

Érkezés, asztalfoglalás  /  Cocktails (cash bar) 
 

 
 

Díszvacsora és Hagyományos Magyar Bál 
Az Árpád Akadémia érmeinek és az Árpád Szövetség 
díszjelvényeinek átadása, Dr. Ladányi Imre Alapítvány Müvészeti 
Pályázat eredményhírdetése 

Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében   
—  érkezzünk korábban!  

 
Elsőbálozóink és nyitótáncosaink bemutatása     

Presentation of Debutantes and Opening Dancers 
 

A zenét a tánchoz New Jerseyből a „Magyar Kálmán Quartet”  
zenekar szolgáltatja.  / Dancing to the music of the 

“Kálmán Magyar Quartet” from New Jersey 
 — Traditional & Ballroom Music —  
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A „Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport”  
Küküllő menti népitáncokat mutat be,  

Tábor Mátyás, Tábor Anna, Szélpál Zsófia vezetésével. 
 

http://www.clevelandregos.org/ 

 
balra: Clevelandi cserkész / regös táncos pár, Nádas Krisztina, Tábor Mátyás, Küküllő menti 
népviseletben 

 
 

 

DECEMBER 1.-ÉN, VASÁRNAP  /  SUNDAY  
EDISON II Room 

 
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLVIII. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE KERETÉBEN A 

MAGYAR KONGRESSUS ZÁRÓ NAPJA: 
Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH) 

 

 
Vasárnap / Sunday 

10:00 am 
Terem / Room: 

Edison II 

 
Brockhauser Ildikó, Calasanctius Training Program diákja: 

 „Közös ünnep-közös alkotás-közös gyógyulás” 
 

 
 AZ ELŐADÓRÓL:  
 Brockhauser Ildikó Gyakorlati és tudományos szakmai tevékenysége 
főképpen a gyermekekhez kapcsolódó területekre terjed ki. Magyarországon, 
Budapesten a Budai Gyermekkórház pszichológusa volt, valamint a Vadaskert 
Alapítvány, az Újpesti Nevelési Tanácsadó, a Kútvölgyi Kórház és a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem munkájában vett részt.  
Egyetemi tanulmányai alatt Erasmus-ösztöndíjasként (2010) Németországban, 
a Jenai Friedrich Schiller Egyetem diákja volt. Mester fokozatát Budapesten a 
Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte (2011). Művészetterapeuta 
(2010) és a Magyar Családterápiás Egyesület tagja, a Harmat Kiadó munkatársa. 
Jelenleg a Calasanctius Training Program keretében Buffalo-ban tanul.  
Publikációi szintén a gyermeklélektanhoz kötődnek, a következő témákat ölelik fel: a gyermek-
keresztyénség, gyermekek lelki egészségének védelme, a család szerepe a gyermekek életében, 
művészetterápia helye a hitoktatásban, hiperaktivitás, iskolai kiközösítés.  
Specifikus érdeklődési területe, szakdolgozatának témája a mesék lélektani világa; annak a családban, 
a szocializációban, a gyermekek lelki fejlődésében, a szülő-gyermek kapcsolatban és a lelki örökség 
átadásában játszott szerepe.  
 Református gyülekezetében is szerepet vállal gyermekek és fiatalok tanításában, hitre 
nevelésében és vezetésében. 

 

 

http://www.clevelandregos.org/
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Vasárnap / Sunday 

10:45 am—11:15 am 
Terem / Room: 

EDISON II 

 

Erdélyi Istentiszteleti Rendtartás:  
Nt. Gáll Sándor 

 

  

 
Vasárnap / Sunday 

11:30 am 
Terem / Room: 

Edison II 

 
 
 ZÁRÓNYILATKOZAT       
—  A Kongresszus ünnepélyes bezárása — 
   — Himnusz — 
 

 

 
 
 

Vasárnap / Sunday 
 

1:00 pm 

 
Mise: 

Sz. Imre templomban, 
minden résztvevőt 
szeretettel várnak 

 

 
St Emeric Hungarian 

Catholic Church 
1860 West 22nd Street 
Cleveland, OH   44113 

 
 

 
 

 
 

 
  
   
    
     
      

 


