
1 

 

59. Magyar Kongresszus 
2019 

(frissítve 2019.11.11.-én)  
 

Hilton Garden Inn Downtown Cleveland 
1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115  
2019 november 29-30. / U.S. Thanksgiving weekend 

 

Programok és előadók 
(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!) 

Presentations and Presenters 
 

A pénteki programok az EDISON I (kiállítóterem), az Edison II és az ARMINGTON termekben, 
valamint a CARNEGIE BALLROOM előadóteremben kerülnek megrendezésre. Frissített információk 
a http://www.hungarianassociation.com/site/ honlapunkon, a http://www.facebook.com/HungarianAssociation 

Facebook-oldalunkon vagy a helyszínen kiosztott szórólapokon találhatók. 
 

Levezető elnökök: a Magyar Társaság vezetőségének tagjai. 
 
 

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

 English translations for Hungarian language sessions are available upon request.  

 The program may change, please check our website for latest updates: 
http://www.hungarianassociation.com/site/ or visit us on http://www.facebook.com/HungarianAssociation. 

 Programs scheduled in the EDISON I (exhibits), EDISON II, ARMINGTON, CARNEGIE 
BALLROOM. 

 Sessions will be chaired by Hungarian Association Board Members. 
 

 
 

 PÉNTEK, NOVEMBER 29 – rövid áttekintés 
FRIDAY NOVEMBER 29, 2019:  brief overview, see below for details about presentations & speakers 

10:00 59. Magyar Kongresszus megnyitása / 59th Hungarian Congress opening: dr. Nádas János, 
Elnök/President  

10:15-10:45 Presentation: Lél Somogyi (Cleveland): “Trianon, Hungary, and the Arrogance of Empires – a 
perspective on the past, present and the future” 

10:45-11:15 Panelbeszélgetés: „Mit jelent nekem Trianon?”    „Mit jelentett családomnak Trianon?”  

11:15-12:00 Előadás: Ft. Mezei András, a clevelandi Szent Imre és Szent Erzsébet templomok plébánosa: „Katolikus 
Egyházmegyék átrendeződése Trianon után!” 

 
12:00-1:00 

Ismerkedő fogadás: A Magyar Társaság szeretettel várja a kongresszus minden résztvevőjét. 
Háziasszony: Dömötörffy Éva, Magyar ízek / kóstoló  /  Hungarian Tastes Reception, hosted by the 
Officers and Board & Planning Committee Members of the Hungarian Association, Hostess: Mrs. Éva 
Dömötörffy, featuring the traditional Hungarian biscuit „pogácsa.” 

1:00-2:15 Előadás: Szentesi Zöldi László (Budapest): “A mai magyar társadalom Trianon-képe” 

http://www.hungarianassociation.com/site/
http://www.facebook.com/HungarianAssociation
http://www.hungarianassociation.com/site/
http://www.facebook.com/HungarianAssociation
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2:15-3:00 

MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS, Ünnepélyes megnyitás:   Nyitva pénteken és szombaton / 
A kiállítást a tisztikar tagjai rendezik, és felváltva látják el: Ludányi Nádas Panni (Ada, OH), Fazekas Robi 
(Cleveland, OH) O’Reilly Krisztina (Cleveland, OH), és Erőssy Simon Ilona (Columbus, OH); Nemzeti 
önérzet felébredése: Tüdős Klára divattervező; Trianoni posta kártyák  

 
2:15-3:00 

– Formal Opening: ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS Open Friday and Saturday; 

„HUNGARICUM” CONSIGNMENT SALES “All Things Hungarian Sale” Friday and Saturday 

3:00-3:30 Vetélkedő: Dömötörffy Zsolt (Cleveland, OH): Trivia kérdések a magyar történelemből, földrajzból, sport 
világából, irodalomból 

 
3:30-4:00 

Lecture: Judit E. Puskas, Ph.D., P.Eng, Professor AIMBE and IUPAC Fellow (Wooster, OH), External 
member, Hungarian Academy of Sciences, Co-Inventor of the polymer coating on the Taxus drug-eluting 
coronary stent implanted in over 6 million people. Dr. Albert Szent-Györgyi: The History and Future of 
Vitamin C.  

4:00-4:30 Előadás: Németh Iván (Erie PA): „Erdély Magyar Menekültek a 80-as években Magyarországon” 

4:30- 5:00 Előadás: Zeöld Zsombor, Andrássy Fellow ösztöndijas (Washington D.C.): „Magyar politika a Balkán 
irányában” 

 
5:00-6:30 

Erdélyi Találkozó: Simon-Benedek Zsuzsa (Cleveland, OH), főrendező; Az Erdélyi Találkozó alkalmával 
bemutatjuk Kőrösi Csoma Sándor Program 2019-es képviselőjét Jártó-Kocsis Emőkét: Egy szórványban élő 
magyar fiatal szemszögéből mutatja be a Trianon következményeit, a túlélést, a megújulást és a magyar 
összetartozást: „Erdély szívétől, Nyugateurópán át Amerikáig”. Könyvismertető: Székelyföldi 
vendégség... Szentesi Zöldi Lászlóval; Találkozónkat Simon-Benedek Zsuzsa erdélyi kóstolójával zárjuk. 

6:30 Cocktail party before & after “Literary & Artistic program” (cash bar) 

6:30 Péntek este nyitva marad a kiállítóterem a Művészest megkezdéséig (7:00) 

 
7:00 

Péntek: Irodalmi és Művészest, “LITERARY & ARTISTIC PROGRAM”; JANCSÓ DÓRA, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze; JENEI GÁBOR, Magyar Állami Operaház és Madách Szinház 
színművésze; diákszavalatok 

8:30- 
10 pm 

Friday evening: LADÁNYI ART EXHIBIT/COMPETITION AND RECEPTION  
A Ladányi Alapítvány pályázatok kiállítása / pohárköszöntő és fogadás  

 

PÉNTEKI PROGRAM KIEMELÉSE (2019. november 29.) 
 

Program Highlights for FRIDAY, November 29, 2019 
 

 
 

 

Péntek reggel 
Friday morning 

 

10:00 am 
 

Terem / Meeting 
Room:  

Edison II 

 

 

 
A Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitója: 

Dr. Nádas János, elnök (Canton, OH) 
LIX. (59.) Magyar Kongresszus 2019  

 

 

 
Péntek reggel 

Friday morning 

10:15-10:45 am 
 

Terem / Meeting 
Room:  

Edison II 

Somogyi Lél ( Cleveland): “Trianon, Hungary, and the 
Arrogance of Empires – a perspective on the past, present and 
the future” 
 This presentation will focus on an analysis of the 
consequences of the Treaty of Trianon, not just on Hungary but 
all of Europe and globally to the present, with surprising 
insights on the implications it holds for the emerging future of 
global supra-national communities of culture as well.  
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ABOUT THE PRESENTER: 
Lél Somogyi is Secretary-General of the Árpád Academy, the long-time editor of the Krónika, author of 
books and numerous articles on Hungarian historical and cultural topics, and frequent speaker at 
Hungarian commemorative events. 
 

 

Péntek / Friday 
10:45 – 11:15 am 

Péntek / Friday 

Terem / Meeting Room: 
Edison II 

 

Panelbeszélgetés:  
 

 „Mit jelent nekem Trianon?”  
  

„Mit jelentett családomnak 
Trianon?” 

