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55. Magyar Kongresszus, 2015  
 (frissítve 2015.11.22.)  

Programok és előadók 
Presentations and Presenters 

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!) 

 

2015. NOVEMBER 27.  PÉNTEK / FRIDAY: 
A pénteki programok az EDISON II, ARMINGTON, EXHIBIT HALL, és CARNEGIE BALLROOM 

előadótermekben kerülnek megrendezésre. Munkaelnökök a Magyar Társaság vezetőségének tagjai. 
 
 

Areas shaded in blue-gray indicate either a presentation given in English,  
or additional information for our English speaking guests. 

Programs scheduled in the EDISON II, ARMINGTON, EXHIBIT HALL, and CARNEGIE BALLROOM.  
Sessions will be chaired by Hungarian Association Board Members. 

 

 
 

Péntek 
reggel /  
Friday 

morning
  

10:00 am 
Terem / 
Room:  

Edison II 

 

Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitója:  
Dr. Nádas János, elnök (Canton, OH)  

Az LV. (55.) Magyar Kongresszus 2015 évi témája: 
„Történelmi visszatekintés: Magyarország és a II. Világháború” 

MAIN THEME of the 2015 CONGRESS: 
“Historical Insights, Hungary and WWII” 

Showing The Cleveland Hungarian Museum's video's excerpt with 
Soviet Archival footage on the Soviet Invasion of Hungary 1944-45 

 

 

 

 
 

Péntek / 
Friday 

10:15 am—
10-45 am 

 

  
„Pálinkás Jó Reggelt!” Dömötörffy Zsolt 

(Cleveland, OH) és Hargitai István (Cleveland, OH) 
rendezésében 

[Kérjük, a regisztrációs asztalnál jelentkezzenek. 
Mindenkit szeretettel várunk!] 

“Top of the Morning to You!” Hungarian brandy tasting arranged by Zsolt Dömötörffy 
(Cleveland, OH) & István Hargitai (Cleveland, OH). Please come to Registration table first. 

Everyone is welcome! 
 

Pálinkás jó reggelt!   Átmelegít? Étvágyat csinál? Vagy 
éppen ellenkezőleg? Megóv a betegségektől? A pálinka 
rendelkezik valamilyen gyógyhatással? Tudjuk, hogy az 
alkoholos italok alapvetően károsak az egészségünkre. 
Ellenben például a napi 1 deci vörösborról már bizonyított, 
hogy antioxidáns vegyületeinek, polifenoljainak 
köszönhetően jó hatással van a szív- és érrendszerre. Így van ez valahogy a pálinkával is. 
A pálinkaízlelés legyen szertartás – avagy néha a kevesebb több. Csak jó minőségű, 
valódi gyümölcsből készült italt fogyasszunk. Pohárba töltés után adjunk időt az aromák, 
a zamat, és az illat kibontakozásának. Élvezzük a felszálló friss gyümölcsillatot. 
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Pálinkás jó reggelt!  is a traditional Hungarian greeting meaning “Good 
morning with pálinka!” Pálinka in small amounts is a medicine, in large 
amounts a remedy, or so Hungarians say. Our grandfathers liked to start the 
day with a small glass of good pálinka and were convinced that they owed 
their health to its benevolent effects. The first records of the Hungarian spirit 
date back to the 14th century, referred to as “Aqua vitae reginae Hungariae,” 
the aqua vitae of the wife of the King Charles of Hungary. This spirit was 

probably a brandy blended with rosemary, and had its use in medicine, as both the king and the queen 
suffered from arthritis. A birthday, a wedding, a funeral is unimaginable to Hungarians without a shot of 
pálinka, either to enhance the joy, or to ease the pain. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Péntek / 
Friday 

10:15 am 
 

Terem / 
Room: 

ARMINGTON 

 

Filmvetítés: „Egy éjszaka Erdélyben”; főszereplője: Szeleczky 
Zita. A II. József császár idejében játszódó történet II. József 
császár adjutánsa, Kléber kíséretében Erdély útjait járja. Egy 
napon autójuk meghibásodik, így a császár álruhában, gyalog 
folytatja útját, Kléber pedig Alvinczy Krisztina udvarába 
kéredzkedik be az autó javíttatása végett. A szép 
özvegyasszony azt hiszi, a császárral van dolga, s kölcsönösen 
megszeretik egymást. Krisztinát hamarosan Mária Terézia 
kéreti az udvarba, aki értesült fia erdélyi kalandjáról. 
Meglepetést készít elő, ami azonban csalódást okoz minden 
szereplőnek. 
 
 

One Night in Transylvania is a 1941 Hungarian comedy film starring Zita 
Szeleczky, Mária Lázár and Antal Páger. It was based on the play Alterego by 
István Asztalos. [no subtitles] 

 
 
 

 

Péntek / 
Friday 

11:00 am 

Terem / 
Room:  

Edison II 

 

 
Dr. Nádas János, a Magyar Társaság alapítója, kéziratainak feltárása: 

„Egyedül csak a politizáláshoz nem kell iskola” 
Őszinte szavak a pártokról, honatyákról... 

a második világháború előtti évtizedről 
 

Jobbra, Dr. Nádas János, 1950-es évek 
 



3 

 

Péntek / 
Friday 

11:30 am 

Terem / 
Room:  

Edison II 
         

 

Dr. Mátyás Dénes, magyarországi Fulbright ösztöndíjas 
[Hungarian Fulbright Scholar, Cleveland State 
University; University of Szeged]: „Magyarságtudat és 
intertextualitás Márai Sándor „Halotti beszéd” című 
művében”  
 [Bilingual presentation] 

 

AZ ELŐADÓRÓL: 
 

Dr. Mátyás Dénes a 2015-2016-os tanévben Fulbright vendégoktatóként tanít magyar nyelvet és 
kultúrát a Clevelandi Állami Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Világnyelvek, 
Irodalmak és Kultúrák Tanszékén. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 
amerikanisztika és olasz szakos diplomát, valamint hungarológia-tanár végzettséget. Doktori címét 2014-
ben szerezte irodalomtudomány területen ugyancsak az SZTE-n. Több éven át tartott nyelv- és 
kultúrórákat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológia és Közép-Európa 
Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központjában, valamint Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, a 2009-
2010-es tanévben pedig vendégoktatóként tanított a nápolyi „L’Orientale” Egyetem Kelet-Európai 
Tanulmányok Tanszékén. 
 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: 
 

Az előadás Márai Sándor Halotti beszéd (1951) című versét vizsgálja. Célja a költő már emigrációban írt 
műve magyarsággal és annak jövőjével kapcsolatos gondolatainak a tárgyalása, illetve a versben 
fellelhető magyar kulturális és irodalmi utalások (Kosztolányi Dezső, Vörösmarty Mihály, Arany János, 
Bartók Béla, stb.) feltérképezése, amelyek mind Márai elkötelezett magyarságtudatáról, magyar 
identitáshoz való ragaszkodásáról tesznek tanúbizonyságot. A vers vizsgálata során az előadás arra is 
keresi a választ, hogy vajon miben láthatta Márai a magyar identitás megőrzésének lehetőségét. 
 

 

ABOUT THE PRESENTER: 
 

Dr. Dénes Mátyás is a Fulbright Visiting Professor in Hungarian language and culture at the Department 
of World Languages, Literatures, and Cultures at Cleveland State University during the academic year 
2015-2016. He graduated with Master’s degrees in American Studies and in Italian Language, Literature, 
and Culture from the University of Szeged, Hungary, and he also earned his diploma in Hungarian 
Studies Instruction for Foreigners there. He completed his doctoral studies at the Graduate School in 
Literature in Szeged, earning his PhD in 2014. He held courses, lectures and language classes at the 
Central European International Studies Center and the Department of Italian Studies at the University of 
Szeged for several years, and he was also a Visiting Assistant Lecturer at the Department of East 
European Studies (2009-2010) at the University of Naples “L’Orientale,” in Italy. 
 

 

ABOUT THE PRESENTATION: 
 

The presentation intends to analyze Sándor Márai’s Halotti beszéd (Funeral Oration, 1951) written 
already in emigration. It aims to explore Márai’s thoughts about Hungarian identity and about 
emigrants’ possible future, as well as to highlight the various references the poem makes to Hungarian 
culture and literature (Dezső Kosztolányi, Mihály Vörösmarty, János Arany, Béla Bartók, etc.) which all 
reflect the poet’s deep adherence to his being Hungarian. By analyzing Funeral Oration, the presentation 
aims also to see what possibilities Márai may have seen for the preservation of Hungarian identity.   
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Péntek / 
Friday 

12:00 

Terem / 
Room:  

Edison II 

 

 
 

Bödők Gergely (Eszterházy Károly Főiskola 
doktorandusza;  Mikes Kelemen Program clevelandi 

ösztöndíjasa):  
 

„Mire a falevelek lehullanak –  
Magyarország az első világháborúban” 

 
AZ ELŐADÓRÓL: 

 

Bödők Gergely 1983-ban született Dunaszerdahelyen. A révkomáromi Selye János Gimnáziumban 2001-
ben tett érettségit követően egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
végezte történelem-politológia szakon. 2012-től az egri Eszterházy Károly Főiskola doktorandusza. 
Érdeklődési területe az első világháború hatása, a magyarországi vörös-és fehérterror, a Magyarországi 
Tanácsköztársaság és a huszadik század első felének magyar történelme. Tanulmányai a Kommentár, a 
Múltunk, a Limes és a Rubicon folyóiratban jelentek meg, ez év nyarától a www.mandiner.hu internetes 
portálon is publikál. 2015 novemberétől a Mikes Kelemen Program clevelandi ösztöndíjasa. 
 

