
1 

 

 

52. Magyar Kongresszus, 2012  (frissítve 2012. Nov. 20) 

Rendezvények és előadók 
Presentations and Presenters 

(A program változhat) 

2012. NOVEMBER 23.   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 
 

A MAGYAR TALÁLKOZÓ 2012 ÉVI TÉMÁJA: 
„Óvjuk kulturánkat és értékeinket!” 
MAIN THEME of the 2012 Congress:  
“Embracing our Cultural Heritage” 

 

 

 

 
 

Péntek / Friday 
 

10:45 am—11:15 am 
 

Terem / Room: 
EDISON II 

 
 

Nádas Gabriella (Canton, OH),  
a Magyar Társaság  

ügyvezető elnöke, cserkészvezető): 
 

„Erdélyi sikerek: Kárpát-medencei Református 
Kollégiumok Évnyitója” 

 
AZ ELŐADÓRÓL / ABOUT THE PRESENTER: 
  Twenty years ago, Gabriella Nádas established a remarkable assistance project through which each year 

dozens of Hungarian-American families from all over the U.S. have become the symbolic godparents of young 
ethnic Hungarian students in the Reformed High Schools (Kollégiums) of Romania. Many of the students are 
from small villages where high schools are not available. After finishing high school, they go on to study at both 
Hungarian and Romanian universities. The Reformed Church, as well as the Catholic and Unitarian Church, 
provides Hungarian language education that is the basis for the survival of the Hungarian community. 

  Due to her fundraising success, the 1.5 million dollars she has collected have enabled several thousand 
Hungarian students to attend the Kolozsvár Reformed High School and similar institutions. These funds have 
also made possible the building of several Kollégiums (dormitories) as well as the repair of some of the old 
buildings the Hungarian churches re-acquired, after many years of fighting for them, as restitution from the 
Romanian government. 

 

 

 
 

Diák képviselők 
sorakoznak a 

Székelyudvarhelyi 
Református 

Kollégium előtt. 
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A Kárpátmedencei Magyar Református Kollégiumok 
iskolanyitásán a Székelyudvarhelyi Református Kollégium 

udvarán 39 iskola zászló vivője sorakozott. 

 

Évnyito 
Istentiszteleten, A 

Bethlen-díjat dr. 
Kató Levente, az 

Erdélyi Református 
Egyházkerület 

tanügyi tanácsosát 
a Bethlen dijjal 
tüntette ki dr. 
Tőkés Zsolt, a 

Székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Református Kollégium igazgatója, a háttérben dr. 

Pap Géza, püspük úr. 

 

 
 

Péntek / 
Friday 

 
10:45 am 

-12:30 
pm  

 
Terem / 
Room: 

Armington 

 

FILM: An American Rhapsody (2001, in English with some subtitled 
Hungarian): A true story based on the life story of writer/director 
Éva Gárdos, this film depicts the personal odyssey of a family's 
escape from 1950s Communist Hungary. Péter and Margit are 
forced to flee with their eldest daughter Mária, but they must 
leave behind their infant daughter, Suzanne, who is raised by a 
kindly foster couple. Five years later, Péter and Margit arrange for 
the American Red Cross to bring Suzanne to their new home in Los 
Angeles, where the perplexed young girl must accept her sudden 
change in home and country, leading to a troubled upbringing. At 
age 15, Suzanne, rebellious and unsure of herself, tries to come to terms with her roots. To unravel her 
past, she travels back to Budapest, Hungary. Will she find her true identity here? 

 

 
Péntek / Friday 

 
11:15-11:45 am 

 
Terem / Room: 

Edison-II 

 
Csermely Ildikó (Toronto, Kanada): 

 
 „A Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti Mozgótáborán résztvevő 

határon túli magyar diákjai. Feltárva a kapcsolatukat a szélesebb 
nemzethez, a szóbeli történelem fontosságát és hagyományaik 

ápolását” 
 

 

A Magyarságismereti 
Mozgótábort először 
1994-ben rendezte 
meg a kanadai Rákóczi 

Ferenc Alapítvány. A Mozgótábor ötlete a Kanadában 
élő Aykler Bélától és feleségétől Papp Zsuzsától 
származik, akik Kárpátalján járva tapasztalták, hogy az 
ottani gyerekek közül a '90-es években alig néhányan 
jutottak el Budapestre. Az első tábort 1994-ben, 80 
határon túli magyar fiatal részvételével tartották meg 
Magyarországon. 2002-ben létrehozták a II. Rákóczi 
Ferenc Alapítványt a Kárpát-medencei Fiatalokért, mely 
a táborokban korábban résztvevő fiatalok 
közreműködésével, önkéntes alapon működik. 

A Rákóczi Mozgótábor minden évben 135 főt fogad 
Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és Délvidékről. Az 
elmúlt 18 év alatt mintegy 2300 fiatal vett részt a 
programban. A 17 napos program alatt a fiatalok 
bejárják egész Magyarországot, hangsúlyt fektetve a 
magyar történelem és kultúra jobb megismerésére,  
valamint a kisebbségi lét nehézségeinek és örömeinek 
felfedezésére a más régióból jött társak segítségével.  

A program sikerének titka az egészséges öntudatra 
való nevelés, más nemzetek elfogadása, az 
összefogásra és kommunikációra történő 
összpontosítás saját identitásunk megtartásának 
fontossága mellett.  A tábor minden költségét (utazás, 
szállás, étkezés, belépők, zsebpénz) adományokból és 
pályázatokból fedezik.  
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A vintondale-i épület 

(Bagu Balázs boltja, 

vegyesbolt, hentes és 

„burdos” ház (boarding 

house for miners) 

felmérés közben; a 

padlásablakból dr. 

Balogh Baláz hajol ki. 

A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány 2008-ban egy rangos 
nemzetközi kitüntetésben részesült - az Ifjúsági Károly-
díjban. Az Európai Parlament által meghirdetett 
kitüntetést olyan már működő európai uniós tagállami 
kezdeményezések pályázhatják meg, melyek az európai 
identitást illetve az európai integráció gondolatát 
fejezik ki, illetve ezen eszmékért tevékenykednek.  
A Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor programja 
elnyerte mind a nemzeti zsűri, mind az európai zsűri 
egyhangú támogatását. 400 szervezet közül ítélték ezt 
a programot a legérdemesebbnek a díjra. A zsűri 
értékelésében hangsúlyozta, hogy a Mozgótábor 
megvalósítja a szabad, diszkrimináció-mentes Európa 
eszméjét, ahol valamennyi polgár egyenrangú, éljen 
bármely tagállamban is. 
     A Magyarságismereti Mozgótáboron való 
részvétellel mindenki tagja lesz a Rákóczi Családi 
Körnek. Azon résztvevők számára, akik a középiskola 
befejezése után tovább szeretnének tanulni, de 

anyagilag nincs rá lehetőségük, a II. Rákóczi Ferenc 
Alapítvány anyagi segítséget nyújt. 

A baráti kapcsolatok fenntartása és a hovatartozás 
erősítése céljából az Alapítvány évente több találkozót 
szervez Budapesten, de hangsúlyt fektet a határon túli 
magyar régiókban szervezett összejövetelekre is. Így 
jutottak el a fiatalok Kassára, Marosvásárhelyre, 
Szabadkára, Komáromba, Beregszászra,  
Nagymegyerre, Kolozsvárra és a Szabadka melletti kis 
faluba, Hajdújárásra is. 

További információk:   www.rakoczialapitvany.hu
 

 

Csermely Ildikó 
ismét szerepel a 
Találkozón, mint 

főrendezője a 
„Mátyás király 

bábszinháznak” 
a péntek délutáni Gyermek 

Program alatt. 

 
 
 

Péntek / Friday 
 

11:45-12:30 pm 
 
Terem / Room: 

Edison-II 

Dr. Balogh Balázs (Budapest),  
néprajzkutató,  

az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont igazgatóhelyettese 
 és az MTA BTK Néprajztudományi  Intézetének igazgatója: 

 
 „Mikor a májner megyen a munkába” – Az amerikai magyar 
bányászközösségek 20. század eleji életmódjának bemutatása”. [Az előadó 
szintén beszámol a Vintondale, Pennsylvania épület felméréséről és a  
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba való átszállításáról (Bagu Balázs 
boltja, vegyesbolt, hentes és „burdos” ház (boarding house for miners)] 

 
AZ ELŐADÁSRÓL: Az előadás a Nyugat-pennsylvania-i egykori 

magyar bányászközösségek körében végzett 
társadalomnéprajzi terepmunka eredményeit mutatja be. Az 
amerikai magyar archívumok levéltári anyagait, az adatközlők 
családi dokumentumait is felhasználva számol be arról a 

konkrét magyar bányászháznak a 
megtalálásáról, felméréséről és 
berendezésének a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba való átszállításáról, 
amely a 20. század eleji magyar bányászközösségek 
életmódját valóban hitelesen jelenítheti meg. 