 

 
Péntek / Friday 
11:15 – 12 pm 

Péntek / Friday 

Terem / Meeting Room: 
Edison II 

 
Előadás: Ft. Mezei András, a clevelandi Szent Imre 

és Szent Erzsébet templomok plébánosa: 
 

„Katolikus Egyházmegyék átrendeződése  
Trianon után!” 

  

  AZ ELŐADÓRÓL: 
Főtisztelendő Mezei András atya 2015 júniusában érkezett Clevelandba, 
hogy a Szent Imre plébánián betöltse az egyházközségi kormányzó 
(adminisztrátori) feladatot. Mezei atya az erdélyi Ditróban született és 
nevelkedett. Később Budapestre került. 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. Clevelandi 
küldetését ezekkel a szavakkal kezdte meg:  „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.  Most is itt arra inti a fiatalokat, hogy legyenek hűek magyar 
származásukhoz és gazdag hagyományaikhoz, támogassák a magyar templomot, hiszen az az övék is. 
Óvja őket az Amerikában oly nehezen elkerülhető „beolvadástól”.  

 
 

 
Péntek 
/ Friday 

 
12:00-

1:00 pm 
 

 

Ismerkedő fogadás: A Magyar Társaság szeretettel várja a 
kongresszus minden résztvevőjét. Háziasszony: Dömötörffy 
Éva, Magyar ízek / kóstoló  /  Hungarian Tastes Reception, 
hosted by the Officers & Board Members of the Hungarian 
Association, Hostess: Mrs. Éva Dömötörffy, featuring the 
traditional Hungarian biscuit „pogácsa.”  A pogácsa az 
ember egyik legjobb barátja. Frissen mennyei, de még kicsit 
szívósan is jó reggeli, remek uzsonna, sör- vagy borkorcsolya, vendégváró, 
kirándulásra való vagy épp a játszótérező csemete kezébe illő. A pogácsa egy 

falatnyi otthonosság. Vegyen részt a pénteki fogadáson és élvezze ezt a sajátos magyar étel 
különlegességet. 
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Reception, hosted by Éva Dömötörffy and the Officers and Board & 
Planning Committee members of the Hungarian Association, featuring a 
tasting of several versions of “pogácsa,” a culinary pride of Hungarian 
cuisine! Many thanks to those who are donating a taste of their Hungarian 
kitchen to our reception! Donor names and recipes will be available during 
the event. 

 
 

Péntek / Friday 
 

1:00 – 2:15 pm 
 

Terem / Meeting 
Room: 

Edison II 
 

 Előadás: Szentesi Zöldi László (Budapest): 
  „A mai magyar társadalom Trianon-képe” 
Előadása magába foglalja hogyan változott meg, és milyen irányba a trianoni döntés 
óta eltelt száz évben a magyar közgondolkodás. Magyar egység, anyaország és 

határon túli nemzetrészek viszonya. Baloldali és 
jobboldai sajtó a nemzetpolitikáról. A magyar kormány 
és a határon túli magyar szervezetek viszonya. Ennek 
hatása a mai közgondolkodásra. Hol tartunk most, 
hogyan látja Trianont a magyar átlagember, mit 
mondanak róla a magyarországi pártok, a kormány, az 
ellenzék? 

    AZ ELŐADÓRÓL: 
Szerkesztő-riporterként és újságíróként dolgozott a Magyar Televízióban (1993-tól a Panorámánál), a 
Duna Televízióban, a Magyar Nemzetnél és a Magyar Hírlapnál. Jelenleg a Magyar Demokrata 
főmunkatársa.  
 
 

EXHIBIT HALL     2:00 pm 
 

Kiállítás megnyitó: MŰVÉSZKIÁLLÍTÁS, KÖNYVKIÁLLÍTÁS (Nyitva pénteken és szombaton.) 
Formal opening: ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS, open Friday and Saturday. 

  

 
 

MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS,  
Ünnepélyes megnyitás:    

Nyitva pénteken és szombaton   
A kiállítást a tisztikar tagjai rendezik, és felváltva látják el:  

Ludányi Nádas Panni (Ada, OH), Fazekas Robi (Cleveland, OH) 

O’Reilly Krisztina (Cleveland, OH), és  
Erőssy Simon Ilona (Columbus, OH) 

   
Arrangments by 

 Julie Ludányi  (Ada, OH), Robi 
Fazekas (Cleveland), Krisztina 
O’Reilly (Cleveland) and Ilona 

Simon Erőssy (Columbus, OH) with 
assistance from Hungarian 

Association Board & Planning 
Committee members and 

volunteers. 
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„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! Hungarian pottery, folk art embroidery, 
paintings & Herend porcelain, and blouses. 

 
 

Nemzeti 
önérzet 

felébredése 
 

Tüdős Klára 
divattervező, 

kiállítás 
 
Trianoni posta kártyák 

 

https://www.vatera.hu/irredenta-kepeslap-ezer-evig-a-nyugatert-trianon-ijazo-magyar-ort-all-2824807181.html  

 

 

KIÁLLÍTÓK – EXHIBITORS 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH):  
Akvarell kiállítás: képtárgyak eladásra 

“Watercolor Paintings” by Emery Bogárdy  
(Cleveland, OH): Exhibit and sales 

§ Leitgeib Tarkányi Edina (Cleveland, OH):  Egyedi 
kézműves alkotások: Babák  

Edina Tarkányi Leitgeb (Cleveland, OH): 
Handcrafted dolls, exhibit and sales 

 

§ 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, szőttesek bemutatása, 
magyar laskák, fűszerek, lekvárok, szirupok, ajándék 
kosarakban vagy önállóan; kiállítás, eladás  

Exhibit on “Folk Treasures of Transylvania” by 
Erzsébet Uszkai Orosz (Cleveland, OH). Beautiful 
Transylvanian handwork; Hungarian noodles, 
condiments, seasonings, jams, syrups in gift baskets 
or individually; exhibit and sales 

§ Dr. Peller Zoltán hagyatéka, Magyar festőművészek 
művei; bemutatja Peller Ildikó (Cleveland, OH); 
kiállítás, eladás 

Fine art Hungarian paintings from the estate of 
Dr. Zoltán Peller, arranged by Ildikó Peller 
(Cleveland, OH); exhibit and sales 

§ Révy Elizabeth (Cleveland, OH): Kiállítás − Kézzel 
készített üdvözlőlapok 

Exhibit of Hand crafted Greeting Cards by 
Elizabeth Révy (Cleveland, OH) 

 

[A kiállítók névsora nem teljes körű.]   List of exhibitors may be incomplete as of this printing. 
 

 §  Kiállítjuk Király Ilona, kanadai-magyar költő és múlt  Árpád Akadémia kitüntet, verses köteteit. 
 

 
 

§  Book Reviews presented at the formal opening. Acknowledging and recommending: Norman Stone: 
Hungary a Short History (Profile Books, London, 2019) and Tibor Farkas: The Immortal Hun and His 
Scythian Blade: The Legend Lives On (2018) 

https://www.vatera.hu/irredenta-kepeslap-ezer-evig-a-nyugatert-trianon-ijazo-magyar-ort-all-2824807181.html
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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. 

Website: www.bogardyart.com 
 

 

 

 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 Clevelandi Veterán Kórházban dolgoztam. Időközben Adában (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 én magam készítettük, a többi tárgyat erdélyi falvakból 
gyűjtöttem.” 
 

