
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 villanyfőző-
karikából álló konyhaegységgel. Viszont itt nincsen 
főzőedény és tányér felszerelés. 

* * * 

JELENTKEZÉS: 

Érdeklődés telefonon vagy írásban: László Böjtös, 
7000 Hilton Road, Brecksville, Ohio 44141. Tel.: 
(216) 526-4587, este. 

Helyfoglalás írásban, kabinonként egy napi díj letét 
ellenében, amit augusztus l-ig megkapott esetleges 

lemondás esetén visszatérítünk. A csekket ITT-
OTT névre kérjük kiállítani. A hely korlátozott, 
igényeket az érkezés sorrendjében vesszük figye
lembe. 

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 előadá
sok termében történik augusztus 18-án. Személyen
ként $25.00, házaspárnak $40.00, diáknak és nyug
díjasnak $6.00. A három napnál tovább nem mara
dók: egyén $15.00, házaspár $25.00. 

MEGKÖZELÍTÉS: 

Laké 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. 
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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 
1985. augusztus 17-től augusztus 24-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 



AUGUSZTUS 17 — SZOMBAT 

Dél- Érkezés, elszállásolás, ismerkedés. 
után 
Este Szabadfoglalkozás 

AUGUSZTUS 18 — VASÁRNAP 

Műsorvezető: Somogyi Balázs 

9.30 Résztvevők köszöntése. 
Éltető Lajos (Portland, Ore.) 

10.00 Istenszolgálat 
Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ) 

11.00 A mai magyar irodalom Magyarországon, 
nemzetiségi sorban és diaszpórában. 
Pomogáts Béla (Budapest) 

20.00 Kosztolányi Dezső: Gondolatok a nyelvről. 
Irodalmi est az MBK ifjúsági csoportja rende
zésében. 

AUGUSZTUS 19 — HÉTFŐ 

Műsorvezető: Nagy Károly 

9.30 Hunyadi és társadalma. 
Held József (Camden, NJ) 

10.30 Gróf Batthányi Lajos, első magyar miniszter
elnök főbenjáró pere és vértanúsága. 
Szőts István (Bécs) 

20.00 Monoszlóy Katalin előadóestje: "Száll a ma
dár, száll az ének". 

AUGUSZTUS 20 - KEDD 

Műsorvezető: VenczelJános 

10.00 Előadás Mécs Lászlóról: "Kóborló elődöm, 
Tinódi Sebestyén." 
Monoszlói Dezső (Bécs) 

11.00 A modern magyar színház — Örkény István. 
Györgyey Klára (Orange, CT) 

20.00 Bemutató Szőts István filmjeiből: "Emberek a 
havason." 

AUGUSZTUS 21 - SZERDA 

Műsorvezető: Böjtös László 

9.30 Istenszolgálat 
Horváth Erzsébet (Budapest) 

10.30 Amerikai magyarság: múlt, jelen és jövő. 

Kétnyelvűség, kulturális pluralizmus és 
a valóságos kulturális politika Amerikában. 
Palasics János (Cleveland, OH) 

Az etnikus politika: lehetőségek vagy illúziók? 
Újvági Péter (Toledo, OH) 

A toledói magyar negyed fennmaradása és en
nek tanulságai. 
Ludányi András (Ada, OH) 

19.00 Tábortűz: szórakozó est 

AUGUSZTUS 22 — CSÜTÖRTÖK 

Műsorvezető: Somogyi Balázs 

9.30 Az emigráció feladatai és lehetőségei. 
Király Béla (Highland Lakes, NJ) 

10.30 Az erdélyi magyar irodalom: egy kisebbség 
sorsa és üzenete. 
Pomogáts Béla (Budapest) 

11.30 Magyar kisebbségi jogok nemzetközi fórumo
kon — 1985 május: Ottawa, június: Washing
ton, október: Budapest. 
Hámos László (New York, N.Y.) 

AUGUSZTUS 23 — PÉNTEK 

10.00 Ifjúsági szavalóverseny. 

11.00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése. 

20.00 Monoszlóy Dezső szerzői estje — Monoszlóy 
Katalin közreműködésével. 

AUGUSZTUS 24 - SZOMBAT 

10.00 Istenszolgálat 

Éltető Lajos (Portland, Ore.) 

A hét lezárása 

11.00 Csomagolás — kijelentkezés — búcsúzás 

Minden előadást hozzászólás követ 

PROGRAM 

FOGLALKOZÁS A GYERMEKEKKEL 

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

EGYETEMI SZINTŰ SZEMINÁRIUMOK: 

Azok számára, akik egyetemi "credit"-re vesz
nek részt a Lake 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. 