 

AZ ELŐADÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

Száz éve, 1914-ben tört ki az újkori történelem addigi legnagyobb és legpusztítóbb háborúja. A háború, 
bár villámháborúnak tervezték, végül öt kontinensen, négy hosszú éven át tartott, és közel hatvanmillió 
katona bevonásával folyt. A háborús küzdelmeket fiatalon átvészelő, vagy ezt követően született új  
generációk romantikus és idealisztikus múltszemléletétől eltérően a Nagy Háború sokkal inkább tartható 
a katasztrófának, mint hősies cselekedetek és diadalmas küzdelmek láncolatának. Az előadás több 
aspektusból a Nagy Háború időszakának Magyarországát mutatja be felvillantva a kezdeti idealisztikus 
elvárásokat, a frontélet kegyetlen mindennapjait, a nők megváltozott társadalmi helyzetét és a háborús 
vereség következményeit is. 

 

 
ABOUT THE PRESENTER:  

 

Gergely Bödők was born in 1983 in Dunaszerdahely. After his 2001 high-school 
graduation from the Selye János Gimnázium in Komárom (Slovakia), he was awarded 
his University diploma from Eötvös Loránd University in Budapest, majoring in history 
and political science. Since 2012, he has been a doctoral candidate at the Eszterházy 
Károly College in Eger. His areas of interest are the impact of the First World War, the 
Hungarian Red and White Terror, the Hungarian Soviet Republic, and Hungarian 
history in the first half of the twentieth century. His scholarly works have been published in prestigious 
journals including  Kommentár, Múltunk, Limes, and Rubico. As of this past summer, he has also been 
publishing his studies in the www.mandiner.hu webportal. Beginning in November 2015, he has been 
appointed a Fellow of the Mikes Kelemen Program here in Cleveland, OH. 

 
 
 
 

www.mandiner.hu
http://www.mandiner.hu/
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Péntek / 
Friday 

 
12:30 pm 

 

Ismerkedő fogadás: A Magyar Társaság szeretettel várja a 
kongresszus minden résztvevőjét.   

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  
  

 
 
 
Clementis-Záhony Botond (Sarasota, Florida): „Az Edinburgh 
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének vezetője: Prof. 
C.A. Macartney, két évvel ’56 után Brüsszelben! Egy Reflexió” 

 
 

AZ ELŐADÓRÓL: 
 

Clementis-Záhony Botond: 1963-1968 Szakaszvezető (Specialist 4), Koreában szolgált egy 
gyalogoshadosztály parancsnokságán (7th Infantry Division Headquarter Co), először utászként majd 
nyelvtanárként. Később áthelyezték Németországba, ahol a páncélosfelderítő-alakulatnál (14th Armored 
Calvary), Bad Hersfelden a fuldai áttörésre készülvén felderítőként, valamint hírszerzőként részt vett a 
vasfüggönnyel megerősített határ mentén a hadműveletekben. Leszerelése után továbbra is a 
hadseregnél dolgozott, a Montereyben (California) a nyelviskolában (Defense Language Institute) 
magyart tanított. Később Magyarországra költözött, először egy gimnáziumban tanított, majd a 
budapesti amerikai követség a kilencvenes években felkérte, hogy legyen Taszáron tolmács. A Zrínyi 
Akadémián Ő készítette fel Braun László dandártábornokot – aki később vezérkarifőnök-helyettes lett -, 
Magyarország első NATO-tábornokát a brüsszeli szolgálatára. Jelenleg részidőben nyugdíjas, Sarasota 
(Florida) környékén tart külpolitikai előadásokat. Két külpolitikai tanulmányát a Hadtörténeti Intézet is 
kiadta. Ivány Róbert (Major General, US Army, retired) kiscserkész őrsvezetője volt. 
 

 

ABOUT THE PRESENTER: 
 

Bob Clementis-Záhony worked for the United States Army Europe Forward (USAREUR FWD) in Taszár, 
Hungary, as a Hungarian interpreter for the Secretary of the General Staff in the mid-1990s. His skills 
were critical to the success in a foreign country of operation on a presidential peace keeping mission. As 
an excellent, effective, and positive communicator he was hand selected to translate for the USAREUR 
FWD Commanding Group. His duties included serving as an interpreter for the Commanding General V 
Corps. Lieutenant General Abrams, Deputy Commanding General, Major General Yates, the Chief of Staff 
Brigadier General Casey as well as for other senior officers. Given his strong presence at meetings, he 
was again hand selected from a company of interpreters to translate for Admiral Smith, the 
Commander, NATO Implementation Forces, in a politically sensitive meeting with the mayors of Taszár, 
Kaposvár, Kaposujlak and the County Commissioner. Bob provides an intellectual atmosphere conducive 
to stimulation and interchange of ideas. He has been praised by many for his strong writing and editing 
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skills and his excellence in converting complex information into more easily understandable form. He 
has also been praised for demonstrating a comprehensive knowledge of the field and well informed on 
political and social issues. 
 

 
 

 
 

Péntek / 
Friday 

 
2:30 pm 

 

Terem / 
Room: 

Edison II 

  
 
 
 

Széphalmi Jurkó László 
(Miskolc): 

 

 
 
 

„Összetartozunk. 
Megemlékezés azokról, 
akik életükkel áldoztak a 

hazáért” 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: 
 

Széphalmi Jurkó László, miskolci iparművész. Viszonylag ritka technikával dolgozik, munkái gyapjúból 
készülnek, melyet centinként fest és állít össze egy képpé. Témája elsősorban a természet. 
„Összetartozunk” című előadásának és kiállításának fő motívuma az, amely egyben a magyarság 
egybetartozásának jelképe. A művész legnagyobb munkája esetében még a keret is műalkotás, amely 
egy Tisza-parti nyárból készült. A gyapjúképek mellett rézkarcokat is bemutat az alkotó a Kongresszus 
Múvészkiállításon. 
 

 
 

 
Péntek / 

Friday 
 

2:30-4:00 
pm 

 
Terem / 
Room: 

ARMINGTON 

 

Filmvetítés gyermekeknek: Toldy Ágnes (Huron, OH) 
közreműködésével, 3-10 éveseknek: „Ábel a Rengetegben” 
(1993, 108 perc). Mihályfy Sándor, Tamási Áron regénye 
alapján készült film, gyönyörűséges történet, ember és 
természet, ember és ember kapcsolatáról. A film helyszíne 
Erdély az 1920-as években: a terület az I. világháborút követő 
békeszerződés alapján ekkor már Romániához tartozik. Ábel, a főhős, egy 
leleményes tizenéves fiú, akinek szegénységük miatt el kell szakadnia 

otthonától, szüleitől. Édesapja kíséri el őt a havasokba, ahol a szomszéd város bankjának 
tulajdonában lévő erdő őreként a kitermelt tűzifa felügyeletét látja el. Odafenn csak 
önmagára és éles eszére számíthat. 
 
 

 

Ábel in the Forest (1993, 108 min., no subtitles) program arranged by Ágnes Toldy (Huron, OH); film for 
children 3-10 years of age. Based on the novel by Hungarian writer Áron Tamási (1897-1966), the film is 
set in the richly forested Hargita Mountains, handed over to Romania under the World War I peace 
treaty. Ábel, forced to work as a logging guard away from his poor parents’ home, soon cuts a deal 
whereby he gets to keep any trees felled by natural causes. Ábel tweaks the arrangement by using 
unexploded bombs to blast down more arbors. The clever young man soon gets the better of various 
types who mistakenly reckon that he is merely an easy mark. By the following spring he’s ready to stay 
on, swearing on his mother’s grave to always support the poor and oppressed. 
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EXHIBIT HALL      3:00 – 3:30 pm 
 

 

Kiállítás megnyitó: MŰVÉSZKIÁLLÍTÁS, KÖNYVKIÁLLÍTÁS (Nyitva tart pénteken és szombaton) 
 

 

 

A kiállítást a Tisztikar tagjai  
Ludányi Nádas Panni (Ada, OH) 

 és Erőssy Simon Ilona (Cleveland, OH) 
rendezik és felváltva látják el.  

 

Arrangments by Julie Ludányi (Ada, OH) and 

Ilona Simon Erőssy (Cleveland, OH) 
 

 

 
Formal Opening: ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS, open Friday and Saturday 

 
 

„HUNGARICUM” CONSIGNMENT 
SALES 

“All Things Hungarian Sale”  
all day Saturday  

 
Come and find a new treasure for your 

home, or stock up on Christmas and 
other gifts for friends and family! 

 

 

KIÁLLÍTÓK – EXHIBITORS 

 

 

 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH):  

„Akvarell kiállítás” 

“Watercolor Paintings” by Emery Bogárdy  

(Cleveland, OH): 
 

§ Makk Imre †, az utolsó Árpád Akadémia művész 

osztályvezetője (Honolulu, HI): „Emlékkiállítás” 

Memorial Exhibit in Honor of Imre Makk † 

(Honolulu, HI): “Events That Changed the Course of 

History in Hungary” 
 

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

Julie Nádas Ludányi (Ada, OH) 

§ Oroszné Uszkai Erzsébet (Cleveland, OH): 

„Erdély népművészetének értékei” 

Exhibit on “Folk Treasures of Transylvania” by 

Erzsébet Uszkai Orosz (Cleveland, OH) 
 

§ Széphalmi Jurkó László, miskolci iparművész: 

„Fénykép megemlékezés az I. világháború főbb 

eseményeire és a magyar hősi halottakra” 

Photo exhibit of WW I Hungarian Soldiers by 

Hungarian Artist, László Széphalmi Jurkó from 

Miskolc. Exhibit also includes etchings and wool 

paintings 

 

§ 1938-ban 62 képviselő kilépett a kormánypártból 

és ezzel megbuktatta a miniszterelnök házszabály 

módosítását. Dr. Nádas János hagyatékában 

megtalált kilépő levelek másolatának kiállítása 

Resignation letters of 1938.  62 conservative 

members of the Hungarian government resigned 

objecting to proposed constitutional amendments 

which would have paved the way to a dictatorship. 

Copies of original letters found in Dr. János Nádas’s 

library will be displayed. 
 