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.” 
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Leitgeb Tarkányi 

Edina babái - csak 
egy pár 

mintaképen 
 

 

 
Babácska 

 
Harmonikás Hegedeös 

 
Angelina 

 
Bianka 

 
Scilla Fairy 

 

 
Anni és Panni  

Ludas Matyika 
 

Darázs 
 

Kipp-Kopp 
 

Julcsi baba 

 
Huszár hátulról 

 
Bogyó és Babóca 

 
Zsófi néniék 

 
Kis szobalány  

Kalocsai 

 

A múlt évi Magyar Társaság könyvvására   Dr. Peller Zoltán hagyatékából 
 

 2019 New Inductee to the Árpád Academy:  
Dr. J. Louis Kovach of Columbus, Ohio 

President, Nucon International Inc.Visiting Scientist Harvard School of Public 
Health. Specialty: industrial and nuclear safety and waste processing. 

 Julius Louis Kovach was born in Mezőhegyes, Hungary. His father worked in an oil 
refinery, where Louis spent a lot of his time growing up. He began his education in Szeged 
and then Budapest, Hungary. His educational pursuits were then continued in Vancouver, 
Canada and in Cambridge, Massachusetts, resulting in degrees in Chemical Engineering. 
After his departure from Hungary in 1956, he gained employment in Prince Rupert, British Columbia, in Canada. In 
connection with his work, he found that fallout from Soviet A-bomb tests resulted in contamination of a product used as 
a film base. The work experience in monitoring the fallout and taking countermeasures resulted in being transferred to 
the USA and working on nuclear submarine radiation control. He developed a product to remove critical contaminants 
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from the operating naval reactors and air cleaning techniques for the initial Polaris nuclear submarines and all subsequent 
US Navy nuclear vessels. In the USA, he began working as a research engineer, and then became director of research for 
Barnebey-Cheney Company, air and liquid cleaning material and equipment supplier, in Columbus Ohio. 
 In 1968 he became a consultant to the Atomic Energy Commission's Operational Safety Division, on an individual 
basis, and he still maintains his consultancy through the transitions of the US Atomic Energy Commission (AEC) to the US 
Energy Research and Development Administration (ERDA) and now the US Department of Energy (DOE). He was 
representing the US in various Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and International 
Atomic Energy Agency (IAEA) functions from 1970 until 2015. He ultimately became chairman of International Atomic 
Energy Agency and OECD Nuclear Energy Agency committees regarding source term and gaseous waste processing 
during normal operation, in accidents and following sever accidents in nuclear facilities. He participated in nuclear reactor 
accident recoveries and the arduous clean-up activities for the waste from plutonium production at the Hanford Site in 
Washington State and at the Savannah River Laboratory as a Senior Technical Advisor. He was also a member of the 
documentation preparation team for waste repository licensing at the Yucca Mountain Project. He was chairman of 
several Subcommittees of CONAGT and ASME task group writing standards for nuclear facility gaseous waste processing. 
 Since 1968 Louis has served in the capacity of visiting lecturer and/or visiting scientist at the Harvard T. H. Chan 
School of Public Health, and since 2017 in the Executive and Continuing Professional Education Program at Harvard. 
 In 1972, during the expansion of the civilian nuclear programs, he founded Nuclear Consulting Services Inc., (now 
NUCON International Inc.) a worldwide supplier of radiation control equipment and materials located in Columbus Ohio. 
He invented many new products both for nuclear and chemical industries, like Reverse Brayton Cycle units, mercury 
control materials, and in his recent work with 3D Biopsy, developing special procedures to better monitor biopsy 
samples. NUCON is the largest supplier of radioiodine and mercury control materials in the world. Current major nuclear 
work relates to the new water, gas and sodium cooled modular reactor component designs, and specialized vapor 
control equipment for the Hanford nuclear waste storage tanks. 
 In addition to many technical societies, he is a retired major in the Civil Air Patrol and a member of the Friends of 
Hungary Foundation. He resides in Lewis Center, Ohio. His main hobby is history and enjoys reading a vast trove of history 
books. He has two children; Louis Meredith Kovach, an avid hot air balloon enthusiast, who unfortunately passed away at 
the age of 21 in 1981, and Paul Elek Kovach, who is continuing his father’s endeavors at NUCON. 

 

 
Péntek / Friday  

 

3:00-3:30 
 

Terem/ 
Meeting Room: 

Edison II 

 
 
Vetélkedő: Dömötörffy Zsolt (Cleveland, OH):  
 
Trivia kérdések a magyar történelemből, földrajzból, sport 
világából, irodalomból 

 

 
Péntek / Friday 

 
3:30-4:00 

 
Terem /  

Meeting Room 
Edison II 

 
Dr. Judit E. Puskás (Wooster, OH) 
 
Lecture:  
Dr. Albert Szent-Györgyi: The History and Future of Vitamin C.  
 
This lecture will give a brief historical overview and future plans 
of the Puskás research group to carry forward his legacy  

 

ABOUT THE PRESENTER 
Judit E. Puskás, PhD, P. Eng, Professor AIMBE and IUPAC Fellow (Wooster, OH); External member, 
Hungarian Academy of Sciences; Co-inventor of the polymer coating on the Taxus drug-eluting coronary 
stent, implanted in over 6 million people. Professor Puskas’ research is focusing on the integration of 
breast cancer diagnosis and treatment with breast reconstruction, in collaboration with the Cleveland 
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Clinic. In 2012 she was one of the five winners of the GE Healthymagination Breast Cancer Challenge 
Award, selected from 400 international applications. She is also the winner of the 2017 Charles 
Goodyear Medal, the most prestigious award given by the Rubber Division of the American Chemical 
Society. She joined the Faculty of the Department of Food, Agricultural and Biological Engineering (FABE) 
at the Ohio State University as a tenured Full Professor in January 1, 2019.  

 
Péntek / 

Friday 
 

4:00-4:30 
 

Terem /  
Meeting 

Room Edison 
II 

 

Előadás: Németh Iván (Erie PA): “Erdély Magyar 
Menekültek a 80-as években Magyarországon” 
 „Bár Magyarország és Románia ugyanúgy a 
Szovejetunió érdekszferájába került a 2. vilagháboru 
után, a két ország politikai vezetése között komoly 
ellentétek alakultak ki a '80-as években, ami az erdélyi 
magyar menekültek sorsára is hatással volt. Ennek a 
megromlott viszonynak néhány meglepő 
következménye is lett, külön érdekesség az az epizod, 
amikor a '80-as évek középen a magyar határörök román útlevéllel Ausztriába is 
továbbengedték a magyarokat.” 

AZ ELŐADÓRÓL: 

Németh Iván (Erie PA), Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, több cégnél dolgozott 
Magyarországon, majd 2011-től 2013-ig Erie-ben tanult, a Mercyhurst University-n „Applied 
Intelligence” szakon. Két évig Magyarországon élt, majd az idén költözött vissza Erie-be a feleségével és 
három kisgyerekével. A Logistics Plus nevű cégnél dolgozik. 

