
 

 

Oláh Zsófia (Szeged): A Szegedi Tudomány Egyetemen 
végzett, számítástechnika-pedagógia szakon. A népzene, 
néphagyományok és a magyar néptánc életének nagy része. 
2007 óta van az USA-ban, és azóta aktívan tanít a diaszpóra 
magyar iskoláiban és rendezvényein. 
 
Prőhle Gergely (Budapest): Egyetemi tanulmányait a jénai 
Friedrich Schiller Egyetemen, illetve az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem végezte, majd a Posztgraduális 
Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézetének (BIGIS) 
hallgatója. 2006-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház 
országos felügyelője. 2014-től a harmadik Orbán-kormányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetközi és 
Európai Uniós Ügyekért felelős helyettes államtitkára. 
  
Kiss Eszter (Budapest):   A budapesti Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium francia tagozatán végezte középiskolai 
tanulmányait, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
növendéke volt. Öt évig volt amerikai tanulmányuton 
családjával, először Bloomingtonban, az Indiana Egyetemen, 
majd Chicagói Egyetemen tanított. Jelenleg a a budapesti 
Katona József  Színház szinésznője. 
 
Kovalszki Péter (Michigan): Erdélyi származású detroiti 
magyar orvos, a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem 
végzettje . Több, mint két évtizede az MBK tagja és jelenleg 
gondnoka (elnöke), valamint az MBK Kalendárium 
társszerkesztője. Külön foglalkoztatja a nyugati magyar 
diaszpóra sorsa, amely alakulását követi úgy az USA-ban mint 
Európában. 
 Márkusfalvi-Tóth Ádám (Sátoraljaújhely): A Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán Szociológus valamint a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi 
Karán jogász diplomát szerzett. 2004 óta a Budapesti Ügyvédi 
Kamara Tagja, 2014-15-ben az Igazságügyi Minisztérium 
Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkára. 
Jelenleg a Chicagói Főkonzulátus vezető konzuljaként  
dolgozik, nős, 2 kislány édesapja . 
 
Minger Hajnal (Michigan): Erdélyben, Marosvásárhelyen 
született és műszaki tervező képesítését is ott szerezte. Az 
USA-ban, a Ford-nál motortervezéssel foglalkozott, majd az 
Ann Arbor-i UofM egyetemen, környezet tudományból és 
geológiából diplomázott. A helyi Magyar Hagyományokat 
Ápoló Kör alapítótagja és alelnöke, valamint az MBK 
alelnöke. 
 
Minger Róbert (Michigan): Dearbornban született, majd Ann 
Arborban érettségizett. Idén a Michigan Technological 
University negyed éves mérnöki hallgatója. Magyarságát kis 
korától ápolta, és aktívan részt vett az Magyar Baráti Közösség 
munkájában is. Jelenleg az MBK ífjúsági tanácsosa. 
 
 

Somogyi Balázs (Connecticut): A keleti parti magyarság 
szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása 
mellett. Az MBK vezetőségének tagja, és a Connecticuti 
Magyar Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of 
Connecticut) elnöke és az MBK keleti partvidéki gondnoka. 
 
IFJÚSÁGI PROGRAM – Róbert Minger (Michigan) 
Az Ifjúsági Bizottság, Róbert Minger vezetésével, külön 
programot tervez a tizenöt évesnél idősebb fiatalok részére.  
Kenuzás, kirándulás, lovaglás, tóparti röplabda meccsek, közös 
tábortüzek, kézügyességi foglalkozások, eszmecserék, és 
előadóinkkal folytatott informális tóparti beszélgetések teszik 
majd élménydúsabbá a hetet a fiatalok számára. További 
információért fordulj Róberthez a facebookon, telefonon  
(734) 660-7263, vagy levélben: rjminger@mtu.edu 
 
GYERMEKPROGRAM  
A délelőtti előadások alatt Oláh Zsófi, és Hutzler Henrietta, 
érdekes játékos magyarság és közösségtudat fejlesztő gyermek 
programot tartanak a 3 és 13 év közötti korosztály számára. 
Költségeik törlesztésére szerény anyagi támogatást kérünk: 
egy gyermek után $50, két gyermek után $75. 
 
ENGLISH LANGUAGE PROGRAM  
Programs  to be held at Laurel Lodge Upper Level Lounge 
Topics planned:  Emigration from and immigration into the 
same culture: Hungarian identity crisis as reflected in 
literature; Sustainability: Transylvania’s message to the world; 
history of Columbus Hungarian Life, and others. 
 
