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Ferenczi Andrea 
az MNKSZ elnöke  
 
Ferenczi Andrea maga a XXI. század, magában hordozza minden értékét az emancipált, de nem elférfiasodott 
asszonynak. Világot járt, abban otthonosan mozgó,  széles látókörrel rendelkező, nyitott, érzékeny, humanista. 
Tapasztalt üzletasszony, üzleti&PR tanácsadó. 
 
Több mint 20 éve tevékenykedik azért, hogy a női esélyegyenlőség ne csupán egy távoli bizonytalan álom, hanem 
elérhető cél legyen. Amerikai és nyugat európai példák alapján 2003-ban honi viszonyokhoz igazítva megalapította 
a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetséget. Célja, hogy elősegítse a nők esélyegyenlőségét a karrierfejlesztésben 
és támogassa a női érdekérvényesítést. A szövetség megalakítása óta feladatának tekinti a kormányzati-, az 
üzleti-, a tudományos-, és civil szféra közötti párbeszéd elősegítését. Mi sem bizonyítja jobban Ferenczi Andrea  és 
csapatának sikerét, mint az a megtisztelő tény, hogy az MNKSZ 2009-től mint első magyar civilszervezet, az 
ENSZ-ben „UN-ECOSOC Consultative NGO” státusszal rendelkezik.  
Több mint 30 nemzetközi konferencia megálmodója és szervezője.  
 
2007-ben megrendezte a Magyar Nők Világkonferenciáját a Parlamentben, ebből az alkalomból találkozott Judith 
Müllerrel a világhírű Oscar díjas parfümkreátorral, a szépségipar nagyasszonyával. Mély barátság szövődött 
közöttük és Judith Müller részvételének az MNKSZ több rendezvényén, és támogató, elismerő nyilatkozatainak 
sokat köszönhet a szervezet, nemzetközi szintéren is. A tisztelt és szeretett Judith  Müller 2012-ben bekövetkezett 
halála óta Ferenczi Andrea missziójának tekinti, hogy Judith családjával együttműködve dolgozzon azon, hogy ez 
az egykor világhírű, nagyszerű asszony neve fennmaradjon és példaképül szolgáljon. 
 
 
Kate Nir, Judith Müller unokája 
 
A fiatal lány Judith Müller húsz éves unokája. Kate nemrég fejezte be az Izraelben a lányoknak is kötelező katonai 
szolgálatot, melyből itt, Európában talán kicsit érthetetlen módon - akárcsak annak idején Judith - ő is hazafiságtól 
áthatva vette ki részét.   
Kate Judith gondolatainak, életlátásának és szakmai elkötelezettségének örököse. Csodálatos dolgok a gének, 
néha egy, vagy akár több nemzedéken át is szunnyadnak, de egyszer csak a felszínre törnek, és ismét 
meghatározzák egy utód éltét. 
Judith Müller önmagát mindig úgy jellemezte, mint akinek a gyökerei a magyar; a debreceni földbe kapaszkodnak, 
a hazája Izrael, a világszemlélete párizsi. 
Kate osztja  nagyanyja nézetét, ugyanaz az érdeklődési területe, hiszen már mióta járni tud  – kezdetben 
öntudatlanul, az idő teltével, pedig egyre tudatosabban –  eltökélte, hogy folytatja azt az utat, amelyen Judith Müller 
egész életében járt. Kate átérzi és boldogan viseli  azt a felelősséget, amit Judith öröksége, emlékezete  jelent.  
 
