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 Magyar Kongresszus  – szombat –  2021. november 27. 

 
10:30 

Kongresszus megnyitás – Balogh-Petres Judit „MT visszaemlékezés”: felolvasása kép vetitéssel  
Csodálni való élete, élettapasztalata, látásmódja és véleménye, amelyet könyveiben elénk tár a múltról ugyanugy vissza 
idézi múlt Magyar Találkozók és Kongresszusok  összetartó és lelkesítő erejét. 

 
 
11:00 

“Is Orban Viktor a Populist?” Prof. Andrew Ludanyi (English language presentation)  
What are the historical roots of populism? The quest for the popular control of decision-making is as old as humanity, but its 
realization is mainly a product of the revolutionary movements of the past two hundred and forty-two years. The American 
1776, the French 1789, and the Hungarian 1848 and 1956 revolutions are each milestones in this governmental evolution 
of mankind. Abraham Lincoln’s classic phrase from the Gettysburg address of “government of, for and by the people” is just 
the most succinct definition of this quest! 

12:00 
-1:15 

Fogadás a City Lights teremben: Pálinkás Köszöntés - rendezi Prof. dr. Pereszlényi-Pintér Márta  
Standing Reception for our guests in the City Lights Room 

 
1:30 
 

Prof. Ludányi András vezet nyitott forum beszélgetést Kovács Tamás főkonzullal a közelgő magyar választásokról.  
A beszélgetés kitér a legfontosabb jogszabályokra, választójog fogalmakra, választási rendszerre, szavazásra és szavazási 
módjára, és a jelen kilátásokra. 

 
 
2:15 
 

Németh Iván: „Magyar külkereskedelmi cégek tevékenysége a szocializmusban” (in Hungarian) 
Borvendég Zsuzsanna Az Impexek Kora című könyvében részletesen bemutatja, hogy a magyar állami vezetés miért hozta 
létre az export-import vállalatokat. Fontos feladatuk volt a nyugati embargos termékek megszerzése, de aztán 
követhetetlen céghálok létrehozásával arra is lehetőségük volt, hogy illegális akciókat finanszirozzanak, valamint hogy 
magánzsebekbe küldjék az elsikkasztott pénzeket. Mindez természetesen a magyar titkosszolgálatok felügyeletével történt, 
és ez új megvilágításba helyezi a szocialista Magyarország alatt kiépített hálozatokat. 

 
2:45 

Kovács Tamás, chicagói főkonzul: „Miért olyan sikeresek a Magyarok a vizi sportban?” (in Hungarian) címmel 
személyes élményeit osztja meg: „Az akkori 2. Számú Általános Iskola sportosztályában kezdtem tanulmányaimat, majd a 
Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Alapvetően meghatározta mindennapjaimat, hogy versenyszerűen úsztam az 
Előrében, ahol Szabados Béla olimpikon volt a mi ikonunk, felnéztünk rá, figyeltük az eredményeit.” 

3:15 Kiállítás és Könyvvásár megnyitása – Opening of Exhibits and Book sale 

 
 
4-4:30 

Dr. Fehér Krisztina: „Kétnyelvűség és származási nyelv amerikai magyar gyerekeknél, szülői dilemmák és nyelvészeti 
eredmények” (in Hungarian) 
Az előadás azokat a szülői dilemmákat járja körül, amelyek a gyerekek kétnyelvűségével és a származási nyelv átadásával 
kapcsolatban az amerikai magyar diaszpórában rendre felvetődnek. Az előadás ezekre a dilemmákra a nyelvtudomány 
eredményei alapján igyekszik reflektálni, különös tekintettel egy friss online kérdőíves felmérés eredményeire. 

 
4:45 

Dr. Kenyeres Attila Zoltán: „Magyarország a nemzetközi médiában 2010 óta” 
"Előadásában merit a pittsburghi egyetemen jelenleg tartott kurzus témáiból. Elsősorban arról lesz szó, milyen fő témák 
uralják a nemzetközi sajtót Magyarország kapcsán 2010 óta. Áttekinti, milyen manipulációs eszközöket alkalmaz a 
nemzetközi sajtó, ha Magyarországról van szó. Kitér arra, milyen visszatérő vádakkal illeti Magyarországot a nemzetközi 
média jelentős része, ugyanakkor magyarbarát tudósításokról is szó esik. Mindezt sok konkrét példával illusztrálva." 

5:30 Visszatekintés a Magyar Kongresszus múltjára: Filmet összeállította Somogyi Lél 

6:00 Vacsora előtti pohárköszöntő — Érkezés, asztalfoglalás, Könyvvásár / Cocktails (cash bar), Booksale, Exhibits 

 
 
 
6:30 
 

 
60 éves a Magyar Kongresszus - Ünnepi díszvacsora, zenét szolgáltatja Walt Mahovlich és a Harmonia zenekar, 

majd Tóth Kinga és Baky Józsi szereplésével , a hollywood-i Magyar Kamaraszínház bemutatja 
„Nevessünk Együtt” című vidám zenés varieté műsorát. 

 
Gala Dinner and Show celebrating the 60th Anniversary of the Hungarian Congress: 

Dinner music by Walt Mahovlich and the Harmonia band, 
followed by Kinga Tóth and Józsi Baky from the Hungarian Chamber Theater of Hollywood performing 

a musical variety show: “Let’s Laugh Together” 

 
 

 

Szombat d.u. 2:00 órakor a Szent László Társaság és Rend gyűlése, elnököl v. Falk Viktor H. Főkapitány, a City Lights Teremben. 