 

 

 

 

 

[A kiállítók névsora nem teljes körű.]   List of exhibitors may be incomplete as of this printing. 
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Website: 
http://www.bogardyart.com/ 

 

Emery L. Bogárdy began his 
appreciation for art in his native 
land of Hungary. Upon emigrating 
to the United States in 1956, he 
commenced a career in 
mechanical engineering. In the 60s 
and 70s, he took action to 
reconnect with his love of art, and 
learned the art of watercolor 
painting from several renowned 
artists, focusing on landscape, still 
life and floral paintings. 

 

 

Although he had been giving paintings to appreciative family and friends, Emery’s first public one-man 
show was in 1999 at the Parma Area Fine Arts Council (PAFAC). Since then, he has exhibited his works at 
numerous shows in Greater Cleveland. In fall of 1999, Emery made the transition from student to teacher 
at the PAFAC by teaching beginning watercolor classes, and continues to teach two classes on an ongoing 
basis. As a mainly self-taught artist, he strives to create realistic paintings in his own unique style, and 
reflecting warm memories of his homeland and the beauty around him. 
 

Makk Imre (1927-2015) Pannonhalmán született 
1927-ben. Tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti 
Akadémián végezte 1948-ban, majd ösztöndíjjal 
Firenzében, Velencében, Veronában és  a Római 
Képzőművészeti Akadémián folytatta. 1949-ben 
Brazíliába emigrált, 1962-ben költözött az Amerikai 
Egyesült Államokba, New Yorkba, majd 1967-ben 
Honoluluba, ahol sokáig élt és alkotott. 
 A Makk festőművész család munkáit több mint 
40 ország múzeumában állították ki. Festményeik 

megtalálhatók a múzeumok tárlataiban és a híres 
műkincsgyűjtők kollekcióiban, a Vatikántól kezdve 
a Japán császári családig. Katedrálisokat 
gazdagítottak térkompozícióikkal és vásznon 
örökítették meg Mindszenty bíborost, Teller Edét, 
amerikai elnököket, brazil kormányzókat és 
számos híres közéleti személyiséget. A több mint 
fél évszázados munkásságukat dicséri a több mint 
száz nemzetközi kitüntetés és aranyérem. 
 A Makk családot az Amerikai Egyesült 
Államokban a huszadik század 100 

legbefolyásosabb embere közt tartják számon. Munkásságuk elismertségi fokát jelzi az, hogy Ronald 
Reagan elnök személyesen fogadta őket a Fehér Ház Ovális termében, amely kizárólag államelnökök és 
vezetők számára van fenntartva. 
  

Makk Imre festőművész feleségével, Évával 2006-ban tért vissza sikeres magyarországi útjáról. 

http://www.bogardyart.com/
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Budapesten a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Múzeumának hivatalos meghívásának 
köszönhetően részt vettek az általuk alkotott nagy Magyar Történelmi képsorozat állandó kiállításának 
megnyitóján, beiktatásán, az ’56–os Szabadságharc emlékünnepélyek keretében. A művész házaspár 
budapesti tartózkodása alatt képviselte az Árpád Akadémia Képzőművészeti osztályát, és Makk Imre 
feleségével együtt megörökítette a Magyar Történelmet tizenegy képben, amelyeket odaajándékoztak a 
Magyar Hadtörténeti Múzeumnak, állandó kiállításra. A Makk család több mint 50 éves külföldi 
tartózkodása alatt megtartotta magyar lelkét, szívét. Mindig is azt tartották hitvallásuknak, hogy 
„magyarnak lenni hivatás és kötelesség”. A sok véráldozat, amelyet a magyar nép hozott az elmúlt 
évszázadok során, nemcsak Hazánk, de egyben a Nyugat védelmét is szolgálta. Sajnos a Nyugat sok 
esetben hajlamos volt ezt elfeledni, például úgy, mint ’56-ban! Ennek ellenére országunk, a Magyar 
Nemzet élt és él! 
 

 

Amerigo Makk (1927-2015), was the last head of our Árpád Academy Fine Arts Division. Born in Hungary, 
he studied art at the Hungarian National Academy of Fine Arts in Budapest. Here, inspired by a thousand 
year old culture in a land of courage and dignity, he quickly won first place for capturing on canvas the 
thunder of spirited men and horses echoing on ancient plains. He also won the coveted Italian 
Scholarship to Rome which allowed him to enlarge his vision and his techniques, and where he won the 
Vatican Portrait Award for his painting of the late Cardinal Mindszenty of Hungary. Among Amerigo 
Makk’s later other famous portraits are those of US presidents including Ronald Reagan and Jimmy 
Carter. He and his wife, Eva, are world renowned painters. They met in Rome and were married in Sao 
Paulo. Brazil, where they were both appointed Professors at the Academia de Bellas Artes. Coming to 
New York in 1962, the Makks created murals in both Catholic and Protestant churches and an era of 
award winning cosmopolitan paintings, including those of the American West. They moved to Honolulu, 
Hawaii in 1967. They are celebrated by their many honors and awards listed in several international 
biographies, including Two Thousand Men and Women of Achievement, Who’s Who in America, 
International Register of Profiles, Hungarians In America, Who’s Who in Art and Antiques, Who’s Who in 
Intellectuals, and many others.  
 

 

 

 

 
Oroszné Uszkai Erzsébet 

„Szilágysomlyón születtem a Magura hegy aljában, a 
Kraszna folyó partján, Báthory István erdélyi fejedelem és 
lengyel király szülővárosában. A Magura tetején ma is 
megvannak az 1319-ben épült Somlyó vár romjai, és a 
városban az 1592-ben épült Báthory kastély bástyái. 

 
Gyógyszerészeti technikumot végeztem Nagyváradon. Ott dolgoztam 1978-ig, amikor két gyermekünkkel 
kivándoroltam az Egyesült Államokba. Pittsburgh mellett, McKeesporton telepedtünk le, ahol a férjem 
református lelkész volt. 1980-tól 1992-ig Niles-ben (Ohio) laktunk. Itt született harmadik gyermekünk. 
Pittsburgh-ben gyógyszerész technikusi képesítést és Associates Degree-t kaptam, majd Youngstownban 
folytattam tanulmányaimat, ahol Bachelor's Degree-t és Master's Degree-t (Biology) szereztem, mint 
laboráns (Medical technologist). Összesen 20 évig dolgoztam laboratóriumban. 1992 óta Brecksvillben 
lakunk. 1992-től 2013-ban történt nyugdíjazásomig a Cleveland-i Veterán Kórhazban dolgoztam. 
Időközben Ada-ban (Ohio) gyógyszerészi képesítést kaptam (Bachelor's Degree of Pharmacy), majd 
ugyanitt a gyógyszerészetben doktori diplomát is szereztem (Doctor of Pharmacy). Erdélyi tárgyakkal, 
kézimunkákkal veszem magam körül otthonunkban, ezek közül hoztam el néhányat a kiállításra. A 
kézimunkák nagy részét Édesanyám, Anyósom és magam készítettük, a többi tárgyat erdélyi falvakból 
gyűjtöttem.” 
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About Mrs. Erzsébet Uszkai Orosz 
 

 “I was born in Szilágysomlyó (Transylvania) at the foot of the Magura Mountain, on the banks of 
the Kraszna River. Szilágysomlyó is also the birthplace of István (Stephen) Báthory, who was a Ruler of 
Transylvania and a King of Poland. The ruins of the castle of Somlyó, originally built in 1319, still stand on 
the top of the Magura Mountain. The bastions of the Báthory Castle, built in 1592, are still to be found in 
the town. I completed a degree as a pharmacy technician in Nagyvárad (Oradea, Transylvania, Romania). 
I worked there until 1978, when with our two children I emigrated to the United States, to McKeesport 
near Pittsburgh, PA, where my husband was a minister of the Reformed Church. From 1980 to 1992 we 
lived in Niles, OH. Our third child was born there. In Pittsburgh I earned a certificate of Pharmacy 
Technician and an Associate Degree. I then continued my studies in Youngstown, where I was awarded a 
Bachelor's Degree in Medical Technology and a Master's Degree in Biology. In 1992 we moved to 
Brecksville, OH. I have worked in the laboratory for twenty years. I completed my studies for a Bachelor's 
Degree in Pharmacy, in Ada, OH, where I was also awarded my Doctor of Pharmacy Degree. Trying to 
preserve my Transylvanian heritage in our home, I have surrounded myself with works of art from 
Transylvania. I have brought samples of these to the exhibition. My Mother, Mother-in-law and I, myself 
have prepared most of the needlework. I have collected the rest of them in Transylvanian villages.” 
 

Széphalmi Jurkó László, miskolci iparművész: 
Különleges, festett gyapjúból készített képein gyakran ábrázol 
tájakat, rajong a természetért. Széphalmi Jurkó László életének 
meghatározó élménye volt a Kazinczy Mauzóleum, a körülötte 
fekvő park, ahol fiatalságának egy részét töltötte. – „A tudat, 
hogy egy ilyen nagy ember árnyékában üldögélhetek, zenélhetek, 
gondolkodhatom, mindig ihletet adott az erkölcsösségre, a 
lényeglátásra” - vallja. 
 - A '80-as évek vége felé, az átalakulás zavaros időszakában egyre erősebben éreztem, hogy 
valamilyen módon nekem is hozzá kell járulnom a tisztuláshoz. Ekkor kötöttem ki a tiszta, természetes 
anyag, a gyapjú mellett. Képeimet mindig igyekszem úgy megfogalmazni, hogy az úgynevezett 
átlagember is értse, mit szeretnék kifejezni. S aki megérti, az tudja: soha nem valami ellen szólok, hanem 
mindig valamiért. A békességért, a természetért, a szülőföldért. Ezt az üzenetet vitte el októberben az 
USA-ba is. Az 1956-os forradalom 53. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójáról több 
helyen megemlékeztek a kint élő magyarok. A Los Angeles-i és a San Diego-i rendezvényeken, Széphalmi 
Jurkó László is bemutatkozott alkotásaival. 
 - Megkérdeztem egy egykori "pesti srácot" milyen munkákat vigyek ki. Azt mondta, véleménye 
szerint legyenek budapesti képek is, így készültek el a rézkarcok, melyeken az Országház, a Mátyás 
templom, és más szimbolikus fővárosi jellegzetességek láthatóak - mondta el Miskolc alkotói ösztöndíjas 
iparművésze.  
 - Bemutatott gyapjúképeim témáinál a naplementében a szabadságharc bukását, a Bodrog-Tisza 
találkozásában a magyar összetartozást, a szép napfelkeltével pedig a köztársaság kikiáltásának 20. 
évfordulóját kívántam jelképezni.  
 - . . .  jó emberek között élek, a családomtól felém áradó szeretetet adom tovább. Mindig úgy 
éreztem, hogy valaki támogat, ott áll a hátam mögött, ha kell. Talán ezért történt, hogy el tudtam menni 
Amerikába, s meg tudtam mutatni valamit abból a szépségből, mellyel ez a haza rendelkezik. 
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We welcome László Széphalmi 
Jurkó from Miskolc, Hungary, 
who will be exhibiting not only 
art works, but a collection of WW 
I photos featuring Hungarian 
soldiers, and several etchings. 
Mr. Jurkó is an artist whose 
primary medium is a wool 
canvas. This allows him to create 
3D landscapes. This textile art has 

brought him international acclaim. Some of his works are on display in the Tillsburgh textile factory 
museum in Holland.   
 