 

 



 
 
Őexc.  Maria Assunta Accili 
Olaszország magyarországi nagykövete 
 
Maria Assunta Accili nagykövet asszony politikatudományi szakon végzett a római "La Sapienza" Egyetemen, 
posztgraduális tanulmányait a belgiumi Bruges-ban végezte el a College of Europe Egyetemen, közigazgatási 
tanulmányok szakon. Olaszul, franciául, angolul, németül, valamint egy kicsit kínaiul is beszél. 
Karrierdiplomataként sokféle pozíciót töltött be, és számos területtel foglalkozott, pl. politikai, gazdasági, 
kereskedelmi, kulturális és tervezési téren. Szolgált Rabatban (Marokkó), Pekingben (Kína), Iszlámábádban 
(Pakisztán), az OECD-nél Párizsban (Franciaország), Tajpejben (Tajvan). Diplomáciai területen is sokféle 
tevékenységet végzett, a 2010-es sanghaji világkiállításon az olasz szekció főtitkára volt. 
Rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetté történt kinevezése előtt az olasz Külügyminisztérium 
Szakszervezetének elnöke volt, amely pozícióban aktívan foglalkozott a két ország kétoldalú, kölcsönös érdekeit 
előmozdító kapcsolatainak fejlesztésével.  
 
 
Antal Márta 
smink és maszkmester 
 
Szakmai tanulmányait előbb itthon, majd Los Angelesben végezte. A 2004-es testfestő világbajnokság hetedik 
helyezettje. Számos Magyarországon forgatott nagy amerikai filmes produkció közreműködője. Egyedi szakterülete 
a speciális effektek, de számos különleges színházi maszk és kreatív fotózási megoldás is fűződik a nevéhez. A 
MAC márka sminktanácsadójaként majd önálló sminkszakemberként nemzetközi márkák, így. a Max Mara 
divatbemutatók, divatfotózások rendszeres résztvevője. Glossy divatmagazinok, például a Glamour címlapjain 
sokszor tűnnek fel munkái. 2013-ban nyitotta meg Beauty Bar Galaxy néven Budapesten az új koncepciót 
képviselő üzletét, ahol sminkoktatással is foglalkozik. 
 
 
Gróf Csákyné, Bornemisza Éva 
a Mosolygó Kórház Alapítvány alapítója 
 
Gróf Csákyné, Bornemisza Éva egy diplomata angol lord feleségeként járta a világot, sok éven keresztül, 
Kanadától Kenyáig. 
 
Jótékonysági tevékenysége keretében a magyar gyermekek érdekében először 20 évvel ezelőtt, Angliában élve 
nyílt lehetősége arra, hogy segítsen a Budapesti Pető Intézetnek, a Diana walesi hercegnő által vezetett “Help the 
Aged” szervezeten keresztül, amelynek 4 évig volt tagja. 
 
Több mint 30 év távollét után, a 90-es évek közepén úgy döntött, hogy végleg hazatelepül Magyarországra, 
második férje, gróf Csáky Emánuel oldalán, és folytatta munkáját különböző gyermekjótékonysági intézmények 
érdekében. 
 
2004-ben megalapította az önálló, gyermekekért dolgozó Mosolygó Kórház Alapítványt, amely Dr. Albert Royaards 
munkájával és szervezésével jött létre. A Mosolygó Kórház Alapítvány legfőbb célja a krónikus betegségben 
szenvedő és huzamosabb kórházi tartózkodásra szoruló gyermekek számára jobb, tisztább és vidámabb környezet 
megteremtése. „A lélek öröme segít meggyógyítani a fizikai betegséget”. 
A Mosolygó Kórház Alapítvány Magyarországon és 8 külföldi országban aktívan működik, amely Éva grófnő és Dr. 
Albert Royaards életének elsőszámú küldetésévé vált. 
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Farkas Erika 
a Magyar Rádió szerkesztő-műsorvezetője 
 
Rádiós pályafutását Debrecenben a Magyar Rádió Körzeti Szerkesztőségében kezdte. A 90-es években került 
Budapestre a Kossuth Rádióba, a Krónikához, ahol tíz évig hír és politikai vitaműsorok vezetője volt. 
2007-ben indult a Hely című műsora azzal a kettős céllal, hogy a - világszerte egyre fontosabb médiaággá váló - 
népszerű tudományos ismeretterjesztést kevesek által ismert helyek bemutatásával párosítsa. A műsor rendkívül 
népszerűvé vált a hallgatók körében. Farkas Erika hitvallása, hogy a jó riporter nagyon egyszerűen profi, ha esik, 
ha fúj, előhozza magából azt az állapotot, amely életre kelti a beszélgetést.  
 
