
AZ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG a szokás 
nak megfelelően egész hétre kiterjedő programot 
állít össze a tizenöt évnél idősebb fiatalok részére. 
A tervek szerint formális eló'adásokra, a meghívott 
előadókkal való külön beszélgetésre, műhelyekre, 
szórakoztató összejövetelekre és kirándulásokra 
készülnek. 

ELHELYEZÉS 
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 
Family Housekeeping Cabin — Heti bér $335.00. 
2 hálószoba 2-2 ággyal, nappali szoba ágynak számít
ható kanapéval, ebédlő, felszerelt konyha, fürdő, 
terasz. Ez a kabin megosztható; két család, vagy 
két házaspár együtt veheti ki. 

Standard Housekeeping Cabin — Heti bér $265.00. 
2 hálószoba, nappali, étkezőtér, felszerelt konyha
rész, fürdő', kandalló. A kivitel szerényebb a Family-
nél, rusztikus log cabin jellegű épület. 

Sleeping cabin — Egy hálószobás napi $61.00, heti 
$225.00. Két hálószobás napi $56.00, heti $260.00. 
Három hálószobás napi $61.00, heti $277.00. Négy 
hálószobás napi $70.00, heti $340. 

Ezek a kabinok szintén rendelkeznek — a hálószobá
kon kívül — nappalival, fürdővel és egy hűtőszekrény
ből, mosogatóból és kettős villanyfőző-karikából álló 
konyhaegységgel. Főzőedény és tányér felszerelés 
viszont itt nincsen. 

A fenti árakhoz állami és helyi adót (9.5%), valamint 
közösségi kiadásainkat fedező felárt (10%) csatolunk. 

JELENTKEZÉS 
Érdeklődés telefonon vagy írásban: István Hargitai, 
27643 Laurel Lane, North Olmsted, Ohio 44070. 
Telefon: (216) 779-7791, este. Helyfoglalás írásban, 
kabinonként egy napi díj letét ellenében, amelyet 
július hó 26-ig megkapott esetleges lemondás esetén 
visszatérítünk. A csekket MBK névre kérjük kiállítani. 
A hely korlátozott, igényeket az érkezés sorrendjében 
veszünk figyelembe. 

Autóbusszal: A legközelebbi Greyhound 
ál lomás Athens, Ohio. 

Repülővel: Columbus, Ohio. 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
Általában m i n d e n család ö n m a g á t látja el 
élelemmel. Az étkezés a fó'zésre felszerelt 
k a b i n o k b a n megoldható. A p a r k vendéglője 
is a résztvevők rendelkezésére áll. 

BEIRATKOZÁS 
Beiratkozás, egyben részvételi díj fizetése 
az előadások te rmében történik a u g u s z t u s 
19-től. Egy hét re személyenként $50.00, 
h á z a s p á r o k n a k $80.00, nyugdí jasoknak 
$20.00, d iákoknak $10.00. Napi részvételi 
díj $15.00 személyenként. 

MEGKÖZELÍTÉS 
Laké Hope állami park, Columbus, Ohiótól 
kb. 50 mérföldre délkeletre fekszik. Az alanti 
helyi térkép szerint a 278-as útról nyílik a 
p a r k be járata. 

M E G H Í V Ó 
ITT-OTT 

és a 
MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 

Medgyessy Ferenc: Éneklő leány 

„Megtartó magyar művelődés." 

Idei magyar hetünkön, a múltbeliekhez hasonlóan, 
formális programunkat—előadások, irodalmi esték

nyaralással, szórakozással kötjük össze. 



P R O G R A M 

AUGUSZTUS 19 • SZOMBAT 
Dél- . 
után Érkezés, elszállásolás, ismerkedés 

Este Szabad foglalkozás 

AUGUSZTUS 20 • VASÁRNAP 
Műsorvezető: Somogyi Balázs 
9:30 Résztvevők köszöntése 

Böjtös László 
10:00 Istenszolgálat 

Szemesi Attila, (Cleveland, Ohio) 
11:00 A magyarság jövője - szellemi építkezés 

(A MVSZ feladatai az egyetemes 
művelődésben.) 
Bakos István (Budapest) 

20:00 Szerzői est 
Szügyi Zoltán (Budapest) 

AUGUSZTUS 21 • HÉTFŐ 
Műsorvezető: Bokor Erika 

9:30 A magyarságtudat és nemzeti stratégia 
Marácz László (Amsterdam, Hollandia) 

10:30 Népművészetünk 
Tarján Gábor (Budapest) 

20:00 Újstílus Népegyüttes (Budapest) 

AUGUSZTUS 22 • KEDD 

Műsorvezető: Ballá Zsolt 

9:30 Bartók Béla 
Marczi Zoltán (Cincinnati, Ohio) 

10:30 A magyar zenekultúra helyzete és 
lehetőségei a világ zenei életében 
Pertis Péter (West Hartford, Connecticut) 

20:00 Filmbemutató 

AUGUSZTUS 23 • SZERDA 
Műsorvezető': Sass Márton 

9:30 Istenszolgálat 
Kálmán Szabolcs (Cleveland, Ohio) 

10:30 Új lehetőségek a magyarságról alkotott 
negatív képek kijavítására 
Simon András (Wadsworth, Ohio) 

11:30 Ismerkedés múltunkkal - történelmi 
előadás 
Előadó felkérve 

18:00 Tábortűz, szórakozó est 

AUGUSZTUS 24 • CSÜTÖRTÖK 
Műsorvezető: Réthy Kinga 
9:30 Ifjúsági szavalóverseny 

10:30 Magyarország biztonságpolitikai helyze 
1990 óta 
Szemerkényi Réka (Washington, D.C.) 

20:00 Válogatás a huszonötéves Szivárvány 
irodalmából 
Ifjúsági csoport bemutatója 

AUGUSZTUS 25 • PÉNTEK 
10:00 Magyar Baráti Közöség közgyűlése 

20:00 Bábszínházi bemutató 
Ifjúsági csoport rendezésében 

21:00 Táncház 
Ifjúsági csoport rendezésében 

AUGUSZTUS 26 • SZOMBAT 
10:00 Istenszolgálat 

Horváth Erzsébet (Budapest) 

11:00 Búcsú 
Böjtös László 

11:30 Csomagolás, kijelentkezés 

Minden előadást hozzászólás követ 

GYERMEKFOGLALKOZÁS 
Naponta d.e. 9:20 és délután 12:30 között, 
uzsonnával 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 
• énekelést (népdalok, körjátékok) 
• természetjárást 
• fizikai mozgást (hinta, staféták) 
• rövid magyar gyermekfilmek bemutatását 
• kézügyességi és kreatív foglalkozást 
• fó'zést (egyszerű magyar ételek elkészítését) 

A program támogatásához a szülőktől szerény 
anyagi hozzájárulást kérünk. Nagy örömmel 
várunk minden gyermeket a programra és 
kérjük, hogy jelentkezéssel, kérdésekkel és 
tanácsokkal forduljanak Bokor Erikához 
(708) 439-6989. 

A Ghymes együttes zenél. 