 

 
 
 

Dr. Nádas 
János 

 
Balra,  

1950-es évek 
 

Jobbra, 1985 

 

 
 

 

Péntek / 
Friday 

3:30 pm   
 

Terem / 
Room: 

Edison II 

 

Csoport Vetélkedő: „Szüleink világa... mire emlékszünk?”  
Programvezetők: Nádas Gabriella (Canton, OH) és  

Dömötörffy Zsolt (Cleveland, OH) 
 

A Magyar Kongresszus alatt kulturális és történelmi, de 
mégis játékos vetélkedőt rendezünk – nem csak fiataloknak, 
hanem az idősebb korosztály számára is! - tehát MINDENKINEK! A 
feladatok változatosak és egyben játékos megoldásokat keresnek. 
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Péntek / 

Friday 
 

4:30 pm 
 

Terem / 
Room:  

Edison II 

 
Herner-Kovács Eszter (Kutató [Research Associate], 
Mikes Kelemen Ösztöndíjas, Hungarian Human 
Rights Foundation, NY; Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Politikaelméleti Doktori Iskola  /  Doctoral 
candidate, Pázmány Péter Catholic University, 
Budapest):  „Az erdélyi autonómia lehetőségei 
nemzetközi példák alapján” 

 

AZ ELŐADÓRÓL: 
 

Herner-Kovács Eszter, Mikes Kelemen Program Ösztöndíjasa, jelenlegi feladatai a Hungarian Human 
Rights Foundation (New York, USA) archívumának rendezése, digitalizálása, és a szervezet történetének 
feldolgozása. 2011 és 2014 között, mint kutató, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézetnél szolgált, 
ahol feladatai a következők voltak: kutatási projektek előkészítése, háttéranyagok és elemzések 
készítése, tanulmányírás, a Minority Studies c. angol nyelvű folyóirat szerkesztése, és kommunikációs 
feladatok. 2011-ben a budapesti Külügyminisztériumban szolgált, 2010-ben pedig Dr. Kósa Ádám EP-
képviselő irodájában, Brüsszelben. 2008 és 2010 között, mint szerkesztő, rovatvezető-helyettes (Kárpát-
medence rovat) működött a www.kitekinto.hu hírportálnál. Képzettségei: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Politikaelméleti Doktori Iskola, disszertáció munkacíme: „Magyar diaszpóra-politika és az 
amerikai magyarok”. Diplomáit a budapesti Central European University 1 éves angol nyelvű képzésén 
Master of Arts in Nationalism Studies szakán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Anglisztika BA (levelező) szakán, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának 
Nemzetközi tanulmányok MA (nappali) szakán, és a Nemzetközi tanulmányok BA (nappali) szakán 
szerezte. 

 

 
Péntek / Friday 

 

5:00 pm  
 

Terem / Room:  Edison II 

 

„Erdélyiek találkozója”: Toldy Ágnes 
(Huron, OH) rendezésében 

 „Kik azok a székelyek?” 
Szaval: Pál Erzsébet (Strongsville, OH) 

„Kik azok a székelyek?” Simon-Benedek 
Zsuzsanna és Csibi Loránd ismertető 

előadása, majd azt követően Székely ételkóstoló 

 

      „Mindenkit szeretettel várunk!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

file:///C:/Users/mpereszlenyi%20OLD/My%20Local%20Documents%20(NOT%20BACKED%20UP)/Documents/MT-15/www.kitekinto.hu
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Péntek / 
Friday 

 
6:30 pm 

 
 

 
 
 

Terem / 
Room:  

 
CARNEGIE 

BALLROOM 

 
Magyar Társaság Tisztikari fogadása 

 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST előtt és után  
 ismerkedő est – koktélparti [cash bar] 

 
Reception/cocktail party before  

& after Literary & Artistic program [cash bar) 
 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZEST:  
A rendezés költségeihez való hozzájárulás 
személyenként 10.00 dollár. A kiskorúak 

és az egyetemi hallgatók számára az esten 
való részvétel ingyenes. Koktél parti (cash 
bar) a műsor előtt, és a műsort követően 

vehető igénybe. 

 
LITERARY & ARTISTIC PROGRAM:  

$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. 

 

 

EXHIBIT 
HALL 

 

Pénteken a kiállítóterem a Művészest megkezdéséig  
(7:00 p.m) tart nyitva, majd szombat reggeltől ismét látogatható! 

 

Exhibit Room open Friday evening till Literary program 
begins at 7:00 pm; will reopen Saturday morning. 

 
 

Irodalom és Művészest: 
„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre” 

Jelszavunk nyomán hívjuk Önt és kedves családját, valamint barátait a Magyar 
Találkozó keretében megrendezett idei Irodalom és Művészestünkre, mely 

gazdag, változatos élményt nyújt mindenki számára! 
 

Műsorvezető: Dr. Nádas János (Chicago, Il) 
 

 

„Barokk és Bartók” 

Erdélyi vendégművészeink, Nagy Kálmán, a 
nagyváradi Állami Filharmónia 

koncertmestere, Kamerata Michael Haydn 
kamarazenekar megalapítója, 

koncertmestere és művészeti vezetője, és 
felesége Nagy Éva, a nagyváradi Állami 
Filharmónia szóló fuvolása. Klasszikus 

gyöngyszemeket és kedvelt népi és műdalokat adnak elő. 
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Szavalatok: clevelandi fiatalok 
Bevezetőként, támogatjuk a clevelandi Magyar Iskola diákjait,  

valamint a clevelandi cserkészeket, akik erdélyi vers csokorral lépnek 
fel a művész esten:  

Csiszer Zolika, Toldy Dani és Toldy Samu, Payne Emilia, Toldy Máté 
 

 
 

Török Dancsó Ádám, Vajdaságból érkezett vendégünk, jelenleg a Kőrösi 
Csoma Sándor Program clevelandi ösztöndíjasa. Vajdasági, palóc, és 

moldvai csángó népdalokat játszik citerán, furulyán, és kavalon. 
 

 

 
 

 

A Művészest részletes tartalmát a helyszínen kiosztott műsorfüzetben találják. 
Bővebb ismertető a művészekről a honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon található. 

 

 
7:00  Literary & Artistic Program: “Baroque and Bartók” 

Host: Dr. János Nádas (Chicago, Il) 
Featuring: Kálmán & Éva Nagy, talented young musicians from Transylvania who will perform a 

repertoire spanning classical music genres to popular Hungarian folk music. The evening’s 
program will be given primarily in Hungarian – but music is a universal language, so all are invited. 

The musical numbers will be listed in the program booklet distributed the evening of the 
performance and also on our Congress webpages.  

 

Introductory performances will include Cleveland area youth who will present poetry recitals:  
Zolika Csiszer, Dani Toldy & Samu Toldy, Emilia Payne, Maté Toldy 

 

 Ádám Török Dancsó, our guest from Vojvodina, and currently an intern in Cleveland with the 
Kőrösi Csoma Sándor Program, will perform musical numbers with zither accompaniment from 

Vojvodina, with the Palóc flute from Mr. Pál Pista and with the kaval from Moldavia. 
 

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. 
 

 

 

 

Péntek / Friday 
Immediately 

following the Literary 
and Artistic Program 

Terem / Room: 
Carnegie Ballroom 

prefunction area 

 
 

YOUNG ADULT ART EXHIBIT AND 
RECEPTION  

The Dr. Imre Ladányi Foundation  
Artistic Competition: display & judging 

Reception to follow 
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NOVEMBER 28.   SZOMBAT / SATURDAY:  A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI 

Az előadások változásának jogát fenntartjuk! 

A szombati programok az EDISON II, ARMINGTON, EXHIBIT HALL, és CARNEGIE BALLROOM 
előadótermekben kerülnek megrendezésre. Munkaelnökök a Magyar Társaság Tisztikarának tagjai. 
 
 

 

Szombat / 
Saturday  
9:15 am 
Terem / 
Room: 

Edison II 

 

Szombati megnyitó / Saturday opening:  
Dr. Nádas János, elnök (Canton, OH)  

Az LV. (55.) Magyar Kongresszus 2015 évi témája: 
„TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS; MAGYARORSZÁG ÉS A II. VILÁGHÁBORÚ” 

MAIN THEME of the 2015 CONGRESS: 
“Historical Insights, Hungary and WWII” 

 

 
Szombat / 
Saturday 

 
9:30 am 

 
Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 

Book  

of  

the  

Year  

 
 

 
 

 
„School of a Different Kind” by 

Nora Hegedüs Sztáray and 
Judith Petres Balogh, synopsis 

by Dr. Mártha Pereszlényi 
(Cleveland, OH) 

 

 

ABOUT THE AUTHOR: 
Judith Petres Balogh, retired educator, was first employed in Solon (Ohio) and 
later hired by the US Department of Defense. She was stationed in Germany 
where she taught classes for the Talented and Gifted at various US military 
bases, (Rhein-Main, Hanau, Babenhausen, Darmstadt). After earning a second 
Master’s Degree, she was promoted to administration. Author of seven books 
in Hungarian and in English, she is currently residing in Hungary traveling, 
writing and taking active part in the local community's intellectual and religious 
life.   