 
Fazekas Gyöngyi 
HR szakértő, biztosítási szakértő 
 
Fazekas Gyöngyi mint ember titka a munka és a szorgalom. A Pécsi Tudományegyetemen végzett. Nem ismer 
körülményeket, nem igényel feltételeket. Kedvenc tárgyai a kedves és fontos könyvei. Pozitív és mindent azzá 
formál. Nem mereng az akadályokon, a megoldást keresi. Folyton mozgásban van, előre néz. Múltja a művei, 
jelene az alkotás és a jövője minden, ami megalkotható, felépíthető, elindítható szellemi-szakmai áramlat. 
Üzletasszony és tanácsadó a sales területén. Nagy örömmel és szeretettel csatlakozott Ferenczi Andrea által 
2003-ban létrehozott Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetséghez, pécsi lokálpatriótaként vállalta el a Szövetség 
dél-dunántúli képviseletét, ismeri, és szívén viseli a vidéki nők érdekeit. Az MNKSZ keretében önkéntes 
munkássága során tevékeny szerepet vállal a nők és a női érdekvédelmi szervezetek érdekeinek képviseletében, 
közös vélemény kialakításában és támogatja a női érdekérvényesítés határozottabb kibontakozását az élet minden 
területén. 
Gyermekeit is világpolgárnak neveli. Bianka lánya Taiwan-on vett részt nemzetközi tanulmányúton, míg Dorina a 
Finnországi Jyväslylä egyetemén. 
 
 
Dr. Frank Tibor 
egyetemi tanár 
 
Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet; az MTA levelező tagja.  
Történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékének professzora (1997-től), az 
Egyetem Angol-Amerikai Intézetének igazgatója (1994–2001, 2006–2014), az Amerikanisztika PhD program 
vezetője (2000–). 
Bölcsészdoktor (1973), a történettudomány kandidátusa (1979), habilitált doktor (1996), az MTA doktora (1998). 
Számos tudományos társaság tagja és neves külföldi egyetem vendégprofesszora (pl. University of California, 
Santa Barbara, UCLA, Columbia University). Széchenyi Professzori Ösztöndíjas (1997–2001). 2000-ben elnyerte a 
Magyar Anglisztikai Társaság és a Debreceni Egyetem Országh László-díját. 2002-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem a "Pro Universitate" emlékéremmel, az MTA Modern Filológiai Társasága "Pro Neophilologia in 
Hungaria" érdemérmével tüntette ki. 2005-ben Szent-Györgyi Albert-díjat kapott. 
2006-tól a Royal Historical Society (London) levelező tagja. 2002-ben az Alexander von Humboldt Alapítvány 
tudományos munkásságáért Humboldt Díjjal (Humboldt Forschungspreis) tüntette ki, s ennek révén 2003–04-ben a 
berlini Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte vendégkutatója volt. 
Könyvei, tanulmányai eddig tizenegy országban jelentek meg. 
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Professor Robert Friedmann,  
Professor Emeritus, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University 
A 28 levél című könyv szerzője 
 
