
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  

 
 

Ada, Ohio-ból, véndégünk 

Dr. Ludányi András 
Kerekasztal tárgyalásunkon résztvesz és hozzászól:  

Témánk:  Kisebbségi kérdések 
A Kerekasztalt vezeti: 

 Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington Indiana tanszékről 
 

 
 

Dr. Andrew Ludányi, university professor, 

will be a commentator at the ROUND 

TABLE DISCUSSION (see program booklet 

for times and more information).  

THEME: “Hungarian minorities.” 
 

Dr. Andrew Ludányi is Professor of Political Science at 

Ohio Northern University in Ada, Ohio, and his primary 

responsibility in the subfields of Comparative Politics and 

International Relations. His research has focused on 

interethnic and inter-nationality relations in East Central 

Europe, with particular attention to developments in the 

Transylvanian region of Romania and the Vojvodina region 

of northern Yugoslavia / Serbia. More recently he has also 

studied and written policy papers on the Russian-Chechen 

conflict of the past two decades. He has published 

numerous articles and reviews and edited three books in his 

research area, including studies on nationalities policies in 

Titoist and post-Titoist Yugoslavia as well as in 

Ceausescu’s Romania, such as Transylvania: The Roots of 

Ethnic Conflict (1983), Hungary and Hungarian 

Minorities” (1996), The Fate of Magyars in Vojvodina 

(2002), and Historiography in Transylvania (2004). 

 

 

 

Dr. Ludányi 

András, egyetemi 

professzor, részt vesz a szombat délutáni 

Kerekasztal Tárgyaláson, a következő témán: 

„A Kisebbségei kérdések”, a Magyar 

Kongresszus keretében, több résztvevővel 

együtt. 
 

Dr. Ludányi András Szikszón született, Borsod-Abauj-

Zemplén vármegyében. Családjával a Második Világháború 

után menekültek lettek és osztrák menekült táborokban éltek, 

majd az USA-ba vándoroltak, Virginia államba. New York 

államban végezte az elemi és a középfokú iskoláit. Az 

egyetemet Illinois államban, az Elmhurst College-ben 

végezte, itt kapott B.A. diplomát. Az M.A. és Ph.D. 

diplomáit Louisiana-i állami egyetemen szerezte meg. Már 

40 éve az Ohio Northern University egyetemen tanít, mint a 

politológiai professzora. 
 

Több amerikai-magyar szervezetben fejt ki aktív 

tevékenységet, de legbüszkébb a Magyar Baráti Közösség 

létrehozásáért (másokkal együtt), valamint az Itt-Ott 

folyóirat és évkönyv szerkesztéséért (szinten másokkal 

együtt). Kutatásait a magyar kisebbségek sorsára 

összpontosította.

 
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, downtown Cleveland 

 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/