 
 

AZ 
ELŐADÓRÓL:   
Dr. Balogh 

Balázs néprajz és magyar nyelv és 
irodalom szakon végzett az ELTE-n. 

PhD diplomáját2001-ben szerezte az 
ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék Európai Etnológia doktori 

Dr.Balogh Balázs a 

vintondale-i terepmunka 

idején, 2012 május 

file:///C:/Users/mpereszlenyi%20OLD/My%20Local%20Documents%20(NOT%20BACKED%20UP)/Documents/MT-12/www.rakoczialapitvany.hu
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programban. 1991/92 Münchenben a Bajor Kultuszminisztérium Kutatói Ösztöndíjával; 1992/93 Bécsben Herder 
Ösztöndíjjal;1995 2 hónapot Soros Ösztöndíjjal Cambridgeben tartózkodott. 2006-2008-ban a HAESF Senior Fellow 
ösztöndijával a midwesti magyarok körében végzett kiterjedt terepmunkát. 2000-ben Jankó János-díjat kapott; 
2002-2005-ben Bolyai János Kutató Ösztöndíjban részesült. Jelenleg a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és 
Népművészet Kollégiuma elnöke. 

 

 
Péntek / 

Friday 
 

12:00 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) 

 
 

A délutáni ülések elnöklését Nádas Gabriella (Canton, OH) intézi. 
 
 

 
 

Péntek / Friday 
1:30 pm—2:00 pm       

Terem/Room: Edison-II 

 

Pataki Gábor (Kárpátalja), 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, főállású tanár, tanszéki koordinátor, 

(Református Egyház): 
„Kárpátalja jelene,  helyzetének társadalmi-gazdasági összefüggései” 

 
 

 
AZ ELŐADÓRÓL:  
 Pataki Gábor 
Kárpátalján született, 2005 –
2008 között a Budapesti 
Corvinus Egyetemen tanult, a 
Gazdasági- és 
társadalomtudományi karon, 
gazdálkodási szakot, és 
logisztikai szakirányt. 2001–
2005 között a Nyíregyházi 
Főiskolába járt, a Gazdasági- és 
társadalomtudományi karon, 
ahol ismét gazdálkodási szakot, 
és még vállalkozási szakirányt 
is tanult. 1998–2001 között 
Kárpátalján a Jánosi 
Mezőgazdasági Gimnáziumba 
diákja volt. Szakmai 
tapasztalatai közül 
felsorolhatjuk a következöket: 
2011 – Felnőttképzési Központ 
(II. RF KMF) – koordinátor, 
adminisztrátor; 2009 – II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (II. RF KMF) – 
főállású tanár, tanszéki 
koordinátor. 
 

Egyetemi tanulmányai befejezésével, egy tanévnyi 
próbaidő után, a Kárpátaljai Magyar Főiskola főállású 
tanára lett. A tanításon túl tanszéki koordinátori 
feladatai is lettek. 2006 – a Kaszonyi Református 
Egyház / Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetben 
szolgát, – ifjúsági munka szervezésében, gyülekezeti és 
megyei magazinok tördelésével és szerkesztésével. 
 
Különböző melléktevékenységei is vannak, amelyeket az egyházi 
szolgálatban (főleg ifjúsági munka, gyülekezeti pénzügyek szervezése), 
valamint a számítógépes ismeretek felhasználásával újságok 
szerkesztésében és tördelésében bontakoztatta ki.  
2005 – 2009 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – 
szerződéses tanársegédként szolgált. A főiskolai tanulmányai befejése 
után, a tanulmányi eredményei figyelembe véve, a beregszászi 
főiskolától felkérést kaptott, először közgazdasági alapismeretek, majd 
egy év múlva statisztikai gyakorlati órák tanítására. Ebben az 
időszakban, tanulmányai folytatása mellett, alacsony óraszámban 
végezte tanári feladatkörét.  
 
     RÓVID ÖSSZEFOGLALÓ: 
 „Az előadásomban rövid történeti áttekintést követően a 
jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok sajátosságaira szeretném 
felhívni a figyelmet. Fő kérdések: hogyan alakul a Kárpátoknál határon 
túlra szorult magyarság helyzete a XXI. században? Milyen kihívások, 
veszélyek és lehetőségek vesznek körbe bennünket? Milyen irányú és 
mélységű változásokra lenne szükség?  
 Előadásomban szeretném bemutatni azoknak a legfontosabb 
intézményeknek a szerepét, melyek megtartó erővel bírnak mind 



5 

 

értékmegőrzés és –fejlesztés 
tekintetében, mind a 
magyarság gyakorlati 
megmaradásának 
szempontjából (pl. Magyar 

Főiskola, egyházak, egyházi és civil szervezetek).  
 Rá kívánnám irányítani a figyelmet arra a hiányterületre, ami 
az érték alapú gazdaságfejlesztést irányozná elő: mivel, amíg kulturális 
és lelki téren vannak is mozgolódások, addig a helyi megmaradást 
segítő gazdasági alapok és azok etikus vonala hiányzik a térségből.”

 

                                         
 

 
 

PÉNTEKEN,  

 

 

 

Terem / Room:  

ARMINGTON   

1:30-3:00 pm 

 

Gyermek    Program 
Programvezető: Toldy Ágnes  

 

„Mátyás király bábszinház”: 
              Csermely Ildikó 

 

Gyerekeknek való Táncház: 
Solomon Ilona és Leszkó Júlia 

 

Mesemondás: Brockhauser Ildi 
 

Kézműves foglalkozás: 
Rózsahegyi Rozália 

 

majd Mesefilm - azok számára akik  

3 óra után is szeretnének maradni. 
 
 

Dr. Bozsonyi Károly ügyvezetővel és Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnaggyal 
Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Média magyar/angol nyelvű könyveinek ismertetése 
sajnos ebben az évben elmarad, az előadók nem tudnak ellátogatni az USÁ-ba, bár 
remélik hogy jövőre velünk fognak tartani. Viszont Hooper Kiss Ilona 

közreműködésével, aki alapítványa által igyekszik a Magyar öntudat fejlesztésére egy jobb jövő felé, 
bemutatja könvüket és hozzászól a KIÁLLÍTÁS allat, melynek hivatalos nyitása péntek délután 2:45 
órakor lesz megtartva. 
 

 

 
Péntek / Friday 

2:15 pm 
– 

2:45 pm 
 

Terem / Room:  
Edison II 

 
 

Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH), 
orvos, író, politikai elemző, kisebbségi jogi kutató: 

 
„Ahol a Sátán nyleve volt a magyar” 

 

 

 