Dr Robert R. Friedmann a Georgiai Bűnüldözési Csereprogram Igazgatója és a Georgiai Állami Egyetem Andrew 
Young School Politikai Tanulmányok Kara büntető igazságszolgáltatás programja professzor emeritusa. 
Tiszteletbeli elnöke volt a Közbiztonsági Partnerség (2007-2010) programnak és elnöke volt (1989-2002) a 
Georgiai Állami Egyetem Büntető Igazságszolgáltatás Szakának. Dr. Friedmann BS fokozatát (szociológia, 
antropológia, filozófia) az izraeli Haifa Egyetemen szerezte (1974). MA és PhD fokozatát a Minnesota-i Egyetemen 
kapta (1978), az MS fokozatát szociális munkából pedig a Wisconsin-Madison Egyetemen (1981). 
Számos könyvet írt a közösségi rendfenntartásról, terrorizmusról, és a bűnügyi elemzésről. Számos, a bűnözéssel, 
a közbiztonságra összpontosító büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos cikk és kutatás szerzője. Számos 
állami támogatási program nyertese, amit a bűnügyi adatok javítása céljából ítéltek neki. 
Dr. Friedmann elnöke volt annak a bizottságnak, amely Georgiában az állami bűnözés felméréséhez szükséges 
21. századi laboratóriumi igényeket állapította meg, valamint tagja a Georgiai Rendőrfőnökök Egyesületének és a 
Rendőrfőnökök Nemzetközi Egyesületének, és az egyesület Közösségi Rendfenntartás Bizottságának. Számos 
nemzetközi esemény biztonsági előkészítésében vett részt, pl. négy olimpia és a Sea Island-i (Georgia) G8 
találkozó előkészítése. A Fulton County Court House Biztonsági Bizottságának tagja volt. Tanácsadója a Herzliya-i 
(Izrael) Terrorizmus Elleni Küzdelem Nemzetközi Intézetének, az athéni Európai és Amerikai Tanulmányok 
Kutatóintézetének és tagja a Nemzetközi Terrorizmus Elleni Akadémiai Közösség végrehajtó bizottságának. 
A konferencián dr. Friedmann a holocaustot túlélő édesanyjáról és arról a könyvről fog beszélni, amelyet rövid 
életéről írt, annak a 28 levélnek az alapján, amelyeket az édesanyja a testvérének írt 1941 és 1947 között. A könyv 
28 Letters – The Short Life of Renee (Baba) Friedmann on Not-So-Calm Waters címmel 2012 májusában jelent 
meg az Egyesült Államokban. 
A könyv annak a mementója, hogy hogyan élték túl az emberek a holocaust borzalmait, a kommunizmus 
zaklatásait, a palesztinai brit fennhatóságot, amely esetekben az élés, nemcsak a túlélés kihívásaival kellett 
szembenézni. A könyv az emberiesség és az emberi szellem gonosz feletti győzelmének bizonyítéka is egyben. 
 
 
Hajós Katalin 
nemzetközi szakközgazdász, médiaszakértő 
 
Szakmai pályafutásának legfontosabb állomásai az újságíráshoz és a média világához kapcsolódnak. Nevéhez 
fűződik a német Burda magazin hazai kiadásának beindítása, nyolc évig irányította a magyar kiadóvállalatot és 
szerkesztette a divatmagazinokat. 1996-tól 2014-ig a német, majd japán tulajdonban működő Aegis 
médiaügynökség hálózat magyarországi cégcsoportjának vezetője. Publikációi rendszeresen jelentek meg 
szakmai fórumokon és média konferenciák gyakori előadója. Az IAA Nemzetközi Reklám Szövetség magyar 
tagozatának elnökségi tagja. 2013-ban a médiaipar 20 legfontosabb női személyisége közé választották. Az 2003-
ban alapított Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség alapító-elnökségi tagja. 
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Prof. Dr. Horváth János 
az Országgyűlés korábbi korelnöke, az MNKSZ „Magyar-zsidó női életutak” című nemzetközi konferenciája 
keretében felkért Támogatói Testület Elnöke 
Közgazdász (PhD), politikus 
 
Hosszú és mozgalmas politikai pályáját az 1940-es években kezdte az FKGP tagjaként. 1945-ben megválasztották 
nemzetgyűlési képviselőnek. Parlamenti működése alatt a miniszterelnök munkatársa, a Magyar Parasztszövetség 
gazdaságpolitikai igazgatója és az agrárszövetkezeti központ igazgatója is volt. 
 
A 40-es években kétszer is börtönbe került politikai okokból, először 1944-ben a Gestapo tartóztatta le, majd 1947-
ben koholt vádak alapján került ismét börtönbe, ahonnan 1951-ben szabadult. 
Az 1956-os forradalom kitörésekor az Országos Gazdasági Újjáépítési Tanács ügyvezető elnöke lett. A forradalom 
leverése után emigrálni kényszerült. Előbb Strasbourgban a Magyar Forradalmi Tanács egyik szervezője, majd 
New Yorkban a Kossuth Alapítvány egyik létrehozója lett. 
 
