
EGYETEMI SZINTŰ SZEMINÁRIUMOK: 

Azok számára, akik egyetemi "credit"-re vesz
nek részt a Laké Hope-i programon, az általános 
beiratkozáson kívül, a Portland State University 
nyári tagozatára szintén a helyszínen kell regiszt
rálni. A tandíj "undergraduate" szinten $55.00, 
"graduate" szinten pedig $95.00. A részvétel 2 
"credit" órát képez. A pontok rendes "transferable 
credit"-et képeznek, azaz bármelyik észak-ameri
kai egyetemen beszámítják, nem kell a portiandi 
egyetemnek hallgatója lenni. A bizonyítványt 
Portland State University állítja ki. 

ELHELYEZÉS: 
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 
"De-Luxe housekeeping cabin" — heti bér: 
$198.00. — 2 hálószoba 2-2 ággyal, nappali szoba 
ágynak számítható kanapéval, ebédlő, felszerelt 
konyha, fürdő, terasz. 
Ez a cabin megosztható, két család, vagy házaspár 
együtt veheti ki. 
"Standard housekeeping cabin" — heti bér: 
$156.00. — 2 hálószoba, nappali, étkezőtér, felsze
relt konyharész, fürdő, kandalló. 
A kivitel szerényebb a "De-Luxe"-nél. Rusztikus 
"log cabin" jellegű épület. 
"Sleeping cabin" — egy hálószobás napi $32.00, 
heti $140.00 — két hálószobás napi $34.00, heti 
$160.00 — háromhálószobás napi $42.00, heti 
$180.00 — négy hálószobás napi $50.00, heti 
$200.00. 
Ezek a cabinok szintén rendelkeznek — a hálószo
bákon kívül — nappalival, fürdővel és egy hűtő
szekrényből, mosogatóból és kettős viilanyfőző-
karikából álló konyhaegységgel. Viszont itt nincsen 
főzőedény és tányér felszerelés. 

JELENTKEZÉS: 

Érdeklődés telefonon vagy írásban: László Böjtös, 
11312 Fitzwater Road, Brecksville, Ohio 44141. 
Tel.: (216) 526-4587, este. — Helyfoglalás írásban, 
kabinonként egy napi díj letét ellenében, amit július 
hó 30-ig megkapott esetleges lemondás esetén visz-
szatérítünk. A csekket ITT-OTT névre kérjük ki
állítani. A hely korlátozott, igényeket az érkezés 
sorrendjében vesszük figyelembe. 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK: 

Általában minden család önmagát látja el élelem
mel, ami a főzésre felszerelt kabinokban megold
ható. A park rendelkezik vendéglővel. A központi 
épület egyben a "Dining Lodge". 

BEIRATKOZÁS: 

Beiratkozás, egyben részvételi díj fizetése az elő
adások termében történik augusztus 17-én. Szemé
lyenként $30.00, házaspároknak $50.00, nyugdíjas
nak $6.00, diákoknak ingyenes. A három napnál 
tovább nem maradók: egyén $15.00, házaspár 
$25.00. 

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. 

Autóbusszal: a legközelebbi Greyhound állomás 
Athens, Ohio. 
Repülővel: Columbus, Ohio. 

I l l u s z t r á c i ó - Nagy László 

Idei magyar hetünkön, a múltbeliekhez hasonlóan, 
formális programunkat — előadások, irodalmi es
tek — nyaralással, szórakozással kötjük össze. 

az 
ITT—OTT 

és a 
MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 

MAGYAR HETÉRE 
1987. augusztus 15-től augusztus 22-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 



PROGRAM 

AUGUSZTUS 15 — SZOMBAT 

Dél- Érkezés, elszállásolás. 
után 
20:00 Találkozzunk — baráti összejövetel, frissí

tőkkel, zenével. 
Közreműködik: Nagy Sándor (Waterbury, 
CT.) 

AUGUSZTUS 16 — VASÁRNAP 
Műsorvezetők: 

Kazella István és Somogyi Balázs 

9:30 Résztvevők köszöntése. 
Éltető Lajos (Portland, ORE.) 

10:00 Istenszolgálat. 
Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ.) 

11:00 Szerelmes történelmünk. 
Király Béla (Highland Lakes, NJ.) 

12:00 Nemzettudat a mai magyar irodalomban. 
Görömbei András (Debrecen) 

20:00 Jámbor Imre hegedűművész hangversenye. 
(Itabén-Bánát, Jugoszlávia.) 