 
Péntek / 

Friday 
 

4:30- 5:00 
 

Terem /  
Meeting 

Room 
Edison II 

 

Előadás: Zeöld Zsombor, 
Andrássy Fellow ösztöndijas (Washington D.C.):  

„Magyar politika a Balkán irányában” 
 
 Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája a XIX. század 
második felétől egyre inkább a Balkán és a balkáni országok felé 
fordult. Az I. világháborút lezáró békeszerződések átfogó 
értékeléséhez szükséges annak vizsgálata, hogy a magyar 
külpolitika hogyan kezelte a balkáni országok kérdését -- az előadás 
elsősorban a magyar-szerb kapcsolatokra koncentrál. 

AZ ELŐADÓRÓL: 

Zeöld Zsombor tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 
Karán, illetve a krakkói Jagelló Egyetem Európai Tanulmányok Központjában végezte. Érdeklődési körébe 
tartozik a közép-európai országok társadalmi, politikai, történelmi aspektusainak vizsgálata, a közép-
európai regionális együttműködések illetve ezek transzatlanti vonatkozásai. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Erdélyi Találkozó:  

 

Simon-Benedek Zsuzsa 
(Cleveland, OH), 

főrendező, és 
Jártó-Kocsis Emőke,  

Szentesi Zöldi László, előadók 
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Péntek / 
Friday 

 

5:00 – 
6:30 pm  

 

Terem / 
Meeting 
Room:  

Edison II 

Az Erdélyi Találkozó alkalmával bemutatjuk  
Kőrösi Csoma Sándor Program 2019-es 
képviselőjét Jártó-Kocsis Emőkét: Egy 
szórványban élő magyar fiatal szemszögéből 
mutatja be a Trianon következményeit, a 

túlélést, a megújulást és a 

magyar összetartozást.                      „Mindenkit szeretettel várunk!” 

„Erdély szívétől, Nyugateurópán át Amerikáig”. Találkozónkat Simon-
Benedek Zsuzsa erdélyi kóstolójával zárjuk. 
 

Szentesi-Zöldi László előadása a Székely konyháról és nemcsak:   
Székelyföldi vendégség - Gasztronómiai kalandozás: “Székelyföld hagyományos 
étkezését mindmáig csak igen kevéssé dolgozták fel: minden egyes hírlapi cikkre, 

baráti beszélgetésre, receptre, néprajzi tanulmányra szükségünk lesz ahhoz, hogy a következő 
nemzedékek asztalára is kerüljön tárkonyos pityókaleves és lucskos káposzta. Húsz esztendővel 

vetettem számot e könyv írásakor. Átbeszélgetett éjszakák életről, halálról, magyarokról, 
románokról, boldogságról és gyászról, hitről és hitetlenségről. . .  Remélem, kikacag az oldalakról 

Udvarhely, fintorog Csík, nyelvet ölt Gyergyó, felteszi pápaszemét Marosszék, kezet nyújt Háromszék. 
Jó étvágyat a következő ezer esztendőre!”- -- Szentesi Zöldi László 

 

A FŐRENDEZŐRŐL:  Simon-Benedek Zsuzsanna (Cleveland), volt Bocskai Rádió munkatársa. Közgazdász 
és a clevelandi Cellular Technology Ltd. biotech cég egyik részlegét vezeti. Magáról így mesél: 
„Székelyföldön születtem és éltem 30 évig. Nagyszüleim földműves gazdák voltak – székely emberek –, s 
azt hiszem, innen jön a jól megszokott falusi ételek iránti szeretetem. Szüleim köztisztviselők voltak, most 
már nyugdíjasok, és otthon élnek szülőfalumban, Ditróban.”  
 

 
Péntek / 

Friday 
 

6:30 pm 
Cocktails 

 
7:00 pm 
Program 

 
Terem / 
Meeting 
Room:  

 
CARNEGIE 

BALLROOM 

 

A Magyar Társaság tisztikari fogadása 
 

Az IRODALOM 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 15.00 dollár. A kiskorúak 

és az egyetemi hallgatók számára az esten 
való részvétel ingyenes. A koktélparti 
(cash bar) a műsor előtt és a műsort 

követően vehető igénybe. 

 
LITERARY & ARTISTIC PROGRAM:  

$15.00 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. 

 

 

EDISON II, 
 

EXHIBIT HALL 

 

Pénteken a kiállítóterem a Művészest megkezdéséig  
nyitva tart (6:55 pm-ig), majd szombat reggeltől ismét látogatható! 

 

Exhibit Room open Friday evening until Literary and Artistic program 
begins (until 6:55 pm). It will reopen Saturday morning. 
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Irodalom és Művészest 
 

 

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, valamint barátait a Magyar Találkozó keretében 
megrendezett idei Irodalom és Művészestre, mely gazdag, változatos élményt nyújt mindenki számára! 

 

 
A Művészest részletes programját a helyszínen kiosztott műsorfüzetben találják. 

Bővebb ismertető a művészekről a honlapunkon vagy a Facebook-oldalunkon található. 
 

 
A Magyar Társaság, már több mint fél évszázados szokásához híven, ebben az 

évben is megtartja a nagy hagyományra visszatekintő Művészestet. Idén is 
szeretnénk kedves közönségünknek egy gazdag és értékekben bővelkedő, 

kulturális élményt biztosítani. 

 
 

Műsorvezető: Dömötörffy Zsolt 
(Cleveland, OH) 

 
 

Bevezetőként: diákszavalatok  
 
 

(Kossuth kiadó) 

      Szép magyar verscsokor 

 
Fogadják nagy szeretettel az Erieből és  
 Clevelandból érkezett diákok előadását. 

 
 
 

  

Németh Rózi 
(Erie, PA)  
(9 éves): 
Szabó T. Anna: „Az 
ünnep azé, aki várja” 
 

Németh Ábel 
(Erie, PA)  
(6 éves): 
Kányádi Sándor: 
„Fa az ágát földre 
hajtja” 

Németh Áron  
(Erie, PA) 
(12 éves): 
Kosztolányi Dezső: 
„Mostan színes 
tintákról álmodom” 

Krasznai Joel 
(Cleveland, OH)  
(14 eves): 
Jékely Zoltán: 
„Csillagnézés” 

Krasznai Ráhel 
(Cleveland, OH)  
(17 eves): 
Ady Endre: „A Föl-
földobott kő” 
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Péntek: Irodalom és Művészest, 

Téma: „Magyarnak lenni büszkeség nekem!” 
JANCSÓ DÓRA, a Miskolci  

Nemzeti Színház színművésze. 
JENEI GÁBOR, Magyar Állami Operaház és 

Madách Szinház színművésze 
Magyarországi művészeink a műsor első részében 
a magyar nóták és hazafias dalok (Hazám Hazám ) 

világából merítik számaikat. A második részben 
pedig a legszebb és népszerűbb operett dallamok 

kerülnek műsorra. Természetesen a fiatalság is 
bemutatja a magyar versek értékes, felemelő 

termékeit. Újból egy kiváló műsor várja a Találkozó közönségét. Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves honfitársunkat. 

 
A MŰVÉSZEKRŐL bővebb leirás a külön Művészest programfüzetben kapható. 

 
 

 
7:00 pm  Literary & Artistic Program 

 

Host: Zsolt Dömötörffy (Cleveland, OH) 
 

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. 

 
 

 This year the Hungarian Association is again offering a rich cultural music experience. The Hungarian 
Association cordially invites the lovers of Hungarian culture and of artistic excellence to come and 
enjoy the finest music presented by Dóra Jancsó, vocalist and actress from the Miskolc State 
Theatre, and Gábor Jenei, vocalist and actor from the Hungarian State Opera House and the 
Madach Theatre in Budapest. Introductory performances will include Cleveland OH and Erie PA 
area youth: the Krasznai children Ráhel and Joel, and the Németh children Áron, Rózi, and Ábel, 
who will present poetry recitals. 