1958 és 1966 között közgazdaságtant hallgatott a Columbia Egyetemen, ahol közgazdaságtudományi doktorátust 
szerzett, majd az egyetem oktatója lett. 1968-tól a Butler Egyetem közgazdászprofesszora volt.  
 
A rendszerváltás után többször hazalátogatott, 1997-ben költözött végleg Magyarországra. 1998-ban, Orbán Viktor 
kérésére elvállalta a Fidesz gazdaságpolitikai bizottságának vezetését. Az 1998-as országgyűlési választásokon a 
Fidesz országos listájáról bejutva 51 év után újra parlamenti mandátumot szerzett, ezt követően 2002-ben, 2006-
ban és 2010-ben is.  
 
2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét. 
 
 
Kósa Klára 
keramikusművész, a Népművészet Mestere 
 
A zsidó és keresztény hagyományok kutatója, az egyetemes szimbólumok ismerője. 
A Kósa Reneszánsz Stúdió tulajdonosa, szentendrei műhelyében minden tárgy kézzel készül, mintha csak az az 
egy lenne a világon: szívvel, tudással, lélekkel. 
Kósa Klára szívesen tart előadást és bemutatót iskolákban, könyvtárakban, művelődési és közösségi házakban, 
egyetemeken illetve főiskolákon. Előadásainak, kiállításainak, csapatépítő és stresszoldó összejöveteleinek 
minden korosztálynál nagy sikere van. 
 
 
Mészáros Gézáné  
a Soából visszatérő 
 
1944-ben, érettségi után deportálták, családjából egyedül tért vissza. A Spandau-i munkatáborban pirkadattól 
kezdve sötétedésig kellett embertelen körülmények között, kiéheztetve, a felügyelők kegyetlenkedései közepette 
dolgoznia. 
Későbbi férjével a munkatáborból való hazaúton ismerkedett meg, akivel 46 évig éltek együtt boldog házasságban. 
 
A háború után a Volán vállalat személyzetiseként dolgozott, majd nyugdíjba vonulás után új karriert építve sikeres 
társkereső szolgálatot alapított Györgyi asszony társkeresője néven. Küldetése, hogy a hozzá fordulókat segítse a 
boldogság megtalálásában csakúgy, mint ahogy Györgyi asszony megtalálta a boldogságot szeretett férje oldalán. 
 
Házasságközvetítői tapasztalatait Óhajok hídja című könyvében meséli el. Könyvének előszavában kiemeli 
hitvallását: a boldogság elérése minden ember álma, ehhez segíthet hozzá egy társkereső lelkiismeretes, igen sok 
tapintatot igénylő munkája. 
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Őexc. Dr. Nagy Andor 
Magyarország izraeli nagykövete 
 
Jogász, a Fidesz alapító tagja. 
Az első Fidesz-kormány idején Orbán Viktor kabinetfőnöke volt, körzetében 2010-ben első fordulós győzelmet 
aratott. Nagykövetté történt kinevezése előtt a Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke és a Külügyi 
Bizottság tagja volt, valamint elnöke volt a Német-Magyar Parlamenti Baráti Tagozatnak. Felsőfokon beszél német 
és angol nyelven. A Francia Becsületrend (Commandeur de la Légion D`Honneur) és a Staufermedaille cím 
birtokosa: ez utóbbit 2012-ben vehette át Baden Württemberg tartomány miniszterelnökétől. 
 