KÖNYVVÁSÁR 
A hét folyamán könyv adományainkat árusítjuk, valamint 
egyéni cserékre adunk lehetőséget. Köszönettel vesszük, ha 
plusz könyveiddel az MBK-t támogatod. 
 
ÉTKEZÉS 
Minden család elláthatja önmagát élelemmel, a kabinokban 
található teljes főzési felszerelés segítségével. Közös piknik 
ebédeket tervezünk minden napra és az újonnan épült Lake 
Hope Lodge vendéglője is rendelkezésünkre áll. Tekintsétek 
meg: http://lakehopelodge.com/ 
 
A Chicago-i Magyar Főkonzulátus munkatársai a megnyitó 
napján, augusztus 14.-én előadással és az új magyar 
állampolgárok avatásával vesznek részt, majd az ITT-OTT 
találkozó során, augusztus 15. és 16.- án ügyfélfogadási rend 
szerint várják a kedves résztvevőket és érdeklődőket. 
Jelentkezni és tájékozódni a (312) 344 1290 telefonszámon 
vagy mission.chi@mfa.gov.hu e-mail címen lehetséges. 
 
A meghívó fedőlapján szereplő szobor az 1956-os Magyar 
Forradalom emlékműve, Boston- Liberty Square (Hollósy 
György, 1986) 



 

 

2016. AUGUSZTUS 13.-20. 
P     R     O     G      R       A     M 

Augusztus 13, Szombat 
Érkezés és regisztráció  
  
Augusztus 14, Vasárnap  
  9:00  Gondnoki köszöntés – Kovalszki Péter 
10:30  Istenszolgálat – Böjte Csaba 
11:30  Az egyházak helyzete Magyarországon–Prőhle Gergely 
12:15  Állampolgári avatás – Márkusfalvi-Tóth Ádám,  
          köszöntés.     
20:00  Három költő múzsája: Kozmutza Flóra  – Kiss Eszter  
 
Augusztus 15, Hétfő 
  8:30  Megemlékezések halottainkról 
  9:30  A nemzeti szuverenitás jelentősége a mai Európában 
            Magyarország 2010-2016 - Prőhle Gergely 
 11:00  Gyermekvédelem a Kárpátmedencében - a Szent 
             Ferenc Alapitvány 23 éves története – Böjte Csaba 
20:00  Közösségi Est – Résztvevőink felléptével 
 
Augusztus 16, Kedd 
  9:00  20. századi erdélyi magyar identitástraumák irodalmi 
           tükörben – Dani Erzsébet 
10:30  Népiesek és Urbánusok közt a Költő és az Író :Illyés 
            Gyula életpályája – Kiss Eszter 
16:00  Erdély üzenete a fenntarthatóság -Minger Hajnal 
20:00  Zenés est - Életfa Együttes 
   
Augusztus 17, Szerda 
 10:00 Kirándulás – Ifjúsági szervezéssel       
 18:00 Tóparti piknik, tábortűz, muzsika – Somogyi Balázs, 

résztvevők, Életfa Együttes   
    
Augusztus 18, Csütörtök       
  9:00  Megemlékezés 1956-ról- Fülöp Ágnes és Fülöp László 
10:30  1956 a kollektív emlékezetben – Dani Erzsébet    
11:30  MBK Közgyűlés     
20:00 József Attila Szerelmei – Kiss Eszter 
 
Augusztus 19, Péntek 
  9:00  Nagyjaink idegen földön - Somogyi Balázs 
10:20 Határon kívülről határon belülre: identitászavar a saját 

kultúrán belüli migrációban – Dani Erzsébet 
11: 00 Könyvklub - Oravecz Imre: Ondrok gödre – Kiss Eszter 
   
19:00  Gyermek és ífjúsági műsor  
20:00  Táncház  
 
Augusztus 20, Szombat 
  8:30 Búcsú- Minger Hajnal 
 
 
 

 
 
 
ELHELYEZÉS Két, vagy három hálószobás, kisebb háznak megfelelő kabinok 
bérelhetők, amelyek teljesen felszerelt konyhával, nappali 
szobával, ebédlő helyiséggel, és légkondicionálóval 
rendelkeznek.  A nagyobbakban terasz is van.  A kabinok napi 
bérleti díja $96-$119, a heti díj pedig $550-$710, amely 
tartalmazza az adót és a foglalási költséget is. 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
Heti részvételi díj: Egyéni $90, Házaspár $150 

Nyugdíjas/ Diák egyéni $60, házaspár 110$ 
Napi részvételi díj  Személyenként $25 
 

  
ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS Minger Hajnal (734) 222-8094 themingers@sbcglobal.net 

Fazekas Ottó (734) 905-3996 fazotto@yahoo.com 
 
A kabinfoglalásra a kabin árát és a regisztrációs lapot küldd: 
Fazekas Ottó • 5215, Applewood Drive, Ypsilanti, MI, 48197 
Jelentkezési határidő: július 15.  
 