[Program subject to change. Please also consult our webpages for any updates.] 
 
 
 

 

 
Péntek / Friday 

8:30-10 pm 
Terem / Room: 

Carnegie Ballroom 
prefunction area 

 
 

ART EXHIBIT AND RECEPTION  
The Dr. Imre Ladanyi Foundation  

Artistic Competition: display & judging 
Reception to follow 
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The Dr. Emory and Ilona Ladanyi Foundation Art Competition 
 

This will be the seventh anniversary of the Ladanyi Art competition to be held at the 59th 
Hungarian Congress on November 29-30, 2019 at the Hilton Garden Inn Cleveland 
Downtown. The art competition is open to all participants who are of Hungarian or partial 
Hungarian origin between the ages of 16 and 40.  
 Dr. Emory Ladanyi (1902-1986), although a successful dermatologist by profession, 
loved art and spent enormous amounts of time painting and creating various works of art. 
His works were in oils, acrylics, tempera, water colors, inks, charcoals, pastels, wood and linoleum cuts, collages and even in 
“junk “art. His diverse artwork included land and city scapes, portraits, acts, abstracts, and in the course of his lifetime had 
numerous exhibits in prestigious places in both the United States and Hungary. Already before his medical service in the 
United States Army during World War II, he was recognized by art critics. Due to his love of art and to the fact that he was 
born in Kecskemet, Hungary, his wish was not only to promote his art legacy, but to encourage young Hungarian-American 
artists with exceptional talent. In this spirit of the Dr. Emory Ladanyi Foundation, the Hungarian Association is proud to 
announce the Dr. Emory Ladanyi Foundation Art Competition at the 2019 Congress of the Hungarian Association. All are 
invited to enter who meet the requirements and guidelines. 
 

For eligibility requirement see:  https://www.hungarianassociation.com/felhivas-dr-ladanyi-szepmuveszeti-palyazat/  or 
https://www.hungarianassociation.com/en/events/the-ladanyi-art-competition/ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2018 Ladanyi Competition winners Kerrie King 3rd, Ferenc Somogyi 2nd, 
Julia Szentkirályi 1st, with Dr. John Nádas and Mrs. Ildikó Peller 

 

SZOMBAT, NOVEMBER 30 – rövid áttekintés 
SATURDAY NOVEMBER 30, 2019:  brief overview,  

see below for details about presentations & speakers 
 

9:15 Kongresszus Második Napjának megnyitása/Opening remarks: Dr. Nádas János, elnök/president  

9:30-10:00 Előadás: Somogyi Ferenc (Cleveland, OH): „24. Magyar Dzsembori csapat élményei”  

10:00-11:15 Előadás: Szentesi Zöldi László: „A bennünk élő Trianon 

10:30-12:00 Gyermek program 5-10 éveseknek: kézművesség, népdal, játék; Magyar Kincses láda készítés idősebb fiataloknak. Vezeti: 
Kiss Kati (Cleveland), Nádas-Nagy Katalin (Budapest) és Jártó-Kocsis Emőke, (Budapest/Cleveland KCSP ösztöndíjas) 

11:15-11:45 Előadás: Bede Fazekas Zsolt (Toronto): „Lenni vagy nem lenni - Magyar kultúra, a nyugati diaszpórában” 

11:45-12:15 Előadás: Dr. Bencsik Zita (Budapest / Chicago): „Nemzeti tragédiából nemzeti összetartozás ünnepe” 

12:15-2:30 Társas ebéd, ünnepi szónok/díszvendég: NÉMETH ZSOLT, elnök, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke  
Keynote speaker: Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Hungarian National Assembly (presentatin given in 
Hungarian; előadása: „Különös házasság - a magyar külpolitika és nemzetpolitika 30 éve” 

2:30-4:00 Trianon Rockopera DVD Esztrad szinház Film vetítés [no subtitles] 

2:30-4:00 Kerek asztal beszélgetés: Eszmecserét folytatva Bede Fazekas Zsolt reggeli előadás témájához fűzve.   
„Lenni vagy nem lenni - Magyar kultúra, a nyugati diaszpórában” 

2:30-4:00 
 

Szent László Rend évi közgyűlése, v. Falk Viktor (Cleveland, OH), Törzsszéktartó (USA), helyettes főkapitány 
elnökletével; előad: dr. Kerekes Judit (City University of New York - College of Staten Island | CSI CUNY • School of 
Education) 

4:00-4:30 Előadás: Dr. Szentkirályi Endre (Cleveland, OH): „Cleveland magyarjai hogy emlékeztek meg Trianonról? 
Szociológiai és irodalmi áttekintés és diaszpóra újságcikkek tükrében 

4:30 Zárónyilatkozat, a kongresszus ünnepélyes zárása, Himnusz 

https://www.hungarianassociation.com/felhivas-dr-ladanyi-szepmuveszeti-palyazat/
https://www.hungarianassociation.com/en/events/the-ladanyi-art-competition/
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6:30 Bál előtti pohárköszöntő — Érkezés, asztalfoglalás / Cocktails (cash bar) 

 
7:00 

 

DÍSZVACSORA és MAGYAR BÁL. Hagyományos díszvacsora, a Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport palotás 
tánca, az Árpád Akadémia éremátadása, a Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészeti Pályázat eredményhirdetése. GALA 
BANQUET and HUNGARIAN BALL, Formal Hungarian court opening dance by the Cleveland Hungarian Scout Folk 
Ensemble. Presentation of the Ladanyi Art Competition Winners. Presentation of New Inductee to the Árpád Alliance. 
Harmonia Band and Walt Mahovlich. 

1:30 Záróra / Closing 

 

 

SZOMBATI PROGRAM KIEMELÉSE (2019. november 30.) 
Program Highlights for SATURDAY, November 30, 2019 

 
 

Szombat / 
Saturday 
9:15 am 
Terem / 

Meeting 
Room: 

Edison II 

 

 
 

Szombati megnyitó / Saturday opening:  
Dr. Nádas János, elnök (Canton, OH)  
LIX. (59.) Magyar Kongresszus 2019  

 
 

 

 

Szombat /Saturday 
 

9:30-10:00 
 

Terem / Meeting 
Room: 
Edison II 

 
 
 

Előadás: Somogyi Ferenc 
(Cleveland, OH): 
 
 „24. Magyar Dzsembori 
csapat élményei” 
 

AZ ELŐADÓRÓL: 

Ferenc, mint a 14.es Görgey Artur cserkészcsapat kiscserkész rajvezetője, részt vett a Magyar kontingens 
tagjaként a West Virginiában-tartott 24. cserkész világ dzsemborin. Ferenc négy éves kora óta 
cserkészkedik, és rajvezetésen kívül része a clevelandi cserkész Regös tánccsoportnak.  
 The Hungarian Association is delighted have a young presenter at the Hungarian Congress. We 
welcome Ferenc Somogyi who will give a talk in Hungarian on “The 24th World Jamboree of Scouting” 
held this past summer in West Virginia, as a participant in the Hungarian speaking contingent. Ferenc is a 
student at Saint Ignatius HS, regular frontpage contributing editor to The Eye student publication, an 
active leader in the Cleveland Hungarian Scout Troop #14 and a folk dancer in the Hungarian Scout Folk 
Ensemble. 

