
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 $19.00, 
heti $102.00 — két hálószobás napi $21.00, heti 
$114.00 — háromhálószobás napi $23.00, heti 
$138.00 — négy hálószobás napi $31.00, heti 
$162.00. 
Ezek a cabinok szintén rendelkeznek — a hálószo
bákon kívül — nappalival, fürdővel és egy hűtő
szekrénnyel, mosogatóval és kettős villanyfőző-
karikával. 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 július 20-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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MAGYAR HETÉRE 
1981. augusztus 22-től augusztus 29-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 

É V F O R D U L Ó I N K 

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



PROGRAM 

AUGUSZTUS 22 — SZOMBAT 

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

Este Szabadfoglalkozás 

AUGUSZTUS 23 — VASÁRNAP 

9:30 Résztvevők köszöntése 
Sass Márton (Chicago) M.B.K. gondnoka 
Istenszolgálat 

10:30 A magyar nyelv idegenben való megtartásá
nak problémái 
Kabdebó Tamás (Manchester, Anglia) író 

11:30 Kalandjaim és az útikönyvek 
Fodor Jenő (Litchfield, CT) író 

19:00 Magyar film 

AUGUSZTUS 24 — HÉTFŐ 

10:00 Előadás 
Kányádi Sándor (Kolozsvár) költő 

11:00 Bartók Béla jelentősége (Előadás zenei il
lusztrációkkal) 
Zsakó Gyula (South Orange) zenepedagógus 

19:00 Kányádi Sándor irodalmi estje 

AUGUSZTUS 25 — KEDD 

10:00 Előadás 
Előadó felkérve 

11:00 A műfordítás problémái és eredményei 
Kolumbán Miklós (Somerville, NJ) tanár, 
irodalmi szerkesztő 

19:00 Kabdebó Tamás irodalmi estje 

AUGUSZTUS 26 — SZERDA 

9:30 Istenszolgálat 

10:30 A jelenkor jugoszláviai magyar irodalma 
Kovács Klára (Hackettstown, NJ) költő 

11:30 A szocializmus emberi vonatkozásai 
Medyesy László (Wallingford, CT) lelkész, 
egyetemi tanár 

19:00 Tábortűz — Szórakozó est 

AUGUSZTUS 27 — CSÜTÖRTÖK 

10:00 Bethlen Gábor élete és hagyatéka az utókor 
tükrében 
Szendrey Tamás (Erie, PA) egyetemi tanár 

11:00 1956: Első háború a szocialista országok 
között 
Király Béla (New York, NY) egyetemi 
tanár 

19:00 Az amerikai magyar oktatás eredményei és 
nehézségei 
Nagy Károly (New Brunswick, NJ) egyetemi 
tanár 
Kerekasztal megbeszélés 
Az MBK fiataljai 

AUGUSZTUS 28 — PÉNTEK 

10:00 Az amerikai magyar identitás 
Hám Tibor (Washington, DC) orvos 

11:00 Gyermek szavalóverseny 

13:00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése 

19:00 Magyar film 

AUGUSZTUS 29 — SZOMBAT 

10:00 Istenszolgálat — A hét lezárása 

11:00 Csomagolás — kijelentkezés — búcsúzás 

Minden előadást hozzászólás követ 

FOGLALKOZÁS AZ IFJÚSÁGGAL: 

A hét minden napján szervezett foglalkozást 
biztosítunk a gyermekek részére (7 évestől 13 éve
sig). A tanítás magyar témakörei: földrajz, történe
lem, nyelvtan, néprajz és természetrajz. Este gyer
mekeknek külön diafilmvetítés (János Vitéz, Egri 
csillagok). 

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. 