Kérünk, ha módotok van rá, éljetek a honlapi regisztálás 
lehetőségével!  

A park módosított szabályai miatt a kabin árakat teljes 
egészében egy hónappal a Találkozó előtt ki kell fizetni! 
Lemondás esetén, miután a kabin fizetés megtörtént, a 
beküldött összeget nem áll módunkban visszatéríteni. 
 
MEGKÖZELÍTÉS Lake Hope Ohio-I állami park, Columbus-tól 50 mérföldnyi 
távolságra délkeletre fekszik.  A park bejárata a 278-as útról 
nyílik.  Autóbusszal a legközelebbi Greyhound állomás 
Athens, repülővel pedig Columbus. 
 

Esetleges programváltozásokat és részletesebb információt 
honlapunkon közlünk: http://www.itt-ott.org. 

 
 
 

E  L  Ő  A  D  Ó  K: 
  Az Életfa Zenekart magyar bevándorlók Amerikában 
született gyermekei alapították 1987-ben. Bár az alapítók 
időközben felnőttek és új zenészek is érkeztek, a zenekar tagjai 
és családtagjaik, ma is magyar származású amerikaiak vagy 
amerikába bevándorolt magyarok.  Az életet szimbolizáló fa, 
annak szerteágazó ágai, új hajtásai jelképezik legjobban a 
zenekar hivatását, a magyar kúltúra és népzene életben tartását 
és továbbadását a következő generációnak, pontosan úgy, 
ahogyan ezt szüleiktől, tanítóiktól tanulták.   
   
Böjte Csaba (Kolozsvár):  Ferences rendi szerzetes, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A ferences rendbe még a 
Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb 
titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban 
végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. Az általa 
létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben 
sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén 
tengődő gyermekek felkarolása. 
 Dani Erzsébet (Debrecen): Székelyudvarhelyen született, 
1990 óta Magyarországon él. Tanulmányait Egerben és 
Budapesten végezte, jelenleg a Debreceni Egyetem adjunktusa. 
Két könyv és számos tanulmány szerzője. Kiemelt kutatási 
területei: székelyföldi kulturális intézménytörténet és kulturális 
autonómia, a Trianon utáni kisebbségi sors ábrázolása az 
irodalomban, olvasáskutatás – minden esetben a magyar 
nemzeti identitás összefüggéseiben. 
Fülöp Ágnes (Minnesota) Budapesten született és végezte 
tanulmányait. Kémikusként kutató Intézetekben 
laboratóriumokban dolgozott. 18 évig dolgozott a University 
of Minnesota Agronómiai tanszékén. 1990-tól aktívan vesz 
részt a Minnesotai Magyarok és a Magyar Baráti Közösség 
munkájában. 1998-2007-ig az MH elnöke és 1996-tól MBK 
tanácstag, összekötő a két egyesület között. Vezetőségi tagja a 
Magyar Amerikai Koalíciónak, az MBK-nak és az MH-nak.  
Fülöp László (Minnesota) Tiszakécskén, Máramarosszigeten 
és Szentendrén nevelkedett. A Minnesota Egyetem Épitészeti 
Karán szerzett diplomát. Minnesota állam felsőoktatási 
minisztériumában, majd 15 évig Minnesota és Wisconsin 
állam két legnagyobb egyetemén a fejlesztés, tervezés és 
építkezés igazgatója volt. Egyik vezetője a Minnesotai 
Magyarok egyesületének, a Magyar Baráti Közösségnek, a 
Magyar-Amerikai Koalició helyettes elnöke. 
Hutzler Henrietta (Budapest): Kolozsváron született, majd 
Debrecenben végzett pedagógia és kommunikáció szakon. 
Kőbányán, a Széchenyi István Magyar-Német Általános 
iskolában tanít. Tavaly, unokahugai mellett, az Ann Arbor 
környéki Magyar Iskola gyermekeit is tanította. 
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