 
Pusztai – Fahidi Éva 
az „Anima Rerum – A Dolgok Lelke” című memoár szerzője 
 
Életét szenteli annak, hogy elmondja, leírja, ami sorstársaival, Lágertestvéreivel történt. Helyettük a „tanúskodást” 
ilyen hitelesen senki más nem teheti meg. 
Közvetlen családjából ő volt az egyetlen, aki túlélte a holocaustot, amely egész életét megváltoztatta, mint 
mindenkiét, aki megtapasztalta az emberi brutalitás legmélyét. Fahidi Éva szerint mindenkinek, aki megjárta 
Auschwitz-Birkenaut, két élete van: az „előtte” és az „utána.”  
E két életét mutatja be könyvében, az Anima Rerumban. A könyv a két élet drámai szembeállítása: az idilli, boldog, 
Debrecenben töltött gyermekkor, amikor még minden normális és békés volt, és a hihetetlen megaláztatás és 
brutalitás, ami Auswitz-Birkenauban várt a deportáltakra. A könyvben a két valóság közötti feszültség drámai erejű. 
Fahidi Éva az életét köszönhette az otthonról hozott melegségnek és normalitásnak: a rokon és ismerős nők 
összetartottak, veszekedések nélkül, egymást végig segítve vészelték át a rémségeket. 
Vallja, hogy az átélt borzalmaktól soha nem lehet megszabadulni, akkor sem, ha nem akar az ember róla tudomást 
venni. Akkor sem, ha a tudatod legmélyére le akarod nyomni, akkor is mindig és mindenütt előjön! 
 
Fahidi Éva a háború után külkereskedelmi végzettséget szerzett és külkereskedőként helyezkedett el, német, 
francia és angol nyelvtudásának köszönhetően.  
 
 
Raj Ráchel 
tortatervező 
 
Raj Ráchel az egyik legismertebb tortatervező Magyarországon. Divattervezőnek tanult, majd a családi cukrászdai 
gyakorló évek után nyitotta meg Tortaszalon nevű design-cukrászdáját Budapest belvárosában 10 évvel ezelőtt. 
Jelenleg 3 cukrászdája (Raj Ráchel Tortaszalon) található Budapesten. 
 
A tortatervezés és a design torta készítés újfajta megközelítése tette őt mind népszerűbbé, továbbá a kiemelt 
figyelem a felhasznált alapanyagok minőségére; természetes alapanyagokból és kizárólag igazi marcipánból 
készíti a design tortáit, így azok nemcsak szépek, de könnyűek és ízletesek lesznek. 
 
Raj Ráchel tortatervező a tortatervezést divattervezőként közelíti meg, a témákról ‘divatrajz’ készül. Ezek alapján 
könnyű, főzött krémekből, piskótából és igazi marcipánból formázza a figurát, mintha igazi szobrot vagy műalkotást 
készítene. Ezután aprólékos művészi munkával alakítja ki a tortacsoda karakterét, színezi, díszíti, marcipánt vagy 
akár élővirágot is használva. 
 
Torta Design Workshopon tanítja is a design tortakészítést, valamint tanított egy főzőiskolában is. 
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Dr. Rozsos Tamás 
plasztikai sebész 
 
A Best of You Rt. Plasztikai Sebészeti Klinika társtulajdonosa, orvos-igazgatója. Több mint 50 tudományos 
előadást tartott magyar és angol nyelven. Szépségklinikája több, mint 15 éve működik változatlan helyen, a 
plasztikai beavatkozások mellett egy napos sebészeti beavatkozásokat is végez. 
Folyamatosan részt vesz nemzetközi és hazai kongresszusokon, az idén is számos előadást tartott 
tapasztalataiból. Minden figyelmét a páciensekre fordítja, részletes konzultációkkal segíti a korrekt műtéti terv 
illetve kezelés kiválasztását. A cél a szép, harmonikus, az egyedi sajátosságokat kiemelő külső megteremtése. 
 
 
Smith Lacey Anna 
a Magyar Nagykövetség harmadtitkára, Washington, DC. 
 
