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1981. április 9-én születtem Montreálban. Édesapám az 1956-os forradalom után1981. április 9-én születtem Montreálban. Édesapám az 1956-os forradalom után  
menekült Kanadába, édesanyám pedig 1963-ban érkezett Montreálba. 1992-benmenekült Kanadába, édesanyám pedig 1963-ban érkezett Montreálba. 1992-ben  
Magyarországra költöztünk, ahol középiskolai és gimnáziumi tanulmányaimat azMagyarországra költöztünk, ahol középiskolai és gimnáziumi tanulmányaimat az  
angol-nyelvű angol-nyelvű American International School of BudapestAmerican International School of Budapest és a diósdi  és a diósdi InternationalInternational   
Christian School of BudapestChristian School of Budapest iskolákban végeztem.  iskolákban végeztem. 

1999-ben költöztünk vissza Kanadába és 2003-ban diplomáztam történelemből a1999-ben költöztünk vissza Kanadába és 2003-ban diplomáztam történelemből a  
montreáli Concordia Egyetemen. 2005-ben szereztem meg montreáli Concordia Egyetemen. 2005-ben szereztem meg Master of Arts (MA)Master of Arts (MA)  
végzettségemet az ottawai Carleton Egyetemen, és 2006-ben tettem le azvégzettségemet az ottawai Carleton Egyetemen, és 2006-ben tettem le az  
Ottawai Egyetem PhD programjának szóbeli vizsgáit huszadik századi közép-Ottawai Egyetem PhD programjának szóbeli vizsgáit huszadik századi közép-
európai, német és észak-amerikai társadalom témából. Disszertációmat 2011-beneurópai, német és észak-amerikai társadalom témából. Disszertációmat 2011-ben  
nyújtottam be.  Kutatási területem a kanadai magyar emigráció kapcsolatai anyújtottam be.  Kutatási területem a kanadai magyar emigráció kapcsolatai a  
magyarországi Külügyminisztériummal és a magyar állami szervekkel 1956 ésmagyarországi Külügyminisztériummal és a magyar állami szervekkel 1956 és  
1989 között.1989 között.

2008 januárja óta vagyok a Carleton Egyetem történelem tanszékének oktatója,2008 januárja óta vagyok a Carleton Egyetem történelem tanszékének oktatója,  
és 2008 augusztusától a kanadai szövetségi kormány által létrehozott tízmillióés 2008 augusztusától a kanadai szövetségi kormány által létrehozott tízmillió  
dolláros első világháborús internálást kutató kárpótlási alapdolláros első világháborús internálást kutató kárpótlási alap (Canadian First (Canadian First   
World War Internment Recognition Fund)World War Internment Recognition Fund) tanácsadója.  tanácsadója. 

2010-ben jelent meg az általam társszerkesztett 2010-ben jelent meg az általam társszerkesztett The 1956 Hungarian Revolution:The 1956 Hungarian Revolution:   
Hungarian and Canadian PerspectivesHungarian and Canadian Perspectives című könyv, egyéb tudományos írásaimat című könyv, egyéb tudományos írásaimat  
a a Hungarian Studies ReviewHungarian Studies Review, Szlovákiában az állambiztonsági tevékenységet, Szlovákiában az állambiztonsági tevékenységet  
kutató kutató Nation’s Memory InstituteNation’s Memory Institute és Lengyelországban az  és Lengyelországban az Institute of NationalInstitute of National   
RemembranceRemembrance publikálta. A magyarországi  publikálta. A magyarországi EgyenlítőEgyenlítő című folyóirat 2011. című folyóirat 2011.  
márciusi számában jelent meg a „Dire Straits? Kanadai médiaszabályozás amárciusi számában jelent meg a „Dire Straits? Kanadai médiaszabályozás a  
magyarországi médiatörvények tükrében” című esszém. magyarországi médiatörvények tükrében” című esszém. 

2000 és 2005 között történelmet tanítottam minden szombaton a Montreáli2000 és 2005 között történelmet tanítottam minden szombaton a Montreáli  
Magyar Iskolában, 2003-tól 2005-ig a Magyar Iskolában, 2003-tól 2005-ig a A Montreáli Magyarság A Montreáli Magyarság című heti televízióscímű heti televíziós  
program műsorvezetője voltam. 2006 óta az ottawai székhelyűprogram műsorvezetője voltam. 2006 óta az ottawai székhelyű Canada-Hungary Canada-Hungary   
Educational Foundation Educational Foundation nevű alapítvány kuratóriumi tagja vagyok, 2010nevű alapítvány kuratóriumi tagja vagyok, 2010  
májusában pedig a Kanadai Magyarságtudományi Társaság alelnökévémájusában pedig a Kanadai Magyarságtudományi Társaság alelnökévé  
választottak. választottak. 

Díjaim: Peter M. Roberts Memorial Award (2005); Carleton University Students’Díjaim: Peter M. Roberts Memorial Award (2005); Carleton University Students’  
Association Teaching Excellence Award (2008).Association Teaching Excellence Award (2008).