ABOUT THIS BOOK: 
This book is the true story of children, made homeless at the conclusion of World War Two, who found a 
home in an unusual school at an unusual time. It is the story of dedicated teachers, remarkable, 
supportive parents and spirited youngsters, rapidly growing to adulthood during highly unusual 
circumstances. The story is about people and about their struggles to overcome the ordeal of witnessing 
the collapse of the familiar. While facing the loss of home, future, and security, they managed to 
transmit to their children, or to their students those values and ideals which were the very foundation of 
their former life. The story is as much part of history as those of the famous battles. It is a tale of time 
gone by. Anne Frank, Helga Weiss, and Nobel Prize winner Imre Kertész wrote about Jewish children and 
youth living or disappearing in the horror of the Holocaust; Esther Hautzig recounted Jewish children 
deported to the Soviet Union; Helen Szablya and Tibor Fischer wrote about youth surviving in 
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Communist Hungary just after World War Two. The present book fills a gap: it describes, for the first 
time, the life of the young people, who had to flee their homes toward the end of the war, leaving 
everything behind. They had to rebuild their life in a country totally foreign to them during bewildering 
times. In this respect, the above mentioned books are related to the SCHOOL OF A DIFFERENT KIND 
because it too tells about the true, innocent and unsung victims of a war: children and young adults. 
Despite its documentary aspect, it is easy reading because joy and humor were just as part of the life in 
the school, as was serious studying paired with hunger and cold. The upbeat spirit of youth is truly 
indomitable. Signed books will be available for purchase after the presentation and at the Congress book 
display in the exhibit hall.  http://www.amazon.com/School-Different-Judith-Petres-
Balogh/dp/150785661X 
 

 
Szombat / 
Saturday 

 
9:30 am 

 
Terem / 
Room: 

ARMINGTON 
 

 
 
Film: „A Berni Követ” 

(2014): magyarul, 
részben fikciós, 

magyar filmalkotás, 
akcióthriller 

 
 

Film: „The Consul 
from Bern,” [a.k.a. 

The Ambassador to 
Bern] (2014):  

Hungarian with 
English subtitles, 
political thriller  

 

„A Berni Követ” Történelmi thriller a berni magyar követség elleni 1958-as támadásról. 
https://www.facebook.com/abernikovet 
1958. augusztus 16-án két magyar emigráns (Szabó Kimmel Tamás és Kádas József) betör a berni 
magyar nagykövetségre, és túszul ejti a nagykövetet (Kulka János). Miközben az épületet körbeveszi a 
svájci rendőrség, a berni magyar emigránsok pedig spontán tüntetésbe kezdenek az utcán, a követség 
falai között feszültséggel és fordulatokkal teli túszdráma bontakozik ki. 
 

“The Consul from Bern” [a.k.a. The Ambassador to Bern] Director Attila Szász's political thriller 
chronicles the day of August 16, 1958 when two Hungarian immigrants (Tamás Szabó Kimmel and József 
Kádas) broke into the Hungarian embassy in Bern and took the ambassador (János Kulka) hostage. As the 
Swiss police surround the building and a group of Hungarian immigrants shows up on the street to 
demonstrate, a tense, twist-filled hostage drama plays out behind the closed doors of the embassy. The 
screenplay by Norbert Köbli (The Exam) is based on a true story about the aftermath of the 1956 
Hungarian revolution. Winner of 8 international awards including Bronze Zenith at Montreal World Film 
Festival, Best Feature at Anchorage and Federico Fellini Award at Tiburon. 
 

 

Szombat / 
Saturday 

 
10:00 
Am 

 
Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 

Dr. Lydia A. Grebenyova, Director, Linguistics 
Program, Department of Criminology, 

Anthropology and Sociology, Cleveland State 

University and her student Ms. Rachel Daley 
present: “Cleveland State University 

Linguistics Summer Field School  Research 
of the Hungarian Community” 

http://www.amazon.com/School-Different-Judith-Petres-Balogh/dp/150785661X
http://www.amazon.com/School-Different-Judith-Petres-Balogh/dp/150785661X
https://www.facebook.com/abernikovet
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ABOUT THE PRESENTATION: 
 

This study attempts to document the influence of a second language (L2) on the first language (L1) of 
heritage speakers and reveal language preservation processes that occur in heritage communities 
throughout the United States. The heritage speakers studied are members of the Hungarian community 
of the Greater Cleveland Area. The goal of this study is to ascertain the cultural elements of the Hungarian 
community and analyze their impact on Hungarian language ability among heritage speakers. The data 
was collected through the construction of a survey, and introduced through interviews with volunteers 
from the Hungarian community. We aim to study several generations of Hungarians and how their 
language has been preserved by their culture and connection to the community, specifically through the 
Hungarian Scouts Program and community events, and how their language has been affected by living in 
an English-dominant culture both in original immigrants through 3rdgeneration speakers. Our hypotheses 
are as follows: People who are more connected to Hungarian community will show closer similarity to the 
native Hungarians in their linguistic abilities, does the generation affect the similarity of their language to 
the native language?, comfort level of identity and connectedness are correlated to each other; higher 
comfort levels equate to higher connectedness, participation in Scouts leads to a more native-like 
sounding language. 

The interview process involved members of the Hungarian community that range from original 
immigrants to third generation speakers. The findings of this study revealed that the heritage and culture 
relating to the Hungarian community was a key factor in allowing the language to be preserved after 
several generations in the United States. The study also found that heritage speakers differ from native 
speakers of Hungarian in all categories tested. English has influenced all syntactic items tested including 
word order, null subjects, and focus. 

 

 
 

 
11:00 

 

 

Szünet: Kérjük a fórum 
hallgatóközönségét, hogy a szünet alatt 
kérdéseiket szíveskedjenek leírni és 
beadni az előre kiosztott kártyákon. 

 

Pause: Forum will be conducted primarily in 
Hungarian but also with English commentary; 
those who wish to pose discussion questions are 
asked to submit them in advance in writing. 

 
 

 
 
Szombat 

/ 
Saturday 

 
11:15 am 

 
Terem / 
Room: 

Edison II 

 

     Fórumbeszélgetés: 
Magyarország és Európa 
jövője: bevándorlók, 
vendégmunkások, 
integrálás, keresztény 
gyökerek, felvilágosodás, 
hagyományok, 
szekularizáció, női 
egyenjogúság, a fékek és 
egyensúlyok rendszere: 
mihez ragaszkodjunk? 
 

 

Forum dicussion: 
The future of Europe and 
Hungary: migrants, guest 
workers, integration, 
Christian roots, 
enlightenment, 
traditions, secularization, 
women’s rights, checks 
and balances, to what 
should we hold firm? Program will be given in Hungarian, 
questions following in Hungarian or English. 
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12:30  
 

Ticket pre-order/pre-
purchase required for 

both luncheon and 
speaker. 

 

Jegyek csak 
elővételben kaphatók. 
 
CARNEGIE  BALLROOM 

 

 

Társasebéd, Ünnepi szónok:  
Dr. Szakály Sándor,  

A VERITAS Történetkutató Intézet 
főigazgatója 

 

„Magyarország és a II. világháború” 
 

KEYNOTE SPEAKER FROM HUNGARY: 
Dr. Sándor Szakály, Director, Veritas Historial Research Institute 

 

Dr. Szakály Sándor 1955-ben Törökkoppányon született. Történész, az MTA doktora. A Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának 
tagja. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola tanulójaként 1974-ben érettségizett. 1980-ban történelem-könyvtár 
szakos bölcsészdiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben Eötvös-kollégista volt. 
Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tudományos segédmunkatársi állást kapott; 
itt kezdte tudományos munkásságát. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország 
történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, 
valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete. 

1982-ben „summa cum laude” minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták; disszertációja 
címe: Magyar tábori csendőrség 1938–1944, majd 1990 óta a történelemtudomány kandidátusa; 
értekezésének címe: A magyar katonai elit 1938–1945. 

1991-ben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Legújabb és Jelenkor-történeti Osztály vezetője lett, 1992-
ben az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyetteseként dolgozott. 1997 és 1999 között a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM) tudományos főmunkatársa, majd 2000. december 31-ig az 
intézmény főigazgatója volt. Ezután a Duna Televízió Rt. kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke 
lett. 2004-ben a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadója, főlevéltárosi besorolásban. 2005 
és 2006 között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 

2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a „történelemtudomány habilitált doktora” 
(ELTE). 

2006-ban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi 
Tanszékének tudományos szaktanácsadója, 2007 szeptemberétől egyetemi tanára. 2009–2010-ben a 
veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának professzora. 2011 és 
2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, tudományos rektorhelyettese és az NKE Rendészettudományi Karának, egyetemi tanára 
egészen kormányzati kinevezéséig. 2014. január 2. óta a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. 
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ABOUT THE KEYNOTE SPEAKER: 
 

Dr. Sándor Szakály (b. 1955) graduated from the Faculty of Arts at Loránd Eötvös University, Budapest in 
1980 with a degree in Library Science and History. In 1982, he earned his Doctor of Humanities degree 
“summa cum laude,” and in 1990 he was awarded his Candidate of Historical Science degree. In 2006 he 
was admitted to the Hungarian Academy of Sciences, and habilitated [qualified to teach] as a Doctor of 
Historical Science at the university level. He was appointed vice-rector for science and research of the 
National University of Public Service in 2013. His research interests are the 19th-20th-century Hungarian 
military, social and sport history, and history of law enforcement. In addition, he has obtained 
membership in several prestigious academic organizations and associations. Currently, he is the Director 
of the Veritas Historial Research Institute. Talk will be given in Hungarian, questions following in 
Hungarian or English. 
  