 
Szombat /Saturday 

 
10:00-11:15 

 
Terem / Meeting 

Room: 
Edison II 

 
Előadás: Szentesi Zöldi László (Budapest):  
   „A bennünk élő Trianon 
Előadása kitér arra majd, száz évvel Trianon után tehetünk-e 
valamit érdemben? Egyáltalán mi a cél? Revízió, jogi 
megoldások, aláírásgyűjtés lehetősége és lehetetlensége. 
Kárpát-medencei demográfiai viszonyok, kilátások. Személyes 
feladatok, lehetőségek, konkrét teendők Trianon ellen. 



15 

 

 

AZ ELŐADÓRÓL: 
Szerkesztő-riporterként és újságíróként dolgozott a Magyar Televízióban (1993-tól a Panorámánál), a 
Duna Televízióban, a Magyar Nemzetnél és a Magyar Hírlapnál. Jelenleg a Magyar Demokrata 
főmunkatársa. 

 
 

Szombat / 
Armington 

Terem, 10:30-
tól 12:00-ig 

 

 
 

G Y E R M E K P R O G R A M 
Téma: Barangolás a Kárpát-

medence magyar tájain 
3-12 éveseknek:  

Mese, kézművesség, népdal, 
játék, néptánc, népdalozás; 

Magyar Kincses láda készítés 
idősebb fiataloknak.  

Főrendező: Kiss Katalin  
(Cleveland, OH); 

Nádas-Nagy Katalin (Budapest) és Jártó-
Kocsis Emőke, (Budapest/Cleveland KCSP 

ösztöndíjas), a többi gyermekprogram 
vezetői nevét a helyszinen hirdetjük ki.  

 

 

Interaktív népmesei foglalkozás: 
„A papucsszaggató királykisasszonyok” 

Népdal: „Erdő, Erdő, Erdő”. . .  
Az előjelentkezés nem kötelező, de segít nekünk az 

előkészületekben: magyar.tarsasag@gmail.com 
 

 

Szombat / Saturday 
 

11:15-11:45 
 

Terem / Meeting 
Room: 
Edison II 

 

 
Előadás: Bede Fazekas Zsolt (Toronto, Ontario, Kanada): 

 
„Lenni vagy nem lenni -  

Magyar kultúra, a nyugati diaszpórában” 

AZ ELŐADÓRÓL: 
Torontói Független Magyar Rádió főszerkesztője, a Magyarország Barátja díjának kitüntetettje, a 
Paraméter klub egyik alapitója, a Pannonia magyar nyelvű könyvesbolt tulajdonosa, a Torontoi Magyar 
ház volt kulturális igazgatója. 
 
 

Szombat / Saturday 
 

11:45-12:15 
 

Terem / Meeting 
Room: 
Edison II 

 

 

 
Előadás: Dr. Bencsik Zita (Budapest / Chicago):  
 
„Nemzeti tragédiából nemzeti összetartozás ünnepe” 

mailto:magyar.tarsasag@gmail.com
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AZ ELŐADÓRÓL: 
Dr. Bencsik Zita (Budapest-Chicago), a Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogász és német nyelvész 
diplomát. Jogi tanulmányokat folytatott a Potsdami Tudományegyetemen is. Jelenleg Magyarország 
Chicagói Főkonzulátusának főkonzulja. Szakterülete és PhD kutatási területe: kontrasztív nemzetközi 
jogtörténet, európai bevándorlási és állampolgársági jogok, migráció. 

 
 

 
Szombat / Saturday 

 

12:15 – 2:30 
 

Jegyek csak 
elővételben kaphatók. 

 

Ticket pre-order/pre-
purchase required for 

both luncheon and 
speaker. 

 

CARNEGIE  BALLROOM 
 

Asztali áldás/Grace 
Nt. Dr. László Imre,  

A Clevelandi Nyugat-oldali 
Református Egyház 

lelkipásztora 

 

A társas ebéd ünnepi szónoka és az 
59. Magyar Kongresszus 

díszvendége: 
 

NÉMETH ZSOLT,  

 az Országgyűlés Külügyi 

 Bizottságának elnöke   

Az elnök úr előadása: 
„Különös házasság –  

a magyar külpolitika  
és nemzetpolitika 30 éve” 

 
Keynote speaker Mr. Zsolt Németh: Chairman of the Foreign 

Affairs Committee of the Hungarian National Assembly 
(in Hungarian) 

Németh Zsolt 1963-ban született. Édesapja Németh Géza református lelkész, édesanyja Kriza Judit, vegyészmérnök volt. Politikai 
pályafutása a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség megalakulásával kezdődött 1988-ban. A FIDESZ egyik alapító tagja, valamint 
országgyűlési képviselő az első szabad és demokratikus választások óta (1990).  
 Németh Zsolt 2014 óta az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, valamint a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 
parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese. Ugyancsak 2014 óta az Európa Tanács magyar küldöttségének 
vezetője és az Európa Tanács Európai Néppárti képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese, ill. 2016-2018 között az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke. Az Interparlamentáris Unió Magyar-USA Tagozatának elnöke, a NATO Parlamenti 
Közgyűlésének tagja. Az Európai Néppárt Politikai Közgyűlésének 1998 óta tagja. 
 Németh Zsolt kulcsszereplő a FIDESZ kül- és nemzetpolitikájának alakításában. Az elmúlt közel három évtizedben részt 
vett a párt külpolitikai stratégiájának kidolgozásában. Aktív megalkotója volt az 1993-as Nemzeti és etnikai kisebbségi 
törvénynek, amely garantálja az egyéni és közösségi jogokat, valamint az önkormányzás jogát a Magyarországon élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek számára. Ugyancsak kezdeményezője volt 2001-ben a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
törvénynek (státusztörvény) mely különleges támogatásokat biztosít a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségek számára. 
Szintén beterjesztője volt annak a 2010-ben elfogadott törvénynek, mely a nem Magyarországon élő magyarok számára lehetővé 
teszi a magyar állampolgárság kérvényezését, amennyiben magyar származásúak és beszélik a magyar nyelvet (kettős 
állampolgársági törvény). Nevéhez kötődik a Magyar - Bolgár Barátság Napjáról és a Magyarországi Németek Elhurcolásának 
Napjáról szóló törvény. 
 1990 és 1994 között az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának tagja, 1993-tól az elnöke is. Az 
első FIDESZ-kormány idején (1998-2002) a Budafok-Tétény egyéni kerület Országgyűlési Képviselője, illetve a 
Külügyminisztérium politikai államtitkára volt. Ez időben felügyelte a Határon Túli Magyarok Hivatala tevékenységét. 2004-töl 
egy évig az Európai Parlament tagja. 2002 és 2010 között az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. 2010-től 2014-ig ismét 
a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. 2010-12 között felügyelte az Információs Hivatal tevékenységét. 
 Németh Zsolt számos tiszteletbeli és magas rangú tisztséget tölt be különböző non-profit és civil szervezetnél, többek 
között alapítója a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványnak, amely 1990 óta szervezi a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet. 
A Rákóczi Szövetség elnökségi tagja, az Erdélyi Gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka, valamint a Johannita Lovagrend tagja. 
Kitüntetései között van a lengyel Bene Merito Díj, a Bocskai-díj, a Rákóczi-díj, a Julianus-díj, a Báthory-díj. 
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 1988 és 1989 között az Oxfordi Egyetem St. Anthony Kollégiumában politika tudományt tanult. Diplomáját 1987-ben 
kapta meg közgazdaságtanból és szociológiából a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemi évei során a Rajk László 
Szakkollégium tagja, ill. a Széchenyi István Szakkollégium alapítója volt. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait a budapesti 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában végezte. Sorkatonai szolgálatát 1982-83-ban honvéd rendfokozattal töltötte le. 
 Németh Zsolt nős, felesége Forgács Ildikó, műfordító, három gyermekük van, Judit, Dániel Zsolt és Zsófia. 
 
