
Az Ifjúsági B i z o t t s á g a szokásnak megfele
lően egész hétre kiterjedő programot állít össze a 
tizenöt évnél idősebb fiatalok részére. A tervek szerint 
formális előadásokra, a meghívott előadókkal való 
külön beszélgetésekre, műhelyekre, szórakoztató 
összejövetelekre és kirándulásokra készülnek. 

J e l e n t k e z e s . Érdeklődés telefonon vagy írásban: 
István Hargitai, 27643 Laurell Lane, North Olmsted, 
Ohio 44070. Telefon: 440-779-7791, este; E-Mail: 
IHargitai@aol.com- Helyfoglalás írásban, kabinon
ként egy napi díj letét ellenében, amelyet július hó 
29-ig tudatott esetleges lemondás esetén visszaté
rítünk. A csekket MBK névre kérjük kiállítani. A hely 
korlátozott; igényeket az érkezés sorrendjében 
veszünk figyelembe. 

B e i r a t k o z á s . Beiratkozás egyben részvételi díj 
fizetése az előadások termében történik augusztus 
15-től. Egy hétre személyenként $50.00, házas
pároknak $80.00, nyugdíjasoknak $20.00, diákok
nak $10.00. Napi részvételi díj $15.00 személyenként. 

E l h e l y e z é s . Minden cabin légkondicionált. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Family Housekeeping Cabin. - Heti bér $435.00. 
Két hálószoba két-két ággyal, nappali szoba ágynak 
számítható kanapéval, ebédlő, felszerelt konyha, 
fürdő, terasz. Ez a kabin megosztható - két család 
vagy két házaspár együtt veheti ki. 

Standard Housekeeping Cabin. - Heti bér $320.00. 
Két hálószoba, nappali, étkezőtér, felszerelt konyha
rész, fürdő, kandaló. A kivitel szerényebb a Family-
nél, rusztikus log cabin jellegű épület. 

Sleeping Cabin. - Két hálószobás napi $65.00, heti 
$316.00. Három hálószobás napi $70.00, heti 
$333.00. 

Ezek a kabinok szintén rendelkeznek - a hálószobá
kon kívül - nappalival, fürdővel és egy hűtőszekrény
ből, mosogatóból és kettős villanyfőzőkarikából álló 

konyhaegységgel. Főzőedény és tányér felszerelés 
viszont itt limitált. 

A fenti árakhoz állami és helyi adót (9.5%), valamint 
közösségi kiadásainkat fedező felárat csatolunk. 

É t k e z é s i l e h e t ő s é g . -Általában minden család 
önmagát látja el élelemmel. Az étkezés a főzésre 
felszerelt kabinokban megoldható. A park vendéglője 
is a résztvevők rendelkezésére áll. 

M e g k ö z e l í t é s . Laké Hope ohiói állami park, 
Columbustól kb. 50 mérföldre délkeletre fekszik. Az 
alanti helyi térkép szerint a 278-as útról nyílik a park 
bejárata. 

Autóbusszal: A legközelebbi Greyhound állomás Ath-
ens, Ohio. Repülővel: Columbus, Ohio. 
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Plugor Sándor grafikája 

HAGYOMÁNY ES KULTÚRA 
Idei Magyar Hetünkön formális programunkat 

- előadások, irodalmi esték - a múltbelihez 
hasonlóan nyaralással, szórakozással kötjük össze. 

lHargitai@aol.com-


P R O G R A M 

AUGUSZTUS 12 - SZOMBAT 

Délután - érkezés, elszállásolás, ismerkedés 

AUGUSZTUS 13 -VASÁRNAP 

Műsorvezető: Somogyi Balázs 

9:30 Istenszolgálat 
Géczy Istuán (Cleveland, Ohio) 

10:30 Résztvevők köszöntése 
Fülöp László (Minneapolis, MN) 

11:00 Irodalom és küldetés 
Imre László (Debrecen) 

19:30 Sándorfalvi Ifjúsági Citera Zenekar 
Filmbemutató 

AUGUSZTUS 14 - HÉTFŐ 

Műsorvezető: Kouabzki Péter 

9:30 Országgyűlési panoráma magyar amerikai 
szemmel 
Horváth János (Indianapolis-Budapest) 

10:30 Az óhazából a szülőföldre jövet 
Jókay Károly (Budapest) 

19:30 Sándorfalvi Ifjúsági Citera Zenekar 
Filmbemutató 

AUGUSZTUS 15 - KEDD 

Műsorvezető: Koller Zoltán 

9:30 Magyarság szemben a XXI. századdal 
Borsi Kálmán Béla (Budapest-Párizs) 

10:30 Kós Károly életműve: "Kőből, fából házat... 
igékből várat" 
Somogyi Balázs (Cheshire, Connecticut) 

Istefán - verses dráma 
Előadja az ITT-OTT gárdája 

AUGUSZTUS 16 - SZERDA 

Műsorvezető: Fülöp Ágnes 

9:30 Istenszolgálat 
Antal András (Cleveland, Ohio) 

10:15 A nyugati fiatalok magyarországi kollégiuma 
Tarján Gábor (Garfield, New Jersey) 

11:00 A kétirányú híd magyarországi pillére 
Báthory János (Budapest) 

18:00 Tábortűz, szórakoztató est, táncház 
Ökrös Népi Együttes (Budapest) 

AUGUSZTUS 17 - CSÜTÖRTÖK 

Műsorvezető: Ballá Zsolt 

9:30 Ezer év kincsesháza Clevelandban 
Friedrich Mária (Cleveland, Ohio) 

10:30 A média és a következő generáció ön
ismerete, öntudata 
Fiatalok fóruma 
Ludányi András vitavezető (Ada, Ohio) 

15:00 Magyar Baráti Közösség közgyűlése 

19:30 Ökrös Népi Együttes 

AUGUSZTUS 18 - PÉNTEK 

Műsorvezető: Bokor Erika 

9:30 Gyermek versmondás 
10:00 Hungarológia jelene és jövője 

Jankovics József (Budapest) 

11:00 "Tüzet viszek, ne lássátok, ha lássátok se 
mondjátok" - öt emberöltő Erdélyben 
Szánthó Harrington Anikó (Sepsiszent-
györgy-New York) 

19:30 Istenszolgálat 
Éltető Lajos (Portland, Oregon) 

Búcsú 
Fülöp László 

AUGUSZTUS 19 - SZOMBAT 

Reggel - Kijelentkezés, eltávozás 

Gyermekprogram 

Naponta délelőtt 9:20 és délután 12:30 között, „tíz
óraival" egybekötött gyermekfoglalkozást tartunk. A 
program összeállításánál a szórakoztató jelleg mellett 
a közösségi tudat kialakítását is figyelembe vesszük. 
A napi terv magába foglalja többek között az: 

• éneklést (népdalok, körjátékok) 
• természetjárást 
• fizikai mozgást (hinta, staféták) 
• rövid magyar gyermekfilmek bemutatása 

• kézügyességi és kreatív foglalkozást 
• főzést (egyszerű magyar ételek elkészítése) 

A fenti gyermekprogramot érdeklődés alapján pró
báljuk megszervezni lehetőségeinken belül. Nagy 
örömmel várunk minden gyermeket a programra és 
kérjük, hogy jelölje a program iránti érdeklődését a 
Jelentkezési Lapon. A program támogatásához a 
szülőktől szerény anyagi hozzájárulást kérünk. 