 
 
 
 

Szombat / 
Saturday 

 

2:00 pm 
 

Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 

Dr. Hargitai István, DDS, MS, CAPT UNN (Washington, DC):  
 

“Managing Chronic Pain” 
 

 

 

ABOUT THE PRESENTER: 
 

CAPT Hargitai is currently the Chairman of the Orofacial Pain Center at the Naval Postgraduate Dental 
School in Bethesda, Maryland. Originally from Cleveland, he is a graduate of Case Western Reserve 
University, School of Dentistry and has a Master's in Oral Biology from the George Washington 
University. His Naval assignments have included Camp Pendleton, California; Okinawa, Japan; 
Yokosuka, Japan; Naples, Italy; and Bethesda. While growing up in Cleveland, he was active with the 

Hungarian Scout troop #14, the Hungarian Regös Scout Folk Ensemble, and attended the 
ITT-OTT conferences. He keeps his cultural heritage close to him as an assistant scout 
master with Hungarian Scout troop #4, Washington D.C., and as a board member on the 
Hungarian House Washington search committee. 

 

AZ ELŐADÓRÓL: 
 

Dr. Hargitai István a Maryland Államban működő Walter Reed National Naval Medical Center 
Fogorvosi Posztgraduális Oktatás Oro Facial Pain osztályának jelenlegi elnöke. Tanulmányait 
szülővárosában, Clevelandban, a Case Western Reserve Egyetem Fogorvostudományi Karán végezte 
majd Oral Biology-ból Master fokozatot szerzett a George Washington Egyetemen. Az amerikai 
haditengerészetben ezredesi rangban az alábbi támaszpontokon töltötte be feladatait: Camp 
Pendleton, California; Okinawa, Japán; Yokosuka, Japán; Nápoly, Olaszország; és Bethesda, Maryland. 
Aktív tagja volt a 14. sz. Clevelandi Magyar Cserkészcsapatnak, táncolt a Cserkész Regös Néptánc 
Együttesben és részt vett az ITT-OTT konferenciákon. Szívén viseli a magyar kultúra megőrzését és 
továbbadását, segíti a Washington D.C.-ben működő 4. sz. Bátori József cserkészcsapat munkáját, 
mint cserkészparancsnok-helyettes, valamint a Washingtoni Magyar Ház bizottságának elnökségi 
tagja. 
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Szombat / Saturday 

2:00 pm 
 

Terem / Room: ARMINGTON 

 
 

 
 

 

Szent László Rend évi 
közgyűlése, v. Falk Viktor 

(Cleveland, OH), 
Törzsszéktartó (USA), 
Helyettes főkapitány 
elnökletével.  
Azt követően 

Főtisztelendő Mezei András atya  
(Szt. Imre Róm. Kat. Egyház, Cleveland),  

ünnepi szónok előadása: „Emlékezés a Szent Királyról”  

 

 

 
 

 

 
AZ ELŐADÓRÓL: 

 

 Főtisztelendő Mezei András atya 2015 júniusában érkezett Clevelandba, 
hogy plébániánkon betöltse az egyházközségi kormányzó (adminisztrátori) 
feladatot, Siklódi Sándor atya két évvel ezelőtti, váratlan halálát követően. Mezei 
atya az erdélyi Ditróban született és nevelkedett, ugyanúgy, mint Sándor atya. 
Édesapját korán elvesztette, így szerető édesanyja nevelte. Később Budapestre 
került, ahol katonai szolgálatát töltötte. Ezen szolgálat alatt érezte egyre inkább a 
papi hivatás utáni vonzódását. Teológiai tanulmányait Veszprémben, a Boldog 
Gizella Szemináriumban végezte, majd azt követően 2008-ban pappá szentelték. 
Első állomása Keszthely, ahol öt évet szolgált káplánként, majd Csabrendeken 

plébános. „Most a Gondviselés ide vezérelt Clevelandbe, ahol eddigi tapasztalataim szerint nagy 
szükség van lelkipásztori szolgálatra. Kérek minden jó érzésű magyar testvért, hogy kérje az égiek 
áldását közös missziós munkánkra.” Mezei atya is cserkész, sőt már az 1990-es rendszerváltás utáni, 
Erdélyben újjáéledő magyar cserkészetnek is tagja volt. Ott is arra intette a fiatalokat, hogy legyenek 
hűek magyar származásukhoz és gazdag hagyományaikhoz, támogassák a magyar templomot, 
hiszen az az övék is. Óvta őket az Amerikában oly nehezen elkerülhető „beolvadástól”. Szeretettel 
felajánlotta szolgálatát a cserkészeknek. „Isten hozott közénk, Mezei atya!” 

 
 
 

 

Szombaton, Nov. 28.- án 
2:30-tól 4 óráig 

 

[Kérjük a szűlőket, a 
regisztráló asztalnál 

jelentkezzenek.] 

 

GYEREKMŰSOR 
 

Kerekitő:   Baba-mama foglalkozás 

kisgyerekes családok számára: 
mondókák, ölbeli játékok, népdalok 
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Programvezető: Toldy Ágnes 
(Huron, OH) 

 Az érthető zene: 
Zenetörténeti játékos barangolás kis 
és középiskolások számára 

  Kerekitő: Baba-mama 
foglalkozás kisgyerekes családok számára: mondókák, ölbeli 
játékok, népdalok 

 Kézműves foglalkozás 
Nagy Kálmán Marosvásárhelyen született, Kolozsváron, a Gheorghe Dima Zeneakadémián 

végzett, ott is mesterizett. Tíz éven keresztül a kolozsvári Transilvania Filharmónia tagja, később a 
budapesti Dohnányi zenekar hegedűművésze. Jelenleg a Nagyváradi Állami Filharmónia 

koncertmestere, az ország filharmóniának meghívott szólistája. Felesége Nagy Éva, fuvolából 
szerzett doktorátust Budapesten, szintén a Nagyváradi Állami Filharmóniában játszik. 

 
 
 

 

Szombat / Saturday 
2:30 pm 

Terem / Room:  Edison II 

 
Arthur Allan Bártfay (Columbus, OH): “A History and 
Analysis of Hungarian Life in Columbus” 
 

 

 

 

 
 

Arthur Allan Bártfay receives the Árpád Academy Award from the Árpad Academy Secretary General Lél 
Somogyi (left) and Dr. John Nádas, President of the Hungarian Aosssciation (center) in 2012. 
 

Az Árpád Akadémia főtitkára Somogyi Lél (balra) és dr. Nádas János a Magyar Társaság elnöke (középen) 
átadják Bártfay Arthur Allannek az Árpád Szövetség díszjelvényét, 2012.  
 

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 
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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  

 

3:00 pm 

 
Rövid szünet 

Saturday 
 

3:00 pm 

 
Short pause 

 
 
 

Szombat / 
Saturday 

 
3:15 pm 

 
Terem / Room:  

Edison II 

 
 
 

Peller Ildikó (Cleveland, OH): 
„Szeleczky Zita, visszaemlékezés” 

 

 
 AZ ELŐADÓRÓL: 

 

 „1943. március 16-án születtem Nagyváradon. Rövidesen a háború szörnyűségei elől 
menekültünk és Ausztriában éltünk DP lágerben mindaddig, amíg 1949-ben a menekülttábort 
felszámolták. Közben Magyarországot körülvette a „vasfüggöny”, és így kénytelenek voltunk emigrálni 
valahová a nagyvilágba, ahol befogadnának nincstelen menekülteket. Így az Egyesült Államokat 
választották szüleim. 1949. november 1-én érkeztünk Amerikába.  
 A második osztályt már Clevelandben kezdtem. Örömmel ismertem meg egyre több és több 
ugyanolyan DP magyar gyereket, mint én voltam. Ezek az ismeretségek közeli barátsággá fejlődtek. 
Örömmel léptem be az újonnan megalakult clevelandi magyar cserkészetbe, ami feltétlenül irányította 
sok mindenben életemet és erősítette a magyarsághoz tartozásomat. Az itt elnyert szép cserkész 
élmények feltétlenül hozzájárultak ahhoz, hogy még ma is szívemben magyar vagyok, és ennek a 
magyar közösségnek tagja vagyok. Iskolai tanulmányaimat a Beaumont High Schoolban, az Orsolya-
apácarend kiváló egyetemi előkészítő iskolájában folytattam, majd érettségi után a clevelandi Notre 
Dame egyetemen tanultam, és 1965-ben Bachelor of Science diplomát szereztem matematikából és 
fizikából. Ezzel a végzettségemmel a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
alkalmazottja lettem, mint „aerospace mathematician” 1973-ig. Közben folytattam tanulmányaimat a 
John Carroll Egyetemen, és megszereztem a Master of Science diplomát matematikából. 1967-ben 
férjhez mentem Peller Mikós építész-statikus mérnökhöz, majd négy aranyos gyermek édesanyja lettem. 
1974-től a Cuyahoga Community College adjunktus professzora voltam és miután gyermekeim elérték a 
felsőbb osztályokat, 1984-től 2011-ig „tenured” matematikai professzora voltam a Cuyahoga 
Community College-nak.  
 Több mint 25 éven át szerkesztettem a clevelandi cserkész értesítőt, a Jó Munkát!, amiért a 
Csodaszarvas Díj kitüntetéssel jutalmaztak. A 34. leánycsapat szülői fenntartó testületének tagja és több 
éven át elnöke valamint a Cserkész Barátok Körének választmányi tagja voltam. A clevelandi 
nyugatoldali magyar iskolában sok éven át tanítottam. A Segély Egylet elnöke voltam 5 éven át. A 
Magyar Társaság Tisztikarának tagja vagyok, ahol az évi találkozón több előadást tartottam, 
konferáltam és megszerveztem az irodalmi-művészestet több éven át. A Magyar Társaság Árpád 
éremmel jutalmazott. 
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A Szent Imre Templomban önkéntesként segítek a plébánia irodájában. A templomunk 90-ik 
évfordulójára 1994-ben és a 100-éves évforduló megünneplésére 2004-ben megszerkesztettem a 
jubileumi emlékkönyveket. Templomunk érdekében kifejtett önkéntes munkáimért a Szent László Rend 
és Társaság lovagkereszttel tüntetett ki. 
 Amikor 2009-ben a Szent Imre Templomot megyés püspökünk bezárásra ítélte, férjemmel együtt 
bonyolítottuk le hosszú napokon és éjjeleken át a Vatikánnal a püspöki döntés megfellebbezését. Két év 
és 11 hónap után 2012-ben hosszú kitartó munkánk meghozta gyümölcsét: a Vatikán elfogadta és 
jóváhagyta felfolyamodásunkat és így templomunk újra kinyílt.” 