 
AZ ELŐADÁSRÓL: Az előadás Csángóföldön a 
magyar nyelvű mise kérdésről szól. 2012 október 
végén végre megvolt az „első” magyar nyelvű 
csángó mise Lábnyikban!  
 A HÁTTÉR: Már a 18. század elején, így szólalt 
fel a nép: „…nálunk most es a Templomban 

a nyelvünk tiltva vann.” „Minékünk nagy 

lelkek fájdalmával panaszkodtak papjok irántvaló 
fogyatkozásokról: bárcsak - úgymond – három, négy 
esztendőben jönne egy pap közikbe, aki gyermekeiket 
megkeresztelné, esketné és gyónhatnának nékie. Oly 
duruzsok penig az magok vallásában, hogy noha oláh 
pap lakik az faluban, mégis készebbek kereszteletlen 
gyermekeket eltemetni, mintsem az oláh pappal 
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megkereszteltetni. Minekünk lelkünkre kötötték, hogy 
kegyelmes urunknak ő nagyságának jelentsük meg, s 
kérjük ő nagyságát,hogy küldjön nekiek egy pátert, 
készek ők maguk tehetsége szerint fizetni és az pátert 
eltartani: de oly páter kellene aki magyarul tudna, 
mert ők oláh és magyar nyelven kívül mást nem 

tudnak.”     Így könyörögtek a legtávolabbi moldvai 
csángó falu, a Dnyeszter bal partján fekvő 
Csöbörcsök katolikus magyarjai II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem követeinek,hogy nekik magyarul tudó 
papot küldjön. . . .  A magyar nyelvű hitélet és a 
magyarul beszélő papok hiánya azonban ma is fájó 
pont a moldvai csángók életében. Nincs a 
történelemben a csángókhoz fogható 
szerencsétlen sorsú népcsoport, amely a 
középkortól a napjainkig oly kitartóan könyörgött 
volna a világi és egyházi hatóságokhoz az 
anyanyelvű hitélet lehetőségéért. Ez a példa nélküli 
kitartás részeredményeket hozott ugyan, de 
igaziáttörést máig sem sikerült elérni. Félő, hogy a 
globalizáció és a modern világnéhány évtized alatt 
beteljesíti azt, amit az egyházpolitikai érdekek és a 
román nacionalizmus együtt sem tudott elérni: 
Bekövetkezik a moldvai csángók teljes 
asszimilációja. 
 Melyek voltak azok az okok, amelyek 
évszázadokon keresztül a mai napig 
megakadályozták azt a legtermészetesebb emberi 
jogot, hogy egy népcsoport anyanyelvén 
imádkozhasson és tanulhasson? A moldvai 
katolikus kisebbség etnikai és vallási szigetként él 
az ortodox tengerben. . . . a moldvai csángók 
elsősorban katolikusnak definiálják magukat, 
Erdélyhez és Magyarországhoz való kötődésüket 
hangoztatják, magyarságukat sokan tudatosan 
vállalják. Jellemző, hogy a katolikus vallást 
mindmáig magyar vallásként jelölik Moldvában, és 
a katolikusokat magyarnak mondják. Ez a 
középkorban is így volt, s még akkor is magyarnak 
említették a katolikus papokat, ha azok valójában 
lengyelek, vagy olaszok voltak. A népszámlálási 
adatok meghamisítása kitűnő ürügyet szolgált arra, 
hogy a közhivatalokban és a közoktatásban teljes 
mértékben kiszorítsák a magyar nyelvet. A század 
elején elkezdődött folyamat 1938-ra leplezetlen, 
durva diszkriminációba torkollott. Ekkor a 
falvakban rendelet tiltotta a nyilvános helyeken 
elhangzó magyar beszédet és szó sem 
lehetettarról, hogy akár a színtiszta magyar 

településeken anyanyelvükön tanulhassanak a 
gyerekek. . . A prédikáció és a katekizmus nyelve a 
század elejétől kötelezően román volt, de a 
kántorok révén mégis elhangozhatott magyar szó 
és magyar ének a templomokban. Az egyre 
hevesebb tiltás következményeként a 30-as 
években már a kántorokat is zaklatták a magyar 
nyelv használata miatt. A magyarul tudó papokat 
rendszerint távoli, már régen elrománosodott 
falvakba helyezték, . . . a magyar településekbe 
kerülő lelkészek egy szót se [tudtak] a hívők 
nyelvén. . . „ [Forrás: irta Diószegi László, a 
vélemények a szerzőé: 
http://tortenelemszak.elte.hu/data/25717/DioszegiLaci.pdf  ] 
 

 
(Karácsonyi mise a „Szeret-Klézse”  

Alapítványnál)   http://www.csangok.ro/ 

 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. 
 

 
 

 
 

 

http://tortenelemszak.elte.hu/data/25717/DioszegiLaci.pdf
http://www.csangok.ro/
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EDISON EXHIBIT HALL 
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS 

ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS 
Ünnepélyes megnyitó: Péntek délután 2:45 p.m. 

  – Formal Opening, Friday 2:45  p.m. 
Ludányi Nádas Panni (Ada, OH) és Erőssy Simon Ilona 

(Cleveland, OH) rendezésében 

 
 

 

 

A kiállítások házigazdái a tisztikar tagjai:  
Erőssy Simon Ilona        Ludányi Nádas Panni 

 
  

 
Péntek este nyitva lesz a kiállítóterem a Művészest kezdetéig (7:00 pm),  

majd ismét nyitva lesz 8:30 — 10:00 pm  
 

Exhibit Room open Friday evening till Literary & Artistic program begins at 7:00 pm;  
will reopen at 8:30 pm — 10:00 pm for the convenience of our guests. 

 
 
 

KIÁLLÍTÓK – EXHIBITORS 
 

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

Emery Bogárdy  

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

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

§ Petrás Mária moldvai csángó kerámikusművész kiállítás / Mária Petrás, ceremics artist from the 

Csángó region of Moldavia, display  [See also below.] 
 §Transylvania Bakery Shop, magyar pékség, Cleveland, OH; Mezősi Lajos tulajdonos, magyar 

finomságokat árul / Transylvania Bakery Shop, Cleveland, OH; proprietor Lajos Mezősi, 

Hungarian baked items for sale (wrapped) 

§ Dr. Bozsonyi Károly ügyvezető és Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy, Honvédelmi 

Minisztérium Zrínyi Média magyar/angol nyelvü könyveinek ismertetése / Dr. Károly Bozsonyi, 

executive manager, and Dr. Isaszegi János, retired major-general, Hungarian Ministry of 

Defense Zrinyi Média Ltd, display & sale of English and Hungarian books related to Hungarian 

military history  [See also below.]         http://www.hmzrinyi.hu/ 

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

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

Society     http://www.jcu.edu/language/hunghemu 

§ Hódmezővásárhelyi cserép vásár / Hódmezővásárhelyi folk pottery sale 

§ Magyar népviseletbe öltözött baba kiállítás / Display of dolls in Hungarian folk costumes 

§ Kiss Anni: Matyo öltözetü baba vásár / Anni Kiss, Sale of dolls in „Matyó” costume 

 

 

http://www.hmzrinyi.hu/
http://www.jcu.edu/language/hunghemu


8 

 

Edison Exhibit Hall 
Pénteken, a megnyítás alatt / Friday, during  Exhibit opening 

Petrás Mária moldvai csángó kerámikusművész: Hozzászól Dr. Fülemile Ágnes. A Bákó 
megyei Diószénben született, Romániában. Szülei mindketten tősgyökeres, moldvai csángó 
földművesek. A brassói népfőiskolán, a grafika szakon Klement Béla osztályában 
tanult.1990 nyarán jött először Magyarországra egy csángó küldöttség tagjaként, miután 
meghívták a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe tanulni. 91 szeptemberében már a Magyar 
Iparművészeti Egyetem hallgatója lett kerámia szakon. 1997-ben volt az első önálló, 
jelentősebb kiállítása Zuglóban, ezt követően Százhalombattán, ezeken kivül kiállított 

Olaszországban, Franciaországban. Nemrég tért haza Torontóból. 1990 óta folyamatosan és aktívan vesz részt a 
csángó ügyeket szolgáló anyaországi és határon túli szervezetek munkájában. 

 

Hooper Kiss Ilona közreműködésével, aki alapítványa által igyekszik a Magyar 
öntudat fejlesztésére egy jobb jövő felé, bemutatja és hozzászól Dr. Bozsonyi 
Károly ügyvezető és Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy Honvédelmi 
Minisztérium Zrínyi Média magyar/angol nyelvű könyvük kiállításához a MŰVÉSZETI 

KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS megnyításánál. 
 