A washingtoni magyar nagykövetség kongresszusi kapcsolatokért felelős harmadtitkára. Korábban a 
Külügyminisztérium amerikai kapcsolatokért felelős referense, a Magyar Politikai Almanach szerkesztője volt. 
Mesterfokozatát az ELTE USA Tanulmányok Szakán szerezte, a Sorbonne-on amerikai tanulmányokat, a 
Georgetown és a Bard egyetemeken nemzetközi kapcsolatokat hallgatott. Angolul, franciául, németül és olaszul 
beszél. 
A Common Sense Society Alapítvány igazgatója. Az Alapítvány politikai, gazdasági és kulturális témákat dolgoz 
fel, és kizárólag a tagok támogatására hagyatkozik. 
 
 
Szilárd Klára 
festőművész 
 
Festőművész, üvegablak készítő és szobrász. 
A 40-es években művészeti tanulmányokat folytatott Gallé Tibor, Sárkány Loránd, Istókovits Kálmán, Koffán Károly 
és Bernáth Aurél szabadiskoláiban. 1945-46-ban diplomát szerzett Genfben az Ecole des Beaux-Arts-on. 
Hazatelepülése előtt hat éves svájci tartózkodás után 42 évig Izraelben élt, ahol két művésztelepnek volt a tagja: 
Jaffa-Óváros és EIN-Hod művészfaluban tevékenykedett. 
 
1955-ben tanulmányi útja keretében Ravennában, az ottani Accademia di Belle Arti-n freskó,- és üvegfestészeti 
tanulmányokat folytatott. Színházi díszleteket, monumentális üvegablakokat tervezett, kivitelezett, festészeti 
munkásságot folytatott. Izraelben tizennégy zsinagóga és 4 középület üvegablakát jegyzi tervezőként és 
kivitelezőként. Grafikai munkássága is jelentős. 1986-tól hegesztett vasszobrokat is készít.  
 
1993-ban visszatelepült Magyarországra,1995-től nyaranként műtermében Szentendrén dolgozik, hegesztett 
vasszobraiból szoborparkot létesített szentendrei kertjében. 70 önálló kiállítása volt világszerte, ebből 10 
Párizsban. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének és számos rangos nemzetközi elismerésnek 
díjazottja. 
Ebben az évben vette át a rangos szakmai kitüntetést, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
életműdíját. 
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Szöllősy Judit 
műfordító 
 
Az 1956-os forradalom leverése előtt hagyta el a hazáját családjával, Klára húgával. New Yorkban, Long Island-on 
nőtt fel. A Columbia Egyetemen irodalom-művészettörténet szakra járt. A mesterfokozatot a New York-i Állami 
Egyetemen kapta, doktorátusát is ott szerezte, valamint filmtörténetet is tanult. Fehér Imre filmrendezővel kötött 
házassága után Magyarországra települt.  
 
A Corvina könyvkiadónál vezető szerkesztőként dolgozott, rendszeresen írt a Budapest Sun és Budapest Week 
hetilapokba. Mindeközben fordítói és tolmácsképző kurzusokat vezetett a Miskolci Egyetemen és az ELTE-n. A 
rendszerváltás után az ELTE Alkalmazott Nyelvészet Tanszékén tanított. Két fejezettel járult hozzá a Netting 
America c. internetes egyetemi jegyzethez.  
Szöllősy Judit műfordítóként is kiemelkedőt alkotott: Arthur Miller számos darabja az ő fordításában került 
színpadra, és Esterházy Péter könyveit nagy sikerrel ültette át angol nyelvre. 
Könyveket és számos tanulmányt írt a műfordításról és a kortárs magyar irodalomról. Műfordításait kiadták az 
Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Magyarországon és mértékadó 
lapokban, pl.: "Cross Currents", "Common Knowledge", "Partisan Review", "The New Yorker", és a "PEN America". 
 
Mindezeken kívül Szöllősy Judit rendszeres előadója, panelbeszélgetés-résztvevője, workshop vezetője fordítási 
és nőügyi konferenciáknak. 1996-ban a magyar PEN Klub Ady emlékéremmel jutalmazta a kortárs magyar 
irodalom Amerikában való népszerűsítéséért. A 2003-ban alapított Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség alapító-
elnökségi tagja. 
 
 
 

 
További információ: Ferenczi Andrea (36 30 9827093) ferenczi@t-online.hu 
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