Zsolt Németh’s political career started with the foundation of FIDESZ - Hungarian Civic Union in 1988. Mr.  Németh was a 
founding member of FIDESZ and has been a member of the Hungarian Parliament since the first free and democratic elections 
in 1990. Since 2014, Mr.  Németh has been the Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Hungarian National Assembly, 
Deputy-floor leader of the Fidesz – Hungarian Civic Union Parliamentary Group, and the Head of the Hungarian Delegation to 
the Parliamentary Assembly to the Council of Europe (PACE) and since 2016 Vice-president of the EPP-CD Group of the PACE. 
Between 2016-2018 he was the Vice-president of the PACE.  
 Mr. Németh is a key figure in formulating Fidesz’s foreign policy. He has participated in the preparation of the party’s 
foreign policy strategies in the past two decades. Mr.  Nemeth was an active supporter of the Act on National and Ethnic 
Minorities (1993), which grants individual and collective rights and the right to self-government for ethnic and national 
minorities living in Hungary. He also supported the Act on Hungarians Living in Neighbouring Countries (2001), which ensures 
special benefits for ethnic Hungarians living in the Carpathian Basin. Mr.  Nemeth was also among the sponsors of the Act 
allowing non-resident Hungarians to apply for Hungarian citizenship if they are of Hungarian origin and speak the language 
(2010). 
 Between 1990-1994, Mr.  Németh participated at and headed the Committee on Human Rights, Religions and Minority 
Affairs in the Parliament. While FIDESZ had majority in the Parliament between 1998-2002, Mr.  Németh acted as Minister of 
State at the Ministry of Foreign Affairs. Between 2002-2010 Mr.  Németh was the Chairman of the Parliamentary Committee on 
Foreign Affairs. From 2010 till 2014 Mr.  Németh acted as Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs. 
 Mr.  Németh acted as member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe between 1993-2008 being the 
Deputy Leader of the Hungarian delegation from 2002. In 2004, he became Member of the European Parliament, where he 
served on the Committee on Foreign Affairs for a year. Between 2005 to 2008, he was the Vice Chairman of the Political Affairs 
Committee of the Council of Europe. He is member of the Political Assembly of the European People’s Party (EPP) since 1998. 
 Mr.  Németh held and presently holds several honorary and executive positions at non-profit organizations and other 
NGOs; among others, he was the founder of the Pro Minoritate Foundation, he is the Honorary Chief Superintendent of the 
Calvinist Congregation of Transylvania, and a Member of the Knight's Order of the Johannites.  
 Mr.  Németh studied political science at the Oxford University St. Anthony’s College as a visiting student between 1988-
89. He earned his M.A. in Economics and Sociology at the Karl Marx (Corvinus) University of Economic Sciences at Budapest in 
1987.  
 Mr.  Németh is married with three children. 

 
 
 

 
Szombat / 
Saturday 

 
2:30-4:00 

 
Terem / 

Meeting 
Room: 
Edison II  

Trianon Rockopera DVD Esztrad szinház Film vetités 
Közel 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Párizs melletti Versailles-i 
királyi kastélyt övező hatalmas park Grand Trianon nevű palotájában, 
az első világháború győztesei által diktált békeszerződés 
megpecsételte a XX. századi magyarság sorsát. A történelmi 
Magyarországot megcsonkították, területének több mint kétharmadát 
és a magyar nemzetiségű lakosságának közel egyharmadát veszítette 
el. A természeti, ásványi kincsek, termőföldek, erdők, 
folyók, vasútvonalak, gyárak, üzemek, iskolák, 

kulturális intézmények jelentős részének elveszítése gyógyíthatatlannak 
tűnő sebeket ejtett a nemzet testén. Mégis, a tudatos szellemi-kulturális-
gazdasági építkezés eredményeként ez az ország a '30-as évek közepére a 
közepesen fejlett európai országok közé emelkedett. (No subtitles) 
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Szombat / 
Saturday 
2:30-4:00 
Terem / 

Meeting 
Room: 

Armington 

 
Kerek asztal beszélgetés:  

 Eszmecserét folytatva Bede Fazekas Zsolt reggeli előadás 
témájához fűzve. 

„Lenni vagy nem lenni - Magyar kultúra, a nyugati diaszpórában” 

 

 

Szombat / 
Saturday 

 

2:30 pm 
 

Terem / 
Meeting 
Room: 

2. emelet / 
2nd floor: 

Clark Room 

 
 

 

A Szent László Rend évi közgyűlése: 
 v. Falk Viktor (Cleveland, OH), 

törzsszéktartó 
(USA), helyettes 
főkapitány 
elnökletével 
 
Ezt követően előad: dr. Kerekes Judit (City University of New York - 
College of Staten Island | CSI CUNY • School of Education) 
 

(A közgyűlés a hotel 2. emeletén lesz megtartva,  
a „Clark Room”-ban. Lift a folyosón szolgálatra áll.)  

  
 

 
Szombat / Saturday 

 

4:00-4:30 
 

Terem / Meeting 
Room: 
Edison II 

 
 

Előadás: Dr. Szentkirályi Endre (Cleveland, OH):  
 

„Cleveland magyarjai hogy emlékeztek meg Trianonról? 
Szociológiai és irodalmi áttekintés és diaszpóra újságcikkek 

tükrében” 
 

 
AZ ELŐADÓRÓL: 

Dr. Szentkirályi Endre, a Cleveland State Egyetem (Cleveland State University) irodalom szakán szerezte 
meg egyetemi diplomáját, majd mesteri fokozatot ugyancsak irodalomból és fogalmazástanból az Akroni 
Egyetemen (The University of Akron). Doktori munkáját a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Karán 
védte meg 2013-ban. Jelenleg Cleveland és környéke összmagyarságának, az 1902 óta működő Egyesült 
Magyar Egyleteknek a megválasztott elnöke.  
 Presentation by Dr. Endre Szentkirályi (Cleveland, OH): “How Cleveland Hungarians Reacted to 
Trianon”; Review of social and literary writings as reflected in Diaspora newpapers; presentation given in 
Hungarian. 
 

 
Szombat / 
Saturday 
4:30 pm 

Terem / Meeting 
Room: Edison II 

 
 

ZÁRÓNYILATKOZAT  
a kongresszus ünnepélyes lezárása  

Himnusz 
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MAGYAR BÁL   /   HUNGARIAN BALL 
 

NOVEMBER 30-án, SZOMBATON / SATURDAY: GRAND BALLROOM 
 

Jegyek csak elővételben kaphatók, az ajtónál nincs jegyárusítás.  
 