  Kávé szünet, beszélgetés  /  Coffee break 
 

 
Péntek / Friday  

 
3:15-3:45 pm  

 
Terem / Room:  

Edison II 

 
 

Óss Enikő (Budapest),  
író, színművésznő, rendező: 

 
„ZÁRSZÁMADÁS: Egy erdélyi színművész életútja Erdélyben és 

Amerikában” 

 
 

AZ ELŐADÁSRÓL: Óss Enikő Zárszámadás című 
regénye, a Kolozsvártól Váradon át Los Angeles-ig 
ívelő életút könyve . Családregény, amelyben 
hiteles keresztmetszetet kapunk a szerző saját 
élete, családja kálváriájáról. A Trianontól máig 
nyúló erdélyi magyar sors látlelete is ez a könyv. 
Első és második világháborúval, államosítással, 
kommunista diktatúrával. 
 De nem csak az: színész- és anyaélet is e 
regény. Fordulatokban, történésekben gazdag 
gyöngyfüzér-sor ez a számadásnem. Őszintén és 
bátran megvallja szerelmeit, csalódásait de 
megkímél a színészélet rivaldafényében tündöklő 
és kulisszák mögött zajló pletykáktól. 
 A regény közepétől, következik az 
Amerikába való áttelepülés, 1980 utáni időszak. 
Erről így ír a szerző: „ . . .Ebben az évben kezdődött 
megváltásom ... Volt otthonom, először ez a ház, 
utána egy másik, szebb, nagyobb. Volt férjem, 

gyermekem, kertem, virágaim. Mi kell ennél több? 
Ez a boldogság tartott 2006. április 8-ig, Tibi 
haláláig. . .” 
 Aztán megírja a Los Angeles-i Magyar 
Színkör, a Thália Stúdió huszonkét éves történetét. 
Azt az időszakot, amikor férjével Varga Tibor 
színésszel e körben tovább gyakorolhatták 
hivatásukat. Zárszóként hadd álljon itt a szerző 
három mondata. „Ezzel a könyvvel lezárom a 
múltamat. Ezután előre nézek, a jövőbe, mert még 
élni akarok. Elindulok régi nyomokon, de új 
utakon.” 
 Mondhatjuk nyugodtan: nem lehet letenni 
a könyvet.  
AZ ELŐADÓRÓL: A kolozsvári születésű Óss Enikő 
színművésznő, hosszú utat tudott már maga 
mögött, amikor marosvásárhelyi, budapesti, 
nagyváradi színészéveit felszámolva, Los Angelesbe 
érkezik. Évek múltával itt megalapítja Kalifornia 
magyar színházát, a Thália Studió-t. Rendező, 
színész és író, a szó ezen területeit használva fel, 
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hogy a magyar kultúra, a magyar irodalom, íróink, 
ne merüljen feledésbe, anyanyelvünk éljen. 
Emlékeit könyvbe foglalta, hogy tovább adhassa az 
erdélyi magyarok történelmének egyik 
hányattatott korszakát amelyben ő is fiatalon részt 
vett. Az amerikai filmvilágban is felfigyeltek rá: 
Francis Ford Coppola és Joe Sargent filmjeiben 
kapott szerepeket. Jelenleg Budapesten él, ahol 

aktivan részt vesz a kulturális életben, és 
szülőföldjéről sem feledkezve meg, segít, az 
évente megrendezésre kerülő Erdélyi Helikon 
Est szervezésében. Idén a Magyar Örökség Díj 
jelőltje. Magyarországról érkezik hozzánk, 
hogy meleg, bájos egyéniségével, szellemi 
üdeséggel ajándékozzon meg bennünket.  

 

Péntek / Friday 
 

3:45 - 4:15 pm  
 

Terem / Room: Edison II 

 
Brockhauser Ildikó (Budapest),  

pszichológus, művészetterapeuta: 
„A mese, mint gyermekeinknek átadott örökség” 

 

AZ ELŐADÓRÓL: 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.  
 

 

 
 
 

Péntek / 
Friday 

 
7:00 pm 

 
 
 

Terem / 
Room: 

 
Grand 

Ballroom  

 

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!) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZEST 

„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .”  

2012. november 24.      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. 

 

 

Halajkó József (Budapest), on 
Classical Guitar, from Boston, 
graduated in Budapest and in 
Boston with the highest level 
degrees in guitar (Franz Liszt 
Academy of Music, The Boston 
Conservatory); awarded first 
prize in 1981 (Hungary) at the 
International Guitar Festival and 
Seminar. 

Óss Enikő, kolozsvári születésű, 
rendező, színművész, író, Los 
Angeles-i magyar Thália Stúdió 
Szinkör megalapítója; idén, Magyar 
Örökség díjra jelölt; jelenleg az 
Erdélyi Helikon Alapítvány, évi zenés-
verses műsorát rendezi, szervezi, 
Budapestről érkezik hozzánk, hogy 
meleg, bájos egyeniségével, szellemi üdeséggel 
ajándékozzon meg bennünket. 

Fuvola koncert:  
Simonfalvy Gábor (Budapest), on the 
Flute, graduated from the Béla Bartók 
Music Conservatory in Budapest; 
Master's of Music degree from the 
University of North Texas 

Chmielewski Emese népdalokat ad elő, 
a clevelandi Csárdás tánccsoportban is 
részt vett, e-fiatal tehetség és Regös 
cserekészlány beragyogta a szinpadot a 
2010-es Művészest alkalmákor, most 
ismet visszatér hozzánk 2012-ben. 

Bevezetőként , a Nyugat Oldali Evangélikus templom gyermek csoportja  
előadja a „Didergő király” c. jelenetet  

[A műsor leirása nem teljes.  
Kérjük, tekintse meg internet oldalainkat bővebb információért.] 

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. 

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

Cocktail party before and after program (cash bar).  
(A műsor változhat! - Program subject to change!) 

 

Péntek / 
Friday 

 

8:00 pm—9:30 
pm 

 

Grand Ballroom 
(East) 

 
 

YOUNG ADULT ART EXHIBIT AND RECEPTION 
Organizers and Hosts: János Nádas and Gyula Kozmon 
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NOVEMBER 24.   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. 
 
 

9:30 – 
10:00 

am 
 

Terem / 
Room: 

Edison-II 

 

Szombat reggeli megnyitás / Saturday opening = BILINGUAL English 
& Hungarian : Dr. Nádas János (Canton, OH és dr. Pereszlényi Márta 
(Cleveland, OH): Részlet Orbán Viktor, Miniszter Elnök beszédéből a 

II. Diaspora Tanácshoz: „Önsajnálat és lebeszélés” 

 

10:30 am  
Terem / Room: Armington 

 

Szlovákiai Magyarok 
Nemzeti Bizottmánya, 

Közgyülés 

 
 

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 
10:00 am—12:00 pm          Terem / Room:  EDISON II 

AMIRŐL  SENKI  NEM  BESZÉL. 

Esetek és történetek a határon kívül élő magyarok szájából. 
 

 

BREAKING THE SILENCE.  Real People. Real Stories. 
 

A kisebbségben élő magyarok hozzájárulása a magyar öntudat fejlesztéséhez és 

terjesztéséhez  The Hungarian minority’s contributions to developing and disseminating 

Hungarian self-awareness 
 

              
 

A kerekasztalt vezeti: 
 Dr. Várdy Huszár Ágnes 

(Pittsburgh, PA): „Magyar öntudat 
fejlesztés és terjesztés” 

 

A kerekasztal résztvevői, személyi vagy 
igaz történet előadások:   

Óss Enikő (Budapest), Pataki Gábor 
(Kárpátalja), és a résztvevő közönség 

 

Hozzászól:   Lauer Edith 
(Cleveland): „Felvidék, 
Magyarság kihivásai” 

 
ZÁRÓNYILATKOZAT: 

 

„Hogyan erősíti meg a nemzet politikai eszmét a történtek feltárlása” 

 
 

A kerekasztalt vezeti: Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA), 
 egyetemi tanár, író, kutató: 

 „Magyar öntudat fejlesztés és terjesztés” 
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Dr. Várdy Huszár Ágnes, egyetemi tanár, irodalom-
történész és regényíró, 1971 és 2001 között a 
pittsburghi Robert Morris University tanára, 2001 óta 
pedig a szintén pittsburghi Duquesne University 
összehasonlító-irodalom professzora. 

Legújabb tudományos munkái között szerepel 
férjével közösen írt vagy szerkesztett The Austro-
Hungarian Mind (1989), Ethnic Cleansing in 20th 
Century Europe (2003), Újvilági küzdelmek (2005), 
Stalin’s Gulag: The Hungarian Experience (2007), és 
Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban (2007). A 
kilencvenes évek folyamán tudományos 

érdeklődésének megtartása mellett Dr. Várdy Huszár Ágnes  a regényírásba 
is belekóstolt, aminek keretében főleg a huszadik század második felének 
társadalom-történeti jelenségei foglalkoztatják. Mindkét nyelven megjelent 
Mimi (1997, 1999, 2007) című regénye a második világháború korát,  My 
Italian Summer (2007) című regénye pedig az 1980-as éveket fogja át. 