AUGUSZTUS 17 — HÉTFŐ 
Műsorvezető: Venczel János 

9:30 Németh László Sajkódon — vetített képekkel 
illusztrált előadás. 
Némethyné Németh Magda (Toronto, Ont.) 

10:30 A szárszói előadás és annak utóhatása. 
M. Kiss Sándor (Budapest) 

11:30 A kiadó kapcsolatai Németh Lászlóval. 
Püski Sándor (New York, NY.) 

20:00 Vetítettképes bemutató Erdélyről. 
Pándy-Szekeres Dávid (Delhi, Canada.) 

AUGUSZTUS 18 — KEDD 
Műsorvezető: Ludányi Panni 

9:30 Előadás 
Csoóri Sándor (Budapest) 

11:00 A Kossuth Klub munkássága. 
Fogarasi Ágnes (Budapest) 

20:00 Hungária Néptáncegyüttes kamara-bemuta
tója. 

AUGUSZTUS 19 — SZERDA 
Műsorvezető: Böjtös László 

9:30 Istenszolgálat. 
Pándy-Szekeres László (Delhi, Canada.) 

10:30 A szivárvány nyolcadik színe. 
Mózsi Ferenc (Chicago, ILL.) 

11:15 Beszámoló. 
Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom kép
viselője (Neubiberg, Svájc.) 

12:00 Az Occidental Press és a magyar művelődés 
feladatai a száműzetésben. 
Csicsery-Rónay István (Washington, DC.) 

19:00 Tábortűz — szórakozó est. 

AUGUSZTUS 20 — CSÜTÖRTÖK 
Műsorvezető: Somogyi Balázs 

9:30 A világűrkísérletek jövője. 
Bay Zoltán (Chevy Chase, MD.) 

10:30 Népi mozgalom a mai fiatal értelmiség éle
tében. 
M. Kiss Sándor (Budapest). — Hozzászóló: 
Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ.) 

11:30 A fiatal magyar írónemzedék 
Radnóti Sándor (Budapest) 

20:00 Csoóri Sándor szerzői estje. 

AUGUSZTUS 21 — PÉNTEK 

9:30 Ifjúsági szavalóverseny. 

11:00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése. 

16:00 A magyar közgazdaság problémái, lehetősé
gei. — Beszélgetés Liska Tiborral és Liskáné 
Pólya Lenkével (Budapest). 

20:00 Irodalmi összeállítás Szabó Lőrinc műveiből 
Balogh Emese (Budapest) 

AUGUSZTUS 22 — SZOMBAT 

10:00 Istenszolgálat. 
Lipták Béla (Stamford, CT.) 

11:00 Csomagolás — küelentkezés — búcsúzás. 

Ifjúsági program az MHB 1987-es 
nyári közösségi hetén 

A tervezett Ifjúsági Program anyagát a Magyar 
sorskérdések és a nyugati magyar fiatalság téma
csoport köré alakítottuk ki. Király Béla Szerelmes 
történelmünk című előadása szerves részét képezi 
az Ifjúsági Programnak. Ezt követően, a Program 
műsora külön előadóteremben kerül lebonyolításra. 
Érdy Miklós (A magyar díszítőművészet alapjainak 
eurázsiai kapcsolatai), Hámos László, Lipták Béla 
(Bős-Nagymaros — a tények), Ludányi András és 
Nagy Károly tartanak beszámolókat, előadásokat. 
Vita-megbeszélések keretében bőven lesz alkalom 
az ifjúság aktív részvételére. A sportfoglalkozásokat 
Kosa Ambrus szervezi. 

* * * 
„Második-generációs" Program az 1987-es ITT-
OTT Konferencián: A magyar-nyelvű Konferenciá
val párhuzamosan, tervbevettük egy angol-nyelvű 
összejövetel előkészítését. Ez a próbálkozás, a gyö-
kereit-kereső, magyarul-már-nem-beszélő, de ma-
gyarul-érző másod-generációs fiatalok megkeresé
sét, számbavételét kísérli meg. A program irányí
tását Ludányi András, Pándy-Szekeres László és 
Ujvági Péter végzik. 

FOGLALKOZÁS A GYERMEKEKKEL 

A délelőtti előadások ideje alatt foglalkozunk a 
7—12 éves gyermekekkel, a helyszínen megbeszélt 
témakörök szerint. 

Minden előadást hozzászólás követ 


