
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 $24.00, 
heti $137.00 — két hálószobás napi $26.00, heti 
$149.00 — háromhálószobás napi $33.00, heti 
$173.00 — négy hálószobás napi $36.00, heti 
$197.00. 
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. 

* * * 

"Laurel Lodge" — egyéni elhelyezés lehetséges itt. 
Két és négyágyas szobák, közös fürdő. Személyen
ként napi $6.00. Ezt az épületet csak kellő számú 
jelentkező esetében vesszük igénybe. 

JELENTKEZÉS: 

Érdeklődés telefonon vagy írásban: László Böjtös, 
7000 Hilton Road, Brecksville, Ohio 44141. Tel.: 
(216) 526-4587 este — (216) 621-2998 nappal. 

Helyfoglalás írásban, kabinonként egy napi díj letét 
ellenében, amit aug. 11-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: 

A résztvevők augusztus 22-én délután két óra után 
iratkoznak be az állami park központi épületében. 
Itt kell befizetni a heti részvételi díjat, ami szemé
lyenként $25.00, házaspárnak $40.00, diáknak és 
nyugdíjasnak $6.00. 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. 
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az 
ITT—OTT 

és a 
MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 

MAGYAR HETÉRE 
1982. augusztus 28-tól szeptember 4-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 

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

Ablakrészletek 
a 

clevelandi 
nyugat-oldalt 

új 
református 

templomban 



PROGRAM 

AUGUSZTUS 28 — SZOMBAT 

Dél- Érkezés, beiratkozás, elszállásolás, ismer
után kedés. 

Este Szabadfoglalkozás 

AUGUSZTUS 29 — VASÁRNAP 

9:30 Résztvevők köszöntése 
Sass Márton (Chicago, 111.) M.B.K. gond
noka 
Istenszolgálat 

10:30 Törökvilág Magyarországon 
Bayerle Gusztáv (Bloomington, Ind.) tan
székvezető professzor 

11:30 Magyar gazdasági mechanizmus a világ köz
gazdasági mérlegében 
Horváth János (Indianapolis, Ind.) közgaz
daságtani professzor 

20:00 Magyar film 

AUGUSZTUS 30 — HÉTFŐ 

10:00 Előadás 
Csoóri Sándor (Budapest) író 

11:00 Kodály Zoltán: A művész, a tanító 
Zsakó Gyula (South Orange, NJ) zenepro
fesszor 

20:00 Csoóri Sándor szerzői estje 

AUGUSZTUS 31 — KEDD 

10:00 A csehszlovákiai magyar nemzetiség jelene 
Előadó felkérve 

11:00 Ady jelentősége a világirodalomban 
Vezér Erzsébet (Budapest) irodalomtörténész 

20:00 Magyar film 

SZEPTEMBER 1 — SZERDA 

9:30 Istenszolgálat 

10:30 A Petőfi Kör 
Jónás Pál (Albuquerque, N.M.) közgazda
ságtani professzor 

11:30 A CHRR munkája az erdélyi magyarsággal 
kapcsolatos újabb fejlemények tükrében 
Hámos László (New York, NY), a CHRR 
munkatársa 

18:00 Tábortűz — Szórakozó est 
Nagy Sándor és Zsuzsa közreműködésével 

SZEPTEMBER 2 — CSÜTÖRTÖK 

10:00 A demokratikus kísérlet sorsa 1945—47-ben 
Kiss Sándor (Alexandria, Va.), az Amerika 
Hangja munkatársa 

11:00 Csipkefa — Játék a népköltészettel 
Sólyom Kati (Pécs) előadóművész, a pécsi 
Nemzeti Színház tagja 

20:00 Mit jelent magyarnak lenni Amerikában — 
ifjúsági eszmecsere 

SZEPTEMBER 3 — PÉNTEK 

10:00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése 

13:00 Gyermek Szavalóverseny 

20:00 "Elmondom titkát édesem a dalnak" — Iro
dalmi összeállítás a magyar klasszikusokból 
Sólyom Kati előadásában 

SZEPTEMBER 4 — SZOMBAT 

10:00 Istenszolgálat — A hét lezárása 

11:00 Csomagolás — kijelentkezés — búcsúzás 

Minden előadást hozzászólás követ 

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 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. 