Dr. Várdy Huszár Ágnes tagja a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, 
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának, az Amerikai Magyar 
Történelmi Társulatnak, valamint az Amerikai Magyar Tanáregyesületnek. 

Meghívott tagja az Árpád 
Akadémiának (1980), a 
Nemzetközi PEN Klub amerikai 
részlegének (1985), valamint a 
Magyar Írószövetségnek (1997). 

Tudományos és magyar 
társadalmi munkássága 
elismeréseként 1992-ben a 
magyarországi Berzsenyi-díjjal, 
1998-ban az Árpád Akadémia 
aranyérmével, 2004-ben a MTA 
köztestületi tagságával, 2005-ben 
a Rákóczi Szövetség “Pro 
Libertate” díszoklevelével, 2006-
ban a Magyar Forradalmi Bizottság 
aranyérmével, 2007-ben pedig a 
Nagy Lajos Király Egyetem 
díszdoktorátusával tüntették ki. 

 
 

Lauer Edith (Cleveland),  
író, politikai elemző: 

„Felvidék, Magyarság kihivásai” 
 

 

AZ ELŐADÓRÓL:  
Lauer Edith Budapesten született. Élete meghatározó 

élményeként 14 évesen tanúja volt az 1956-os magyar 
forradalomnak. Családjával Ausztriába menekült, majd 
1957-ben az Egyesült Államokban telepedett le. 
Egyetemi tanulmányait a Maryland-i Egyetemen kezdte, 
majd a Texas-i A & M Egyetemen fejezte be 1966-ban, 
angol-spanyol felsőfokú tanári képzéssel. 1963-ban 
házasságot kötött John Lauerral, a család hamarosan két 
kislánnyal bővül. Egyik alapítója az országos non-profit 
Amerikai Magyar Koalíciónak, melynek megalakulásától 
2002-ig, először elnökként, majd az igazgatótanács 
elnökeként 11 évig irányítja a szervezet munkáját. Szülei 
tiszteletére ösztöndíj-alapot hozott létre 2000-ben az 
amerikai egyetemeken tanuló kiváló magyar (Kárpát-
medencei) diákok számára, segíti a Kolozsvári 
Református Kollégium tanulói részére szükséges 
“keresztszülői program” megszervezését, támogatja a 
kárpátaljai Tanárképző Főiskola hallgatóit. 

Az Amerikai Magyar Koalíciót 1991-ben hozták létre non-
profit amerikai magyar ernyőszervezetként. Fő célja, 
hogy előmozdítsa az amerikai magyar érdekek és ügyek 
hivatalos képviseletét. Lauer Edith a HAC vezetőjeként 
jelen volt számos kulcsfontosságú, NATO-bővítéssel 

kapcsolatos fehér házi megbeszélésen 1994 és 1998 
között. Magyarországon konferenciákat szervezett, hogy 
tájékoztassa a választókat a NATO-tagság nyújtotta 
előnyökről és kötelezettségekről. 
Emellett magyar diákok számára 
megpályázható amerikai 
egyetemi ösztöndíj 
létrehozásában segédkezett, 
amerikai látogatásokat készített 
elő magyar tisztségviselőknek, 
részt vett a szlovákiai magyar 
íróknak adományozható irodalmi 
díj megalapításában, támogatási 
programokat szervezett magyar diákoknak és iskoláknak 
Romániában és Kárpátalján, valamint képzési 
programokat indított Szlovákiában. Az elmúlt két évtized 
során a HAC számos tagja látogatott a térségbe a 
történelmi magyar kisebbségi közösségek oktatási és 
kulturális igényeinek felmérésére, illetve szervezeti és 
pénzügyi támogatásának biztosítása érdekében. 

 Edith Lauer is a Hungarian-American community 
activist. Born in Hungary, she escaped with her family 
after the 1956 Hungarian Revolution and settled in 
Maryland. In 1963 she married John Lauer, and they 



 

13 

 

moved to South Texas, where she received her B.S. in 
Secondary Education and M.A. in English and Spanish at 
Texas A & M University and had two wonderful 
daughters. Subsequently, she taught English and Spanish 
to high school and first year college students. She was an 
active volunteer in non-profit educational and cultural 
institutions for 20 years before she was elected the first 
President of the Hungarian American Coalition in 1991 
which she led for 12 years. She has served on the Board of 

Directors of the Hungarian Communion of Friends, the 
National Comm. of Hungarians from Slovakia, the 
Cleveland Hungarian Heritage Society; the Cleveland 
Council of World Affairs, Case Western Reserve University 
and the Washington-based Victims of Communism 
Memorial Foundation. In 2006, with her daughter, Andrea 
Lauer Rice, she wrote 56 Stories: Personal Recollections of 
the 1956 Hungarian Revolution – A Hungarian American 
Perspective.

 

2012. NOVEMBER 24.     SZOMBAT / SATURDAY        12:00-1:15 pm 
Társasebéd – Luncheon  [Grand Ballroom] 

Ima/Prayer: Reverend Father Sándor Siklódi,  
St. Emeric Roman Catholic Church 

ÜNNEPI SZÓNOK / KEYNOTE SPEAKER: MAXIMILIAN  N.  TELEKI 
President of the Hungarian American Coalition (HAC), Board Member of 

the International Center for Democratic Transition (ICDT),  
Board Member of the Tom Lantos Institute (TLI) 

 “Why ‘EMBRACING OUR HUNGARIAN CULTURAL HERITAGE’  
Matters, in 2012, and Beyond” 

[The presentation will be given in English.] 
 

Maximilian N. Teleki has been President of the 
Hungarian American Coalition since December 2004. 
He joined the Coalition in 1994, serving as a Board 
Member for eleven years. 

Mr. Teleki holds a Bachelor of Arts degree from the 
Catholic University of America in Washington, D.C., and 
a Master of Arts degree in International Relations and 
Economics from the Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies (SAIS) in Washington, D.C. 

In 1995, Mr. Teleki was a Graduate Intern at the 
White House, the first “White House Intern” from the 
Hungarian American Coalition. 

Since 2000, Mr. Teleki has been Adjunct Professor at 
the Catholic University of America, teaching coursers 
on Media and International Relations and Comparative 
World Politics. 

Mr. Teleki has nearly 20 years of broad business 
experience. In 2000 he formed The Max-McClaren 
Financial Group (MMFG) to pursue real estate 
investment opportunities. MMFG acquires and 
develops real estate and provides advisory services. 
Other areas of Mr. Teleki’s experience include 
telecommunications, marketing, and business 
development and government affairs. Prior to 2000 he 
worked at AT&T Corp., where he managed the 
Operational Planning for an organization of several 
hundred associates. He has also represented 

engineering and technology companies in Washington, 
D.C. 
Mr. Teleki joined the Board of Directors of E-Star 

Alternative Energy, Plc in early 2011. E-Star is 
considered the leading alternative energy company in 
Central Europe, with operations in Poland, Romania and 
Hungary. 

In 2011, Mr. Teleki helped establish the Tom Lantos 
Institute, headquartered in Budapest, Hungary, and 
serves on their board in the Executive Committee. The 
institute is a research and advocacy institution with a 
focus on human and minority rights in Central-Eastern 
Europe and the Western Balkans. 

In 2007 he became a Board Member of the 
International Center for Democratic Transition, a non-
partisan international organization which collects 
experiences from past democratic transitions and 
shares it with those who are determined to follow that 
path. Mr. Teleki has since left that position. 

From 2007-2010 he was a member the International 
Board of Directors of the Constellation Energy Institute, 
an organization that fosters cooperation on energy 
security issues in Central Eastern Europe. 

He is a native of Northern California, but has lived in 
the Washington, D.C. region for over 20 years. Mr. 
Teleki also lived in South America and Europe for many 
of his formative years. He is married to Wendy Teleki, 
Senior Manager at the International Finance 
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Corporation (IFC). They have a 7 year-old son, Tibor, and 
5-year-old twin daughters, Ava and Naoma. 

Mr. Teleki travels extensively to Central Europe and 
particularly to Hungary both in his capacity as the 
Coalition’s President and as a passionate Hungarian 

American. He is true to the traditions of his name: 
members of the Teleki family, an ancestral 
Transylvanian family, have served Hungary over 
hundreds of years in various public capacities. 

