
ELHELYEZÉS 

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

„De-Luxe housekeeping cabin"— heti bér $244.00. 
2 hálószoba 2-2 ággyal, nappali szoba ágynak számít
ható kanapéval, ebédlő, felszerelt konyha, fürdő, te
rasz. Ez a kabin megosztható, két család, vagy házas
pár együtt veheti ki. 

„Standard housekeeping cabin"— heti bér: $195.00. 
2 hálószoba, nappali, étkezőtér, felszerelt konyharész, 
fürdő, kandalló. 

A kivitel szerényebb a „De-Luxe"-nél. Rusztikus 
„log cabin" jellegű épület. 

„Sleeping cabin"— egy hálószobás napi $41.00, 
heti $155.00 — két hálószobás napi $46.00, heti $190.00 
— három hálószobás napi $51.00, heti $207.00 — négy 
hálószobás napi $61.00, heti $235.00. 

Ezek a kabinok szintén rendelkeznek — a hálószo
bákon kívül — nappalival, fürdővel és egy hűtőszek
rényből, mosogatóból és kettős villanyfőző-karikából 
álló konyhaegységgel. Viszont itt nincsen főzőedény és 
tányér felszerelés. 

A fenti árakhoz állami és helyi adót, valamint közös
ségi kiadásainkat fedező felárt adunk hozzá. 

JELENTKEZÉS 

Érdeklődés telefonon vagy írásban: László Böjtös, 
11312 Fitzwater Road, Brecksville, Ohio 44141. Tel: 
(216) 526^1587, este. — Helyfoglalás írásban, kabinon
ként egy napi díj letét ellenében, amit július hó 30-ig 
megkapott esetleges lemondás esetén visszatérítünk. A 
csekket MBK névre kérjük kiállítani. A hely korláto
zott, igényeket az érkezés sorrendjében vesszük figye
lembe. 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

Általában minden család önmagát látja el élelem
mel, ami a főzésre felszerelt kabinokban megoldható. 
A park vendéglője hosszú szünet után újjáalakított 
formában újra üzemben lesz. 

BEIRATKOZÁS 

Beiratkozás, egyben részvételi díj fizetése az előadá
sok termében történik augusztus 22-én. Egy hétre sze
mélyenként $50.00, házaspároknál $80.00, személyen
ként nyugdíjasoknak $20.00, diákoknak $10.00. Az 
egy hétig nem maradóknak napi $15.00 személyenként. 

MEGKÖZELÍTÉS 

Lake Hope állami park, Columbus, Ohiótól kb. 50 
mérföldre délkeletre fekszik. Az alanti helyi térkép 
szerint a 278-as útról nyílik a park bejárata. 
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ITT-OTT 
és a 

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 

MAGYAR HETE 
1992. augusztus 22-től augusztus 29-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 

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

szórakozással kötjük össze. 



AUGUSZTUS 22 - SZOMBAT 

Dél
után Érkezés, elszállásolás, ismerkedés 

Este Szabadfoglalkozás 

AUGUSZTUS 23 — VASÁRNAP 

Műsorvezető: Somogyi Balázs 

9.30 Résztvevők köszöntése 

10.00 Istenszolgálat 
Kálmán Szabolcs (Cleveland, Ohio) 

11.00 A magyarság lehetőségei és feladatai az ezred
fordulón. Pomogáts Béla (Budapest) 

20.00 Erdélyi irodalmi est Harkó Gyöngyvér (New 
Brunswick) összeállításában 

AUGUSZTUS 24 — HÉTFŐ 
Műsorvezető: Böjtös László 

9.30 Erdélyi sors és irodalom 
Sütő András (Marosvásárhely) 

11.00 A szerelem és halál magyar ünnepei 
Falvay Károly (Budapest) 

20.00 Hangverseny 
Hóvirág énekkar (Veszprém) előadásában 

AUGUSZTUS 25 - KEDD 
Műsorvezető: Tapolyai Boglárka 

9.30 És most hová, MBK? — kerekasztal 
Résztvevők: Éltető Lajos (Portland, Ore.), Lu-
dányi András (Ada, Ohio), Sass Márton (Chi
cago, 111.), Somogyi Balázs (Cheshire, CT). 

12.00 Beszámolók a Világtalálkozóról és az Anya
nyelvi Konferencia üléséről 

20.00 Szerzői est — Sütő András 

AUGUSZTUS 26 - SZERDA 
Műsorvezető: Sass Márton 

9.30 Istenszolgálat 
Végvári Vazul (New York, NY) 

10.30 Az Amerikai Magyar Koalíció — beszámoló 
Bertalan Imre (Washington, D.C.) 
Lauer Edit (Cleveland, Ohio) 

11.30 Megtorlás napjai 
Matuska Márton (Újvidék, Novy Sad) 

18.00 Tábortűz: szórakozó est 

AUGUSZTUS 27 - CSÜTÖRTÖK 
Műsorvezető: Kovács László 

9.30 Magyar emberi jogvédelem — ifjúsági kerek
asztal 
Résztvevők: Hámos László (New York), Kaslik 
Ibolya (Toronto, Canada), Ludányi András 
(Ada, Ohio), Somogyi Ilona (Cheshire, CT) vi
tavezető. 

12.00 Az anyaország és a nyugati magyarság kapcso
latai — Tar Pál (Washington, DC). 

20.00 Magyar színház tegnap és ma 
MBK Ifjúsági Bizottság előadásában 

AUGUSZTUS 28 - PÉNTEK 

10.00 Ifjúsági szavalóverseny 

11.00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése 

20.00 Bábszínházi bemutató 
MBK Ifjúsági Bizottság rendezésében 

21.00 Gála-bál 

AUGUSZTUS 29 - SZOMBAT 

10.00 Istenszolgálat 
Bertalan Imre 

11.00 Búcsú 
Somogyi Balázs 

11.30 Csomagolás, kijelentkezés 

Minden előadást hozzászólás követ 

IFJÚSÁGI PROGRAM 
A múlt évben alakult 5 tagú ifjúsági bizottság egész 
hétre kiterjedő ifjúsági programot állít össze. A tervek 
szerint formális előadásokra, a meghívott előadókkal 
való külön beszélgetésekre, műhelyekre, szórakoztató 
összejövetelekre és kirándulásokra készülnek. 

PROGRAM 