 
AZ ELŐADÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: 

Centenárium – 100 éve született Szeleczky Zita. 
2015. április 20-án ünnepelte Magyarország és a világmagyarság a magyar 
filmművészet egyik legragyogóbb gyöngyszeme, Szeleczky Zita művésznő 
születésének századik évfordulóját. A 30-as években kezdte művészi pályafutását, 
ami a 40-es évek első felében érte el csúcspontját. A művésznő életét és 
pályafutását is kettétörte a II. Világháború összeomlása és az azt követő szovjet 
megszállás, ami magával hozta a kommunista önkényuralmat, 1945-ben 
hazájából való menekülésre kényszerítette. A kommunista népbíróság már 
elmenekülése után „népellenes tevékenység” vádjával fokságra és hátrahagyott 
vagyonának teljes elkobzására ítélte. Mint magyar színművésznő, idegen 
nyelvterületre sodorta a sors, de művészi tehetségének ez sem jelentett akadályt. 
Argentínában talált második otthonára, ahol életcéljává tette a magyar művészet 
és kultúra megtartását a magyar emigráció köreiben. Később az Egyesült Államokban telepedett le. A 
„Magyarság Szolgálata” volt végig a jelszava. Hírnöke lett a szépirodalomnak, magyar dalaival és a 
magyar költők műveivel szórakoztatta Dél- és Észak-Amerika, majd Ausztrália magyar emigrációját. 
Ekkori tevékenységét számos hanglemeze örökítette meg. Hazájába csak a rendszerváltás után 1998-
ban tért vissza letelepedésre, ahol egy év után 1999-ben élete végéhez ért. Saját kérésére a Borsod-
megyei Nekézseny községben helyezték örök nyugalomra családi sírboltban, majd kérésére Zászlós 

Zsóka György versének egy részlete 
ékesíti síremlékét: 
 
„Szépséget a békében, hitet a 
háborúban, vigaszt az összeomlásban, 
reményt a hontalanságban - adhat-e 
valaki ennél többet nemzetének?” 
 
 
 
 
 
[Szeleczky Zita (középen), a Magyar Társaság 
Művészestjén, amikor szerepelt, 1970-es évek 
elején] 
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Szombat / 
Saturday 

 

3:45 pm 
 

Terem / 
Room:  

Edison II 

 
 

Üdvözlet: Dr. Szebényi Ferenc,  
chicagói főkonzul: 

 
„A magyar kül-, és nemzetpolitika 

aktualitásai” 

 
 

DR. SZEBÉNYI FERENC ÉLETRAJZA: 
 

Dr. Szebényi Ferenc 1958. február 27-én született Budapesten. Végzettsége okleveles közgazdász 
(MKKE, 1982), tudományos fokozata egyetemi doktor (ELTE BTK 1993, egyetemes történelem), és 
Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Nemzetközi kapcsolatok szakirány (1977-82). Édesapja 
néhai Dr. Szebényi Imre (1930-2014) Széchenyi-díjas (2002) műegyetemi tanár, édesanyja, (szül.: Győri 
Enikő) nyugalmazott műegyetemi docens. Nős, felesége, Bokros Éva (1967) könyvtáros (BME OMIKK), 
gyermekei: Zoltán (1986), Dániel (1989), Csongor (1993). 
 Munkahelyei közül említjük az Anyanyelvi Konferencia Védnökségét (1982-88), a Magyar 
Fórumot (1988-90), és a Külügyminisztériumot 1990. augusztus 16-a óta. 
 Diplomáciai pályafutása: Skandináv referens (1990-92), sajtóattasé, majd konzul (Stockholm, 
1992-96), skandináv referens (1996-97), USA-referens (1997-99), politikai tanácsos (Washington, 1999-
2003), vezető főtanácsos (Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztály, 2003-2007), első beosztott 
diplomata (Koppenhága, 2007-2010), nagykövet (Koppenhága, 2010-2013), főosztályvezető (Amerikai 
Főosztály, 2013-2015), és főkonzul (Chicago, 2015-től). Nyelvtudása angol, svéd, és német. 
 

 
ABOUT DR. FERENC SZEBÉNYI: 

 
The Hungarian Congress welcomes Dr. Ferenc Szebényi, the newly appointed 
Consul General of Hungary in Chicago. Between 2013 and 2015, he served as 
Director General, Department of the Americas, MFA. His previous assignments 
included serving as Ambassador of  Hungary to the Kingdom of Denmark (2010 – 
2013), Deputy Head of Mission at the Hungarian Embassy in Copenhagen, 
Denmark (2007 – 2010), and Senior Desk officer, Department of Security Policy 

and Arms Control, MFA (2003 - 2007). He was also Counsellor for Political Affairs at the Hungarian 
Embassy in Washington, D.C. (1999 - 2003), Desk officer for the U.S.A., Territorial Department I., MFA, 
Budapest (1997 – 1999), Desk officer for Scandinavia, Territorial Department, MFA, Budapest (1996 – 
1997), Press attaché, consul at the Hungarian Embassy in Stockholm, Sweden (1992 - 1996), and Desk 
officer for Sweden, Territorial Department I., MFA, Budapest (1990 – 1992). Highlights of his previous 
professional career include serving as Secretary of “Magyar Forum,” organizer of scientific conferences, 
working with Associates of the World Federation of Hungarians in Budapest, and serving at the 
University of Economics, Faculty of International Relations in Budapest. He received his PhD in History 
from Eötvös Loránd University in Budapest in 1993. He was born in Budapest and he is married with 
three sons. He is fluent in English and Swedish, and understands German.  
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NOVEMBER 28-án, SZOMBATON /SATURDAY: GRAND BALLROOM 
 

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

 
 

6:30 pm 
 

CARNEGIE 
BALLROOM 

 
—   DÍSZVACSORA és MAGYAR BÁL   —  

—  GALA BANQUET & HUNGARIAN BALL — 
— A DÍSZVACSORA MŰSORA — 

6:30  
Érkezés, asztalfoglalás, koktél óra  

 

 
 

(2013 elsőbálosk, édesapjukkal) 
 

7:00  
 

Üdvözlet / Dr. Nádas János, elnök, és 
Dr. Szebényi Ferenc, chicagói főkonzul 

 

Amerikai és Magyar Himnusz      

Ima: Főtisztelendő Mezei András Atya  
(Szt. Imre Róm. Kat. Egyház, Cleveland) 

 
A Magyar Találkozó Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád 

aranyérem,  
és a Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészi Pályázat 

nyerteseinek bemutatása és kitüntetése 
 

 
Árpád Akadémia aranyérem 
 —   Ms. Allison Pataki   — 

 

— a  MAGYAR  BÁL  megnyitása — 

Elsőbálozóink és nyitótáncosaink bemutatása 
 

Bemondók  —  Nádas Krisztina és Tábor Mátyás  
 

—  Elsőbálozóink  ― 

Altmeyer-Wagner Justine és kisérője Nádas Zoltán 
Feldner Emily és kisérője Pigniczky Bendegúz 

A nyitótáncosok teljes névsorát a bálon hirdetjük ki. 
 

MEGHÍVOTT VENDÉGEK RÉSZÉRE: 
az ajtónál nincs jegyárusítás  

MEGJELENÉS ESTÉLYI RUHÁBAN 
 

― Régi báli szokásunkhoz hiven, kérjük aki csak teheti, jelenjen meg díszmagyar  
vagy magyaros öltözetben, hogy ezzel is őrizzük hagyományunkat és kultúránkat. ― 

 

Tiszteletbeli fővédnökök: 
The Honorable MARCY KAPTUR 

Congresswoman from the State of Ohio 
Dr. SZEBÉNYI FERENC 

chicagói főkonzul 
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6:30 pm 
 

CARNEGIE 
BALLROOM 

 
Please note: Ball tickets MUST be  

pre-ordered, since no tickets will be sold 
 at the door. 

 

6:30  

— GALA BANQUET & HUNGARIAN BALL — 
 

PROGRAM 
Arrival, cocktails (cash bar) 

 

7:00  
Greetings: Dr. János Nádas, President, and  

Dr. Ferenc Szebényi, Hungarian Consul, 
Chicago 

 

 

 
 

(2014 debutant presented by her father) 
 

 

American and Hungarian National Anthems 
Prayer: Rev. András Mezei, Pastor, St. Emeric Church, 

Cleveland 
 

Award presentations: 
Árpád Academy Gold Medal and 

The Dr. Emery Ladányi Artistic Awards 
 

Árpád Academy Gold Medal — Ms. Allison Pataki 
 

— The HUNGARIAN BALL — 
Presentation of debutantes and opening dancers by: 

 — Krisztina Nádas and Mathias Tábor 
 

—  Debutantes  — 
Justine Altmeyer-Wagner escorted by Zoltán Nádas  

Emily Feldner escorted by Bendegúz Pigniczky  
Full list of names to be announced at the ball 

 

BY INVITATION ONLY:  
no tickets sold at the door 

 

Black Tie / Evening Gown 
 

― As homage to our ball traditions, Hungarian formal attire or Hungarian inspired eveningwear is 
especially welcome at the Hungarian Ball. With this, we can continue to honor and preserve our 

heritage and culture. 
 