 
Maximilian N. Teleki 2004 decembere óta az Amerikai 

Magyar Koalíció elnöke. Korábban, 2002-től, az 
Igazgatótanács Végrehajtó Bizottságában is 
közreműködött, ahol jelenleg is tag. A Koalíciónak 1994 
óta tagja. 

Maximilian Teleki a washingtoni Amerikai Katolikus 
Egyetemen szerezte meg alapfokú diplomáját, majd 
nemzetközi kapcsolatok és közgazdaság szakon 
mesterfokú oklevelet szerzett a washingtoni John Hopkins 
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében 
(SAIS).2000 óta az Amerikai Katolikus Egyetem óraadó 
tanára, ahol média- és nemzetközi kapcsolatok, illetve 
összehasonlító világpolitika témákban tart előadásokat. 

Emellett közel 20 éves széleskörű üzleti tapasztalattal 
rendelkezik. 2000-ben megalapította a Max-McClaren 
pénzügyi csoportot, amely ingatlanbefektetési 
lehetőségekkel foglalkozik. A vállalat ingatlanfelvásárlást 
és -fejlesztést folytat, valamint tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújt. 

Maximilian Teleki egyéb területeken is rendelkezik 
tapasztalattal, többek között a telekommunikáció, a 
marketing, az üzletfejlesztés és a kormányzati ügyek terén. 
2000 előtt az AT&T vállalatnál dolgozott, ahol egy több 
száz főből álló szervezet operatív tervezését irányította. 
Washingtonban mérnöki és technológiai vállalatokat is 
képviselt. 

A Fehér Házba diplomás ösztöndíjasként került, ahol a 
külügyminisztérium üzleti és gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkárának volt az egyik kisegítője. 
Washingtonban és a tengerentúlon számos nonprofit 
szervezetben tevékenykedik. 
2007-ben tanácsadóként részt vett a budapesti 

székhelyű Duna Alap elnevezésű magántőke alap 
fejlesztésében, mely Magyarországon, Bulgáriában és 
Romániában keres üzleti befektetési lehetőségeket. 
(Ma már nem tagja az egyesületnek.) A Duna Alap fő 
partnerei között szerepel George Pataki, New York 
egykori kormányzója, George H. Walker volt budapesti 
amerikai nagykövet, valamint más magánszemélyek és 
intézményi befektetők. 

Maximilian Teleki igazgatósági tagja a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet (ICDT) nevű pártsemleges 

nemzetközi szervezetnek, amely egybegyűjti a múltbéli 
demokratikus átalakulások tapasztalatait és megosztja 
mindazokkal, akik elkötelezettek abban, hogy kövessék a 
demokratizálódás útját. 
Emellett tagja a 
Constellation Energy 
Institute nevű 
energetikai tanácsadó 
cég nemzetközi 
igazgatótanácsának. A 
nemrég alakult 
szervezet – üzleti és 
politikai döntéshozókkal 
való szoros 
együttműködése által – a közép-kelet-európai 
energiabiztonsági ügyekben való együttműködést segíti 
elő. Emellett igazgatósági tagja a budapesti Tom Lantos 
Intézet (TLI), amely egy 2011 májusában megalakult 
non-profit civil szervezet, elsősorban kutatóintézet, 
szellemi műhely, amely a kutatások mellett kapacitás-
építő és ún. akció-projekteket is indít és amelynek fő 
kutatási és működési területe az emberi és kisebbségi 
jogok a kelet-közép európai és nyugat-balkáni régióban. 
Emellett esetileg az említett földrajzi területeken kívül is 
indít projekteket a demokratikus folyamatok 
előmozdítása és az alapvető emberi és szabadságjogok 
érvényesítése érdekében. 

Max Teleki Észak-Kaliforniában született, de közel 20 
éve Washington térségében él. Emellett élt még 
Mexikóban, Argentínában, Svájcban és Nagy-
Britanniában. 

Felesége, Wendy Jagerson Teleki a Világbank 
Nemzetközi Pénzügyi Társaságának vezető befektetési 
tanácsadója. Egy Tibor nevű fiuk, és két, Ava és Naoma 
nevű lányuk van.Maximilian Teleki – a Koalíció 
elnökeként, illetve elkötelezett amerikai magyarként – 
rendszeresen utazik Közép-Európába, főként 
Magyarországra. Hű a Teleki név hagyományaihoz – 
annak az ősi erdélyi családnak a nevéhez, amely több 
száz éven át szolgálta Magyarországot a legkülönfélébb 
közfunkciókat ellátva.
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Dr. Fülemile Ágnes terepmunka 
közben az erdélyi kalotaszegi 

Magyarvistán, Kati nénivel 

 
Luncheon program 

continuation 
(included in luncheon 

ticket) 
 

1:15 – 1:50 pm 
 

Grand Ballroom 

BILINGUAL ENGLISH & HUNGARIAN; 
„Divatbemutató: Itthon-otthon hagyományos 

magyar népviseletek” / “Fashion Show: At Home 
and Abroad: Traditional Hungarian Folk Dress”; 
Bemondók / hosted by: Tábor Krisztina & Nádas 

Krisztina (Cleveland), Ének / vocalist: Chmielewski 
Emese (Cleveland); Résztvevők / participants: 
Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport / 

Cleveland Hungarian Scout Folk Ensemble 
 

2:00 -2:15 pm 
 

KiállíItás megtekintés – Edison Exhibit Room 
 

 
A délutáni ülések elnöklését Dömötörffy Zsolt (Cleveland) intézi. 

 
 
 

 

Szombat / 
Saturday 

 

2:15 — 3:30 pm 
 

Terem/Room: 
Edison II 

 

 
 

 

Dr. Fülemile Ágnes, 
néprajzkutató, Balassi Intézet New York-i Magyar 

Kulturális Központ igazgatója: 
„A magyar hagyományok őrzése az öltözködésben.  

[Preserving Hungarian Traditions in Dress]” 

 

AZ ELŐADÁSRÓL:     A vetitettképes előadás a 
magyar történeti öltözködés sajátosságait tekinti 
át a 16-20. században eredeti tárgyak, 
festmények, grafikák és archiv fotók 
felhasználásával. 
 
AZ ELŐADÓRÓL: Dr. Fülemile Ágnes 
tanulmányait művészettörténet, történelem, 
néprajz szakon folytatta az ELTE-n. Ez utóbbiból 

1997-ben PhD-fokozatot szerzett. Az egyetem 
befejezése óta az MTA Néprajzi Kutató Intézetének 

munkatársa lett. Számos magyarországi és erdélyi faluban végzett terepmunkát. 1990 
és 2006 között a University of California Education Abroad Programján tanított 
amerikai hallgatókat az ELTE-n és 1991 és 2011 között a Council on International 
Educational Exchange Education Abroad Programon a Corvinus Egyetemen. 
 1992-ben és 1993-ban Fulbright-ösztöndíjasként a University of California Berkeley 

antropológia tanszékén és a New York-i Metropolitan Museum of Arts Costume Intézetében kutatott. 1997-ben 
a University of London Courtauld Institute History of Dress tanszékén szerzett M.Phil fokozatot. 1999-ben egy 
szemesztert tanított a Rutgers University Hungarian Studies programján. 2006-tól 2009-ig 3 évig oktatott 
Hungarian Chair Professor minőségben az Indiana University Bloomington Hungarian Studies Programján. 
1991-ben az MTA Akadémiai Ifjúsági díjat, 1994-ben Jankó János-díjat kapott, 2003-2006-ban Bolyai János 
Kutató Ösztöndíjban részesült. 2012. januárjától a New York-i Magyar Intézet igazgatójaként az USA-ban 
tartózkodik 

 

Dr. Fülemile Ágnes 
az erdélyi, mezőségi 

Széken egy 
lakodalomban 2010 

szeptemberében, 
ahol a menyasszony 
rozmaringkoszorúját 

készítik. 
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Szombat / 
Saturday 

 

2:15 pm 
 

Terem / 
Room: 

Armington 

  

Szent Lászlo Rend évi közgyülése, v. Falk Viktor (Cleveland, OH), 
Törzsszéktartó (USA), Helyettes főkapitány elnökletével.  