 

 
 

 

 
6:30 pm 

CARNEGIE BALLROOM 

Érkezés, asztalfoglalás, 
koktél óra 

 
DÍSZVACSORA és MAGYAR 

BÁL 
  

GALA BANQUET 
& HUNGARIAN BALL 

 

 
 

 

 
7:00 pm A DÍSZVACSORA PROGRAMJA: 

 
Köszöntőt mond: Dr. Nádas János, elnök 

 

Amerikai és magyar himnusz      
 

Magyar & angol ima: Ft. Mezei András, a clevelandi Szent 
Imre és Szent Erzsébet templomok plébánosa  

 

Köszöntőt mond: Németh Zsolt,  
 az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke   

 
Bevezető ének (a capella): Jártó-Kocsis Emőke 

(Budapest/Cleveland KCSP ösztöndíjas) 
„Magyarország az én hazám” és „Ősi székely Himnusz - Ó én édes jó Istenem” 

 
A Magyar Találkozó Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád-érem idei kitüntetettje:  

Dr. J. Louis Kovach, Columbus, Ohio 
President, Nucon International Inc.Visiting Scientist Harvard School of Public Health 

Specialty: industrial and nuclear safety and waste processing 
 

Dr. Ladányi Imre Alapítvány Művészeti Pályázat nyerteseinek bemutatása és kitüntetése. 
 

A MAGYAR BÁL megnyitása. 
Műsorvezetők: Nádas Nagy Katalin és Nádas Zsolt 
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MEGHÍVOTT VENDÉGEK RÉSZÉRE: MEGJELENÉS ESTÉLYI RUHÁBAN 
Régi báli szokásunkhoz híven, kérjük, aki csak teheti, díszmagyar vagy 

magyaros öltözetben jelenjen meg, hogy ezzel is őrizzük hagyományunkat és kultúránkat. 

 

 

—    GALA BANQUET and HUNGARIAN DEBUTANT BALL    — 

Greetings in English & Hungarian: Dr. John Nádas, President 
 

American and Hungarian National Anthems 
 

English & Hungarian Prayer: Rev. András Mezei, pastor, St. Elizabeth and St. 
Emeric Hungarian Catholic Churches, Cleveland 

 
Greetings: Zsolt Németh, Chairman of the Foreign Affairs Committee  

of the Hungarian National Assembly 
 

Vocal performance (a capella, in Hungarian): Emőke Jártó-Kocsis 
(Budapest/Cleveland Kőrösi Csoma Sándor Program scholarship holder) 

„Magyarország az én hazám” [Hungary, my Homeland] and „Ősi székely Himnusz - Ó én édes jó 
Istenem” [Ancestral Szekler Anthem – My Dearest Lord] 

 

Award presentations:  
Presentation of the 2019 New Inductee to the Árpád Academy:  

Dr. J. Louis Kovach of Columbus, Ohio 

President, Nucon International Inc.Visiting Scientist Harvard School of Public Health. Specialty: 
industrial and nuclear safety and waste processing. 

The Dr. Emory Ladanyi Art Competition Awards 
 

Opening of the Ball, Emcees: Katalin Nádas Nagy and Zsolt Nádas  
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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. 

 

  
 

 
A zenét a 
tánchoz 

Walt 
Mahovlich 

és a 
Harmonia 
zenekar 

szolgáltatja. 

 

 

Dance the 
evening away 

with the 
Harmonia Band 

and Walt 
Mahovlich. 

 
Traditional and 
Ballroom music. 

A Clevelandi Magyar Cserkész Regös 
Csoport palotás táncot mutat be. 

Cleveland Hungarian Regös Scout performance of 
the “Palotás” Court Dance. 

  
 
A Clevelandi Cserkész Regös Csoport tagjai kizárólag az aktív cserkészek köréből kerülnek ki. A csoport 
táncol, elkészíti a saját viseleteit, kórusként énekel, húsvétra tojást fest, és a hagyományos magyar 
szokásoknak megfelelően megünnepel minden további ünnepet. Az év során a tagok számára sokszínű, 
élményt adó tevékenységek: a népi emlékek kutatása, fafaragás, festés és számos táncfellépés.  



22 

 

 
 

SZOMBATI PROGRAM KIEMELÉSE (2019. november 30.) 
Program Highlights for SUNDAY, December 1, 2019 

 

 

Vasárnap / Sunday 
 

9:30 - 10:30 am 

  

Reggeli az előadóinkkal, 
utolsó kérdések a Skylights Teremben. 

 
 

Vasárnapi Magyar szentmise/istentisztelet időpontjai a clevelandi magyar egyházaknál: 

 Baptista Felekezet: d.e. 10 órakor, 4124 Stickney Rd., Cleveland 

 Első Magyar Református Templom: d.e. 9:30 órakor, 14530 Alexander Rd., Walton Hills 

 Nyugatoldali Magyar Evangélikus Gyülekezet: déli 12 órakor, 20300 Hilliard Blvd., Rocky River 

 Nyugatoldali Magyar Református Gyülekezet: d.e. 9:30 órakor, 15300 Puritas Ave., Cleveland 

 Szent Erzsébet R. Katolikus Templom:  d.e. 9:30 órakor, 9016 Buckeye Rd., Cleveland 

 Szent Imre R. Katolikus Templom: d.e. 11 órakor, 1860 West 22ndSt., Cleveland 

 
 
 
 

A Magyar Társaság 2019-évi Tisztikar Tagjai és Tervező Bizottság Tagjai 
Hungarian Association 2019 Board Members and Planning Committee Members 

 
 

 
Dr. Nádasné  

Gabriella 
 

ügyvezető elnök  
 

 

 
Dr. Nádas János 

 
M.T. elnök,  

Árpád Akadémia 
elnök  

 
 

 

 
 

Csibi 
Lóránd 

 
konzultáns 

 

 
 

Dömötörffy 
Éva 

 
fogadás 

főrendezője 
 

 
Dömötörffy 

Zsolt 
 

műsorvezető, 
Irodalom és Művész 

Est  
 

 
Erőssy  

Simon Ilona 
 

kiállítás 
rendezője 

 

 
Fazekas 
Róbert 

 
kiállítás 

rendezője 
 

 
Kiss Katalin 

 
gyerek program 

főrendezője  
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Kézdiné 
 Hajnal 

 
konzultáns 

 

 
 
Ludányi Nádas 

Panni 
 

 kiállítás 
főrendezője  

 
 

Mészárosné Mária  
 

pénztáros 
 

 
O’Reilly 
Krisztina 

 
kiállítás 

rendezője 
 

 

 
Pellerné Ildikó 

 

kiadványok 
ügyvezetője, 

Ladányi-
pályázatok 

főrendezője 
 

 

 
Pintérné dr. 
Pereszlényi 

Márta 
 

kongresszus 
és program 
rendezője  

 

 

 
Rátoni-Nagyné 

Vali 
 

báli iroda 
vezetője 

 

 
Simon-Benedek 

Zsuzsanna 
 

Erdélyi 
Találkozó 

főrendezője 
 

 
Somogyi Lél 

 
Árpád 

Akadémia 
főtitkára 

 
 
 

 
 

 

 
Varga 

Sándor 
 

postázás 
menedzsere 

 
 

 

 

 
Köszönjük a KCsP − Körösi 
Csoma Sándor Program − 

résztvevőinknek segítségét, 
nevűket a helyszínen 

hirdetjük ki. 

 
 

 
 
 
 
 

 