 
 

Előadók / Presenters 
 
BALOGH-PETRES JUDIT írónő 1933-ban született Hévízen. 1945-ben 11 éves korában hagyta el Magyarországot édesanyjával és 
húgával. Három egyetemi diplomát szerzett, kettőt a Kent State Egyetemen pedagógiából, a harmadikat  Daytonban administrációból. 
Clevelandban (akkor még Ewendt Maksymiliánné) évekig a KÉPES MAGYAR VILÁGHÍRADÓ folyóirat kiadója és szerkesztője volt. 
1980-ban az amerikai hadügyminisztérium szerződtette és Németországba helyezte, ahol katonai bázisokon amerikai  iskolákban  
tanított, majd mint helyettes igazgatónő működött nyugdíjazásáig, amikor második férjével, Balogh Győzővel hazaköltözött 
Magyarországra. Tizenkét könyv írója, angol nyelven, de a legutolsót, ami egy rendhagyó, két kötetes önéletrajz-emlékírat gyüjtemény 
(ON THE WAY HOME) magyarra fordította és magyarországon adta ki. 

Kitüntetései: Jennings Scholar; DoDDS (Department of Defense Dependents School) Certification of Appreciation; 414th  Base 
Support Battalion US Army, Scroll of Appreciation; Magyar Társaság Aranyérme (This Old House by the Lake), Magyar Társaság 
„2015: Az Év Kitűntetett könyve.” (School of a Different Kind.) 

Dr. FEHÉR KRISZTINA a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a gyereknyelv, 
szociofonetika, nyelvi preferenciák és attitűdök, kétnyelvűség, két nyelvváltozatúság és származási nyelv. Számos szocio- és 
pszicholingvisztikai szaktanulmány szerzője. Ph.D. fokozatát 2012-ben szerezte magyar nyelvtudományból. 2014 tavaszi félévében az 
Indiana University ösztöndíjas kutatója. A közelmúltban három könyve jelent meg: A nyelvészet módszertana (2016), A Gyereknyelv 
fonológiája (2017), és Kognitív nyelvtan (2018) témakörökben. Jelenleg szabadságon. A 2021/2022. és a 2022/2023. tanévekben a 
Clevelandi Állami Egyetem (Cleveland State University) Világ Nyelvei, Irodalmai és Kultúrái Tanszékének (Ohio, USA) KKM 
vendégoktatója (magyar lektora). 
 
Dr. KENYERES ATTILA ZOLTÁN a médiamanipuláció és az álhírek kutatója, egyetemi oktató, volt politikai és közéleti újságíró, 
sajtóreferens, televíziós riporter és műsorvezető Magyarországról. Újságíróként több ezer tévériportot és újságcikket készített, többek 
között magyar miniszterelnökökkel is készített interjúkat. 2008 óta a Debreceni Egyetem oktatója, ahol saját kurzusa a 
„Médiamanipuláció” nevű, minden egyetemista számára szabadon felvehető tárgy. A témában könyvet is megjelentetett Meghamisított 
valóság - a médiamanipuláció titkai címmel. 2017-ben egyetlen magyar újságíróként elnyerte az USA Külügyminisztériuma által 
finanszírozott Study of the U.S. Institute on Media and Journalism ösztöndíjat az Ohioi Egyetemre. Járt többek között a CNN, az 
Amerika Hangja és a National Geographic székházában. A Pittsburghi Egyetemre Fulbright vendégkutatóként érkezett, hogy az őszi 
szemeszterben exkluzív kurzust tartson „Fake News and Media Manipulation in Hungary and East Central Europe” címmel. 
 
Dr. ANDREW LUDÁNYI was born in Szikszó, Hungary in 1940. Most of his formal education was completed in the United States: B.A. 
at Elmhurst College (Illinois) 1963; M.A. at Louisiana State University (Baton Rouge) 1965; Ph.D. at Louisiana State University, 1971. 
He joined the faculty of Ohio Northern University in 1968 as a member of the History and Political Science Department where his 
specialty subfields were Comparative Politics and International Relations. He retired as Emeritus Professor in 2008. His research has 
focused on interethnic and inter-nationality relations in East Central Europe and the United States, with particular attention on 
developments in Transylvania and Voivodina. He has published numerous articles and reviews and edited three books in his research 
area. Some of his latest journal publications include “The Legacy of Transylvania in Romanian and Hungarian Historiography” (2011), 
“American and Hungarian Perspectives on Minority Issues” (2011), “Csángó Denationalization: Romania’s Self-Fulfilling Prophecy?” 
(2013), and his autobiography in Hungarian: Amerikai életutam (My American Roadtrip) (2020). 
 
NÉMETH IVÁN: Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, több cégnél dolgozott Magyarországon, majd Erie-ben 
tanult a Mercyhurst University-n „Applied Intelligence” szakon. Két évig Magyarországon élt, 2017-ben költözött vissza Eriebe 
feleségével és három gyerekével, ott a Logistics Plus nevű cégnél dolgozik. 
 
TAMÁS KOVÁCS, Consul General of Hungary in Chicago 
Tamás Kovács became the Chicago Consul General of Hungary on October 1, 2020. He is an experienced diplomat with strong 
service orientation cross-cultural relationships. By 2011, he served as the Trade Commissioner at the Consulate General in Los 
Angeles, where he primarily focused on companies that were looking to export, invest abroad, attract investment abroad, or to develop 
innovation and R&D partnerships. He successfully implemented global and country reports as well as gave advice to several Hungarian 
companies on the United States market in order to get businesses export-ready. After six years in Los Angeles, he was transferred to 
Chicago as Deputy Consul General where he continued to add another title to his impressive resumé; he provided leadership to  the 
consular section while still maintaining the ongoing responsibility of collecting and reporting information that could affect national 
interests to improve business relationships. To highlight a particularly exceptional achievement, he successfully took part in the 
repatriation of Hungarian citizens in the Mid West states who were stranded abroad in the wake of the COVID-19 crisis. 