Műsor követi: Szappanos István (Cleveland):  
„Megemlékezés Szent Lászlóról” 

 

 
Szombat / Saturday 

 
3:30 — 4:00 pm 

 
Terem/Room:  

Edison II      

 
Dr. VárdyBéla (Pittsburgh, PA), 

egyetemi tanár, író, kutató, a pittsburghi Duquesne Egyetem 
történészprofesszora (Distinguished Professor): 

 
„Amerikai magyar könyvgyüjtemények 

 és levéltárak sorsa” 

 

AZ ELŐADÓRÓL:  
 Dr. Várdy Béla, egyetemi tanár, a pittsburghi Duquesne Egyetem történészprofesszora 
(Distinguished Professor), a Magyar Tudományos Akadémia tagja, valamint a Miskolci Egyetem 
tiszteletbeli doktora (Doctor Honoris Causa). Várdy professzor mintegy két tucat könyvnek a 
szerzője, társszerzője vagy szerkesztője,  további hatszáz tanulmány, könyvfejezet, esszé, 
recenzió, és újságcikk szerzője. Legújabb könyvei között van az Ethnic Cleansing in 20th Century 
Europe (2003), Stalin’s Gulag: The Hungarian Experience (2007), German Contributions to 
Western Civilization (2009), Hungarian Americans in the Current of 
History (2010), valamint a magyar nyelvű Magyarok az Újvilágban 

(2000), Újvilági küzdelmek (2005), és Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban (2007). 
Ezek közül többet Dr. Várdy Huszár Ágnessel közösen írt.  
 A fentieken kivül Várdy professzor meghívott tagja az Árpád Akadémiának, a 
Nemzetközi P.E.N.-nek, a Nemzetközi Hungarológiai Társaságnak, a Magyar 
Írószövetségnek, a Magyar Történészek Nemzetközi Társaságának, és a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társaságának.  
 Egy tucat neves kutatóösztöndíjon kívül Várdy professzor kitüntetései között van 
a Duquesne Egyetem elnöki nagydíja (1984), a magyar Berzsenyi-díj (1992), az Árpád 
Akadémia aranyérme (1997), a volt diákjai által tiszteletére szerkesztett emlékkönyv 
[Festschrift] (2000), a Magyar Köztársaság elnöke által adományozott Tiszti Kereszt (2001), a Rákóczi Alapítvány 
„Pro Libertate” díszoklevele (2005), a Magyar Forradalmi Bizottság aranyérme (2006) és a Nagy Lajos Király 
Magánegyetem díszdoktorátusa (2004). Legújabb Festschrift, amivel öt és feleségét megtisztelték: Hungary 
Through the Centuries. Studies in Honor of Professors Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy (Columbia 
University Press, 2002). 
 Várdy professzor angol nyelvű munkái Steven Béla Várdy név alatt jelennek meg. 

 

 

Szombat / Saturday 
 

4:00 pm — 4:30 pm 
 

Terem/Room:  
Edison II 

 
 

Oláh Tímea (Debrecen), 
Fulbright visiting scholar, Rutgers Egyetem, New Jersey;  

Debreceni Egyetem PhD jelölt;      író, kutató:  
„Létezik-e másfeledik generációs amerikai magyar identitás?” 

 

 
 

 
RÓVID ÖSSZEFOGLALÓ: 1958-ban megjelent, lengyel bevándorlókról írott 

könyvében Thomas és Znaniecki felvetették az ún. 
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„half-second generation” problémáját. A lengyel 
megfogalmazásból kiindulva 1988-ban Ruben G. 
Rumbaut és Kenji Ima leírták a „1.5 generation” 
definícióját, utalva ezzel azokra az, esetükben 
elsősorban délkelet-ázsiai, fiatalokra, akik 6-14 éves 
koruk között érkeztek az Amerikai Egyesült Államokba 
szüleikkel, tehát bevándorlásuk nem volt önkéntes. A 
másfeledik generáció tagjai olyan fiatalok, akik 
szülőhazájukban részt vettek az állami oktatásban, 
nyelvi készségeik az otthon töltött idő következtében 
magabiztosabbak, az Óhazához való kötődésük pedig 
eltér az Amerikában születettekétől. Kyeyoung Park 
1999-es cikkében kiemeli a közösség abbéli elvárását, 
hogy a másfeledik generáció tagjai „híd-szerepet” 
töltsenek be a közösségben politikai és más egyéb 
területeken ott, ahol a második generáció tagjai nyelvi 
és kulturális okokból kifolyólag nehézségekbe 
ütköznének. 

 Alkalmazható-e a másfeledik generáció 
megfigyelési rendszere az amerikai magyar 
közösségeken belül? Valóban eltér a másfeledik 
generációs amerikai magyarok identitása a második 
generációétól? Megfigyelhető-e a másfeledik 
generáció „híd”-szerepe az amerikai magyar 
közösségeken belül, és melyek ennek a mutatói? 
Kutatási nehézségek és szempontok.” 
 

AZ ELŐADÓRÓL / ABOUT THE PRESENTER: 
 

 Tímea Oláh of Debrecen, Hungary, is currently a 
Fulbright Visiting Student Researcher at Rutgers, the 
State University of New Jersey (Aug. 2012–Feb. 2013). 
Her field of research is “The ethnic identity and 
assimilation patterns of second-generation Hungarian-
Americans in the city of New Brunswick, New Jersey.” 
Previously, she studied at the University of Debrecen, 
Doctoral School of Literature (2006-2012) and holds a 
Pre-degree certificate (ABD). 

 At Debrecen, her field of research centered on 
“Hungarian-American immigrant studies, the 
Hungarian-American immigrant experience from the 
early 20th century.” She also completed her MA degree 
at the University of Debrecen (2006) where she was a 
teaching and administrative assistant, a qualified 
teacher of English language and literature, and 
manager of andragogy (adult education) management. 
Her MA thesis title was “From Consecration to 
Gambling: The Changing Role of Hungarian-American 
Churches before World War II.” 

 While pursuing her doctoral degree, Ms. Oláh also 
worked at NI Hungary Ltd. in Debrecen, Hungary 
(2006-present where she currently on leave) as an IT 
management coordinator, and was responsible for the 
hiring, training, and event organization in an IT 
Department of over 100 employees. While an 
undergrad student, she was a member of numerous 
professional organizations including the Talent 
Management Program of the University of Debrecen, 
as well as her work with conferences and lectures at 
the István Hatvani College, University of Debrecen. She 
is currently a member of the Hungarian Association for 
American Studies (HAAS) and the Hungarian Society 
for the Study of English (HUSSE). 

 Among her academic honors, in 2005-2006 she 
was the recipient of a Fellowship granted by the 
Republic of Hungary for studies at the University of 
Debrecen, and she also won first place for her 
presentation at the 27th Conference of Scientific 
Students’ Association (OTDK), Church History. 

 Her publications include “From Consecration to 
Gambling: The Changing Role of Hungarian-American 
Churches before World War II” (MA thesis), in Juvenilia 
I., edited by Zoltán Kovács and Péter Szirák, Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006; as well as “A 
templomszenteléstől a szerencsejátékokig: Az amerikai 
magyar egyházak feladatai a II. világháború előtt,” in 
Sárospataki Füzetek no. 2 (2005): 91-103; as well as 
“Lost Generation: Second Generation Hungarian-
American Identity in the 1930s,” in Vasváry Collection 
Newsletter 41, no.1 (2011) http://www.sk-
szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/11jun/ta
rtalom.html and finally “Double Exile.” Review of 
Double Exile. Migrations of Jewish-Hungarian 
Professionals through Germany to the United States, 
1919-1945 by Tibor Frank which appeared in 
Hungarian Journal of English and American Studies 
XVII., no. 2. (2011). 
 She has given lectures at 8th International Biennial 
Conference of the Hungarian Association for American 
Studies: “The Children of the Injured: Experience of the 
Children of 1956 Freedom Fighters in Hungary and the 
United States” (Debrecen, 2010), as well as at the10th 
Conference of the Hungarian Society for the Study of 
English: “Continuing Stories: The Hungarian Immigrant 
Experience in the US in Recent Documentary Films” 
(Piliscsaba, Hungary, 2011). 

 
 

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/11jun/tartalom.html
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/11jun/tartalom.html
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/newsletter/11jun/tartalom.html
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NOVEMBER 24-ÉN, 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) 
 

7:30 pm-  
1:30am  

Grand 
Ballroom 

 

Díszvacsora és  
Hagyományos Magyar Bál 

Az Árpád Akadémia érmeinek és  
az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása 

Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében  —  érkezzünk korábban!  

