
in god we trust



„ne azt kérdezd, mit tesz érted az ország, hanem hogy te mit tehetsz az országért!” (John F. Kennedy)

Program 

Balogh Gyula 
Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány elnöke
A 105 éves Amerikai Magyar szövetség tarselnöke
Amerikai-magyarok ösztönzése a magyar gazdaságfejlesztésében 
Dr. Balogh Elemér sikeres business szeminárium folytatása
 
Dreisziger Zsuzsanna  
Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány elnökhelyettes, Gold & Invest Kft ügyvezető 
háziasszony köszöntése  

Szatmáry Kristóf
Nemzetgazdasági Minisztérium Belgazdaságért Felelős Államtitkár
A külföldi tőke befektetésének ösztönzése, az export és turizmus fejlesztése

Czene Attila 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkár
Sikeres amerikai és magyar sportszellem

B. Csorba Katalin
Külügyminisztérium, Kijelölt washingtoni vezető, külgazdasági diplomata
A kétoldalú együttműködési lehetőségek, a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése



„ne azt kérdezd, mit tesz érted az ország, hanem hogy te mit tehetsz az országért!” (John F. Kennedy)

Program

Jurenka Csaba 
Magyar Fejlesztési Bank, a Kis és Középvállalati Hitelezési és termékfejlesztési igazgatóság igazgatója
KKV finanszírozása

Evva András
Amerikai Alapítvány a Magyar Fiatalokért és Kultúráért, elnök, Florida
Működés a Szabad Piacgazdaságban

Kékessy György
Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány kuratórium tag, Tiszántúli régióvezető, California 
Köszöntő Californiából

Kiss Albert
Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató
A magyar oktatási együttműködés amerikai iskolával-floridai Fedor család közreműködésével

2 perces business bemutatkozás

Programot követően zenés-táncos hangulatos társasági est, Fortuissimo Együttes, Mustang Band



Amerikai Magyar Klub, 1367 Budapest Pf. 131, email: info@amerikaimagyarklub.org, +36(20)-988-6839

Az Alapítvány közérdekű szívügye, célja:

•  összefogja, ösztönzi a közel kétmillió magyar szár-
mazású és érzelmű amerikaiakat, barátokat Amerikában

•  A két ország imázs építése, kölcsönös bemutatása, 
  jó hírnevének erősítése a magyarság kulturális
  és gazdasági tevékenységének fellendítése

•  Amerikában a magyar találmányok szabadalmi 
  bejegyzésének képviselete, amerikai partnerek és piac  

 szerzése, elismert értékeink a hungarikumok bemutatása

•  amerikai és magyar szakemberek által szakmai 
  kiállítások, tapasztalatcsere- konferenciák,  

 üzletember találkozók szervezése, menedzselése 

•  testvérvárosi kapcsolatok erősítése, csereüdültetési,   
 nyelvoktatási és business program megvalósítása 

•  jótékonysági összefogással rendezvények szervezése,  
 támogatások gyűjtése, amely a magyarság  
 érdekeit szolgálja