Honorary Patrons: 
The Honorable MARCY KAPTUR 

Congresswoman from the State of Ohio 
Dr. FERENC SZEBÉNYI  

Hungarian Consul, Chicago 
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A jó hangulot a 
 Magyar Kálmán 

Quartet 
biztosítja 

New Jerseyből.  

 
 

Dancing to the music 
of the 

 “Kálmán Magyar 
Quartet” from New 

Jersey 
 — Traditional &  

Ballroom Music — 

A „Clevelandi Magyar Cserkész Regös 
Csoport” 

Palotást mutat be,  
Tábor Mátyás és Szélpál Zsófia 

vezetésével. 
 

Cleveland Hungarian Regös Scout 
performance of the “Palotás” Court 

Dance arranged by  
Zsófi Sélpál and Mathias Tábor 

 
 
 

 

 

 

 

NOVEMBER 29-én, VASÁRNAP  /  SUNDAY  
Terem / Room: CUYAHOGA 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLVX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE KERETÉBEN  
A MAGYAR KONGRESSUS ZÁRÓ NAPJA: 

Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH) 

 
 

Vasárnap / 
Sunday 
9:00 am 

 

Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 
 

 Istentisztelet, Nagy Szabolcs, Amerikai Magyar 
Konferencia ösztöndíjasa  

 
Nagy Szabolcs 1994-ben született Győrben, ott is nőtt fel. Evangélikus gimnáziumba járt, ott érezte 
először, hogy a teológiával, Istennel foglalkozzon. Ennek hatására jelentkezett az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemre, ahol harmad éves hallgató. 
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Vasárnap / 
Sunday 

 

10:00 
am 

 

Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 
 

Ludányi Nádas Panni: „Szolgálat Erdélyben: Első amerikai 
angol tábor Algyógyon, 2O15.” 

 Vetített képes előadás 

 
AZ ELŐADÓRÓL, és RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: 

 Ludányi Nádas Panni Ausztriában született és családjával 3 éves korában került az Egyesült 
Államokba. Aktív tagja volt a clevelandi Cserkészcsapatnak.  A Nyugat-oldali Magyar Református Egyház 
tagja volt. Először 21 éves korában járt Magyarországon. BA diplomáját a Cleveland State Egyetemen 
szerezte matematikából. Később a bloomingtoni Indiana Egyetemen szerezte mester diplomáját uráli 
tanulmányokból. 1995-ben az Ashland Teológiai Intézetben szintén mester diplomát szerzett 
lelkigondozásból. 
 A Portland State Egyetem nyári magyar programján keresztül hat éven át magyart tanított, majd 
hasonlóképpen az Ohio Northern Egyetemen további hármat. 1983 és 1986 között másodmagával az 
Ohio State Egyetemen munkafüzeteket hozott létre, mely a magyar nyelv tanítását szolgálta elősegíteni 
itt, Amerikában. 1991-ben Magyarországon tolmácsa volt egy 15 tagú Fulbright ösztöndíjas tanári 
csoportnak. Szintén szerzője az „Irka-Firka” gyermekfüzet sorozatnak, amely az Amerikában élő magyar 
gyermekek számára íródott. 1992 és 1993 között Debrecenben angolt tanított, mint idegen nyelvet. 
1992 és 1993 között matematikát tanított egyetemi, 37 éven keresztül középiskolai szinten. Nemrég 
nyugdíjba vonult. 2OO1-ben Ohio Jennings Scholar tanári kitüntetést kapott. Gimnáziumában két évig 
látta el a szakszervezet elnöklését. 
 Az angliai csapattal karöltve, 2004 óta visszatérő tanára az Angol Nyelvű Ifjúsági Tábornak, 
melyet minden évben az erdélyi Algyógyon rendeznek. A táborban angol nyelvre tanítja az erdélyi 
magyar gyerekeket 10-től 15 éves korig. Ugyanott tolmácsként is szolgál. 2014 nyarán első alkalommal, 
saját kis városkájának (Ada, Ohio) gyülekezetéből (Ada-i Presbyteriánus Egyház), magával vitt egy nyolc 
tagú csoportot. Erről az útjáról fog beszámolni a vasárnap reggeli program keretén belül. 

 

ABOUT THE PRESENTER AND THE PRESENTATION: 
 Julie (Panni) Nádas Ludányi was born in Austria and came to the US at age 3. She was active in 
the Hungarian Scouts in Cleveland. She was a member of the Hungarian Reformed Church in Cleveland. 
She went to Hungary for the first time in her life at the age of 21. She received a BS from Cleveland State 
and became a mathematics teacher. Later she received an MA degree from Indiana University in Uralic 
Studies (area of concentration in Hungarian Studies). And in 1995 she received an MA in Pastoral 
Counseling from Ashland Theological Seminary. 
 She was an Instructor of Hungarian in the Summer Hungarian Studies Program at Portland State 
University for 6 years, and in a similar program at ONU for an additional 3 years. She was one of a team 
of two writers, preparing individualized instruction materials for Hungarian Language Instruction at Ohio 
State University (1983-86), and Co-Director of a Fulbright Fellowship Group of 15 educators to Hungary 
for 6 weeks, acting as the interpreter of the group (1991). She also was the author of a series of 
children’s workbooks called “Irka-Firka” for Hungarian children living in the USA. She taught English as a 
second language in Debrecen Hungary for a year (1992-93). She has taught Mathematics at the high 
school and college level for a total of 37 years, recently retiring. She was an Ohio Jennings Scholar in 
2001, and president of the local Teachers’ Association for two years. 
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 Since 2004, she has gone to Transylvania, Romania almost every year joining a team from 
Northern Ireland or England to teach English to 45 Hungarian children at a Christian youth camp (the 
English camp) for 10 to 15 years olds, and also to be one of the translators at the camp. This past 
summer for the first time she took a team of 8 from her small town of Ada, Ohio, mostly from her own 
church (Ada First Presbyterian Church). She will be talking about this team trip on Sunday morning. 
 [The presentation will be given in Hungarian, but questions will be taken in either Hungarian or English.] 
 

 

 

Vasárnap / 
Sunday 

 
10:30 

am 
 

Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 
 
 

Szilvay Péter (buffalói Calasanctius Program ösztöndíjas): 
„Kultúrák mélyebb összefüggései - globális áttekintés hitről, 
biztonságról és jólétről. Az előadás az egész világra kiterjedő 
World Values Survey kutatásból hoz eredményeket és 
érdekességeket 

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: 
 

A világ változatos és sokszínű. A kultúrák bonyolultak. Kérdés: azon túl, hogy sokszínű, van-e értelmes 
„nagyobb” egész, vagy csak egy gomolygó kulturális massza? Úgy tűnik, létezik ilyen nagyobb kép! 
Társadalomtudósok globális összefogása 35 éve kutatja az emberek értékeit, hiteit, világhoz való 
viszonyát a World Values Survey keretében. Eredményeik a világ népességének 90%-át lefedik, és olyan 
jelenségek megértésére használták őket, mint az Arab Tavasz, a 2005-ös francia zavargások vagy a 
jugoszláv háború. Az eredmények aktualitása minden korábbinál nagyobb napjainkban. Az előadás 
bemutatja a globális összefüggéseket az emberek motivációi, hiedelmei, félelmei, és ezek társadalmi, 
gazdasági, politikai hatása között. 

 

 

AZ ELŐADÓRÓL / ABOUT THE PRESENTER: 
 

Péter Szilvay’s work history is built around analytics and leadership, incorporating financial and 
programming knowledge. He has International work experience and broad industrial insight. He has 
been a contractual consultant in the USA and Hungary as an Analyst & Developer for data management 
for media and healthcare companies. From 2010—2014 he was at Candelier Communications (IT & 
communications agency) in Hungary where he was the Lead Analyst & Managing Director and worked 
with clients including Pfizer, Unilever, T-Mobile, Heineken, Bacardi, Martini. From 2003-2010 he was 
employed by Trenkwalder, Tesco Global, Hungarian Post Ltd. and Morpho Communications, where his 
projects included analyzing market data, developing tender presentations, assisting with finance, 
communications, marketing, human resources, asset tenancy and logistics. He is a popular guest lecturer 
in his field. He is currently at Niagara University in Niagara Falls, NY, with the Calasanctius Fellowship 
program, and where he is pursuing a Master of Business Administration in Finance which he expects to 
be awarded in 2016. He earned his Bachelor of Arts in Economics in 2011 at the Budapest Business 
School, College of International Management and Business, in Budapest, Hungary and from which he 
graduated Summa Cum Laude. Among his many awards is the Special Award of Green Cities, National 
Destination Marketing Competition in 2010 and a Mensa Certificate. 
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Vasárnap / 

Sunday 
11:00 am 

 
Terem / 
Room: 

Edison II 

 
 

 
 ZÁRÓNYILATKOZAT       
—  A Kongresszus ünnepélyes bezárása — 
   — Himnusz — 

 

 

 

A Magyar Társaság 2015-évi Tisztikara és Tervező Bizottsága 
 
 

 
dr. Nádasné  

Gabriella 
 

 Ügyvezető elnök  
 

 

 
 

dr. Nádas János 
  

Elnök  

 

      

 

 
 
 

Dömötörffy 
Zsolt 

 

 

 
Erőssy  

Simon Ilona 
 

Kongresszus 
Kiállítás 

rendezője 
 

 
Ludányi Nádas 

Panni 
  

Kongresszus 
Kiállítás 

rendezője 
 

 
 

Mészárosné 
Mária,  

 
Pénztáros 

 

 

 
Pellerné Ildikó 

 
Kongresszus 
Művészest 
rendezője 

 

  

 
Pintérné dr. 
Pereszlényi 

Márta 
 

Kongresszus 
Program 

rendezője 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Rátoni-Nagyné 
Vali 

 
 

 

 
 

Somogyi Lél 
 

Árpád Akadémia 
főtitkár 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toldy Ágnes 
 

Kongresszus  
Gyermekműsor 

rendezője 

 
 

 
 
 

Varga Sándor 

 

 