—   A DÍSZVACSORA MŰSORA   — 
6:30 p.m. Érkezés, asztalfoglalás  /  Cocktails (cash bar) 

7:30 p.m. Amerikai és Magyar Himnusz / National Anthems by Gáspár Gabriella 
Ima / Prayer by Nt. Bíró Tamás, Nyugat Oldali Magyar Református Templom / West Side Hungarian Reformed Church 

Üdvözlet / Greetings by Dr. Nádas János, President 
— A DÍSZVACSORA UTÁN —  

8:40 p.m. 
— A Magyar Találkozó Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád arany érmek és Árpád Szövetség díszjelvényeink 

nyerteseit a díszvacsora műsora alatt kihirdetjük, átadjuk, és a LII. e-Krónikában közöljük. — 
— Award Presentations  — 
Árpád Szövetség érem  

Peller Miklós    Maximilian Teleki 
8:55 p.m. 

— a MAGYAR BÁL megnyitása — 
2012-es első bálozóink és nyitótáncosaink bemutatása 

Presentation of Debutantes and Opening Dancers 
2012-es bálelnökök — Lieszkovszky-Hargitai Ida és Hargitai Zoltán 

2012-es első bálozók / Debutantes — Duna Klára, Huber Laura, és Szentkirályi Hanna 
A többi táncosok névsorát a bálon hirdetjük ki. 

Complete list of names will be announced at the ball. 
 

A zenét a tánchoz a New Yorki „Continental” zenekar szolgáltatja. 
 

Presentation of Debutantes and Opening Dancers 
Dancing to the music of the New York “Continental Orchestra” till 1:30 am  

featuring lead vocalist Lisa Apatini  
— Traditional & Ballroom Music — 

 

11:00 p.m. 
A „Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport”  

Szilágysági népitáncokat mutat be,  
Tábor Mátyás, Tábor Anna, Szélpál Zsófia vezetése alatt. 

 

Performance by the 
“Cleveland Hungarian Scout Folk Ensemble 
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A veszprémi Tóth 

Tihamér püspöknek 

készült Magyarok 

Nagyasszonya szobor 

 

2012. NOVEMBER 25.    VASÁRNAP / SUNDAY 
A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI 

Az előadások változhatnak 

 

 
Vasárnap / Sunday 

 
9:30 am—11:30 am 

 
Terem / Room: 

EDISON II 

 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE 
Elnököl:  

Somogyi F. Lél, főtitkár (Cleveland, OH) 
 

 

 
Vasárnap / Sunday 
9:30 am—10:15 am 

Terem / Room: 
EDISON II 

Ökumenikus Istentisztelet 
Kovács Katalin, a Lutheran Trinity Szeminárium diákja 

 

 
Vasárnap Sunday 

 
10:15 am— 
10:45 am 

 
Terem / Room: 

EDISON II 

 

Révay Máté (Budapest),  
pszichológus, Calasanctius Training Program (CTP) diákja: 

 

 „Oltárok és szentek a vörös csillag árnyékában: Képes magyar 
történelemkönyv a huszadik század első feléből”  

(Krasznai Lajos (1884-1965), szobrászművész a huszadik századi 
magyar egyházművészet kiemelkedő alakjáról) 

 
 

 
 

AZ ELŐADÓRÓL: 
 

Révay Máté pszichológus, a 
Calasanctius Training Program (CTP) 
diákja, jelenleg Buffaloban él 
családjával, tanulmányait a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen és a buffaloi Medaille College-
ban végezte. 

 
 

 
AZ 
ELŐADÁSRÓL:  

 

 „Dédnagyapám, Krasznai (Krausz) 
Lajos (1884-1965), szobrászművész a 
huszadik századi magyar egyházművészet 
kiemelkedő alakja. Tanult és dolgozott 
Ausztriában, Svájcban, Németországban, 

Franciaországban és Belgiumban is. Innen tért haza és lett a 
két világháború közötti korszak meghatározó egyházi 
alkotója. Hírnevét jól jelzi, hogy szobrai és oltárai az 
országban keletről nyugatra mindenfelé megtalálhatóak. A 
kommunista hatalomváltás után műtermét elvették és a 
Katolikus Egyház korlátozásának következtében munkái szinte 
teljes mértékben megszűntek. Hiába alkotott több, mint 50 
éven keresztül, hírneve,emlékezete és a munkái a vörös 
csillagok árnyékában feledésbe merültek.” 

 
 

Krasznai (Krausz) Lajos (1884-1965) honlapja: 
http://www.krasznailajos.hu/main.php Ez a honlap azért jött 
létre, hogy áttekintést adjon Krasznai Lajos (1884-1965) 

A visegrádi IV. Béla szobor 

A szegedi fogadalmi templom  

Szent Gellért mellékoltára 

http://www.krasznailajos.hu/main.php
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szobrászművész munkásságából. Művei majdnem kizárólag a 
Katolikus Egyház megrendelésére készültek, elsősorban a 
korban divatos historizáló stílusú templomokba. Ezeknek a 
templomoknak a belső képét alakította szobraival, 

szobrászmunkáival (oltárok, szószékek, keresztelőkutak, 
áldoztató korlátok, stáció sorozatok, stb). 

 

 
 

 

Vasárnap / Sunday 
 

10:45 am—11:15 am 
 

Terem / Room: 
EDISON II 

 
László Veronika (Budapest),  

Calasanctius Training Program (CTP) diákja,sportoló, evező bajnok: 
 

 „Széchenyi és a magyar sportkultúra – egy evezős szemével” 
 

 
 

AZ ELŐADÁSRÓL: 
Széchenyi István, a 
„legnagyobb magyar”, 
nem csak a magyar 
politika egyik 

legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, hanem 
kiemelkedő szerepe volt a magyar sportkultúra 
kialakításában is. A evezős- és lovassport 
magyarországi alapítója olyan elveket vallott mind 
a szellemi, mind a testi fejlődés terén, melyek máig 
érvényesek és ösztönző erejűek.  

 „Azonban a szellemet 
és a testet már ifjú korban kell 
alkalmassá tenni minden 
szolgálatra a haza érdekében, 
különben a nevelés a haza, az 
állam számára mindenestül 
kárba vész – és csak az egyén 

javára és előnyére szabott.  (…) Csak a szellemileg 
és testileg tevékeny élet emelhet bennünket az 
emberi boldogság tetőfokára.” 
 Hogyan változtak, formálodtak ezek az 
elvek az évek során? Mit őrzött meg a társadalom 
Széchenyi gondolataiból és milyen elvek vezérlik 
ma a magyar sportolókat?  
 Kérdések és válaszok egy evezős 
szemszögéből.  
 
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. 

 
 

 
 



 

21 

 

Vasárnap/ Sunday 11:15 am 

  

 ZÁRÓNYILATKOZAT: Dr. Nádas János 

 MAGYAR HIMNUSZ 

 Az 52. Magyar Kongresszus ünnepélyes bezárása 

 

MAGYAR TALÁLKOZÓ DÍSZVACSORA 

ÁRPÁD AKADÉMIA MAGYAR BÁL 
 

52.  

MAGYAR TALÁLKOZÓ 
Hungarian Conference 

     
 

HILTON GARDEN INN  DOWNTOWN CLEVELAND, OHIO, USA 
 

2012. NOVEMBER 23 – 24 – 25. 
 

Legújabb frissítések                 Conference updates: 
 

www.hungarianassociation.com/ 
 

Látogasson meg minket a „Facebook” oldalunkon is! 
 

                                                              
 

www.facebook.com/hungarianassociation 

 
A MAGYAR TÁRSASÁG 2012 ÉVES TISZTIKAR TAGJAI 

 

Alapiné Etelka, Erőssy Simon Ilona, Keresen Kati, Kis Ferenc, dr. Nádas János elnök,Nádas Gabriella ügyvezető elnök, Ludányi Nádas Panni, 

Mészárosné Mária, Pellerné Ildikó, Pintérné dr. Pereszlényi Márta, Rátoni-Nagyné Vali, Russell Eva, Somogyi Lél, dr. Somogyi Ferencné Sarolta, 

Szabolcsné Erzsébet, Toldy Ágnes, Varga Sándor  (és Somogyiné Mariana segítségével) 

 

 

http://www.hungarianassociation.com/
http://www.facebook.com/hungarianassociation
http://www.hungarianassociation.com/
http://www.facebook.com/hungarianassociatio

