
You are cordially invited to attend the 
49th Hungarian Congress with your 
family and friends! 

 

Jöjjön el a XLIX. Magyar 
Kongresszusra ! 

NEW LOCATION !  Hilton Garden Inn, in downtown Cleveland, November 27 – 28 – 29, 2009,  U.S. Thanksgiving weekend      

 

Dr. Kovács István 
„A testmozgás hatása az egészségre és az agyműködésre” 

 
 

Hogyan lehet elérni az örök fiatalságot? Egyik módszere az, 
hogy találjunk lehetőséget a mozgásra! Azt régen tudjuk, hogy 
a rendszeres testmozgás segít a szervezet 
ellenállóképességének megőrzésében, ezáltal számos 
öregkori megbetegedés megelőzésében. Hatása akár 20 
évvel is csökkentheti a biológiai kort.  

Ezzel egyenértékűek azonban a legújabb kutatások 
eredményei, miszerint a testmozgás redkívül jó hatással van az agyműködésre is. Az 
utóbbi években sokat megtudunk arról, hogy miért is teljesítenek jobban az iskolában 
vagy a munkahelyükön az aktív emberek. Az is kiderült, hogy a rendszeres 
testmozgás az idősek leghatékonyabb eszköze a szellelmi frissesség megőrzésére. 

Dr. Kovács István 2003 óta a Slippery 
Rock (PA.) Egyetem professzora. 
Korábban a  Magyar Testnevelési 
Egyetemen töltött éveket mint oktató és 
kutató. Doktori címét az Eötvös 
Egyetemen biomechanikából szerezte. 
Jelenleg a testnevelő tanárképzésben 
tevékenykedik, ahol fitness, wellness, és 

sportági elméleti órákat tanít. Kutatómunkáját biomechanikai és 
sportélettani témákban végzi. 
 

Biography:  Dr. István Kovács is an Assistant Professor at 
Slippery Rock University of Pennsylvania. He received his B.S. 
and M.S. in Physical Education and Coaching from the 
Hungarian University of Physical Education and received his 
Ph.D. in biomechanics from Eötvös University in 2001. 

Before joining SRU in 2003, Dr. Kovacs spent two years 
teaching physical education in high school and ten years 
teaching in the Physical Education Teacher Education program 
at his alma mater.  
 
Besides teaching Fitness, Wellness, and sport theory classes at 
SRU, he is head coach to a competitive youth swimming club. 
His main research areas are biomechanics and sport 
physiology.  
 
As an athlete, Dr. Kovacs was a triple jumper for the Hungarian 
National Track Team. Currently he enjoys riding his bicycle, 
playing volleyball, tennis, and badminton.  

Dr. Kovács will present in Hungarian. 
 

 
The complete schedule for days and times of all presenters will be available in the printed program and / or on our website.  

For questions or to receive a complete printed program and Magyar Ball invitation, contact:  
 

Magyar Társaság / Hungarian Association 
P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107  USA  
Kérdések / Congress questions, phone: 
  (216) 651-4929, 521-7183 or 228-4089 
e-mail:  magyartarsasag@nadas.org www.hungarianassociation.com 

 
NEW LOCATION !     Hilton Garden Inn Cleveland Downtown 

 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115  
 Tel: +1-216-658-6400  Fax: +1-216-658-6401   
 Mention “The Hungarian Congress” for reduced rates. 

 

mailto:magyartarsasag@nadas.org
http://www.hungarianassociation.com/

