
ELHELYEZÉS: 

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

"De-Luxe housekeeping cabin" — heti bér: 
$165.00. — 2 hálószoba 2-2 ággyal, nappali szoba 
ágynak számítható kanapéval, ebédlő, felszerelt 
konyha, fürdő, terrasz. 

Ez a cabin megosztható, két család, vagy házaspár 
együtt veheti ki. 

Közösségünk az összes De-Luxe cabint (17) lefog
lalta. A jelentkezés sorrendjében biztosítjuk ezt az 
érdeklődőknek. 

"Standard housekeeping cabin" — heti bér: 
$130.00. — 2 hálószoba, nappali, étkezőtér, felsze
relt konyharész. 
A kivitel szerényebb a "De-Luxe"-nél. Közössé
günk ebből nem foglalt. Biztosítani csak úgy tu
dunk, ha az érdeklődés időpontjában a "State 
Park" rendelkezik szabad hellyel. 

"Sleeping cabin" egy hálószobás napi $17.00, heti 
$85.00 — kát hálószobás napi $19.00, heti $95.00 
— háromhálószobás napi $23.00, heti $115.00. 
Ezek a cabinok szintén rendelkeznek nappalival, 
fürdővel, jégszekrénnyel — viszont nincs főzési 
lehetőség. 

"Laurel Lodge" — Egyéni elhelyezés lehetséges itt, 
amennyiben szabad az épület. Két és négy ágyas 
szobák, közös fürdő. A négy ágyas szoba napi 
$13.00, a két ágyas $10.00. 

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 $20.00 letét elle
nében, amit aug. l-ig megkapott esetleges lemon

dás esetében visszatérítünk. A csekket ITT-OTT, 
vagy MBK névre kérjük kiállítani. A hely korláto
zott, igényeket az érkezés sorrendjében vesszük fi
gyelembe. 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK: 

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

BEIRATKOZÁS: 

A résztvevők augusztus 23-án délután két óra után 
iratkoznak be az állami park központi épületében. 
Itt kell befizetni a részvételi díjat, ami személyen
ként $15.00, házaspárnak $25.00, diáknak és nyug
díjasnak $6.00. 

MEGKÖZELÍTÉS; 
Laké Hope állami park Columbus, Ohiotól kb. 50 
mérföldre délkeletre fekszik. Az alanti helyi térkép 
szerint a 278-as útról nyílik a park bejárata. 

az 

ITT—OTT 
és a 

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 

= MAGYAR HETÉRE = 
1980. augusztus 23-tól augusztus 30-ig 

Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 

"Rábaközi hímzések" 
DT. Jámbor Kálmánné 

Idei magyar hetünkön, a múltbeliekhez hasonlóan, 

formális programunkat — előadások, irodalmi es

tek — nyaralással, szórakozással kötjük össze. 

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

Printed by CLASSIC PRINTINC Corp.. 9527 Madison A ve., Cleveland. Ohio 44102 



PROGRAM 

AUGUSZTUS 23 — SZOMBAT 

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

20:00 A hét megnyitása, résztvevők köszöntése. 
Sass Márton (Chicago) M.B.K. gondnoka. 

AUGUSZTUS 24 — VASÁRNAP 

9:30 Istenszolgálat 

10:30 Szárszó: A Bátrak Konferenciája. 
Kovács Imre (New York) író. 

11:30 Pályafutásom. 
Starker János (Bloomington, Indiana) elő
adó-művész, egyetemi tanár. 
Hozzászólások. 

18:00 Közösségi ismerkedési összejövetel. 

19:00 Magyar film. 

AUGUSZTUS 25 — HÉTFŐ 

10:00 A Magyar Baráti Közösség Munkája és Cél
kitűzései. 
Kerekasztal megbeszélés és vita-fórum. 
Résztvevők: Böjtös László, Cseh Tibor, 
Éltető Lajos, Lipták Béla, Ludányi András. 
Hozzászólások. 

19:00 Zenei est. 
Nagy Sándor és Zsuzsa előadásában. 

AUGUSZTUS 26 — KEDD 

10:00 Előadás 
Csoóri Sándor (Budapest) író. 

11:00 Kalandjaim és az útikönyvek. 
Fodor Jenő (Litchfield, CT) író. 
Hozzászólások 

19:00 Csoóri Sándor irodalmi estje. 

AUGUSZTUS 27 — SZERDA 

9:30 Istenszolgálat 

10:30 Karinthytól József Attiláig — személyes él
mények. 
Faludy György (Toronto) költő. 

11:30 A magyar népzene hatásai zeneműveimben. 
(Előadás zenei illusztrációkkal) 
Nagy Sándor (New Haven, CT) zeneszerző. 
Hozzászólások 

19:00 Tábortűz: Szórakozó est. 

AUGUSZTUS 28 — CSÜTÖRTÖK 

10:00 Magyar közgazdasági helyzet. 
Műhely — Várallay Gyula (World Bank, 
Washington, D.C.) irányítása alatt. 
Hozzászólások 

11:30 Gyermek szavalóverseny 

19:00 Magyar film 

AUGUSZTUS 29 — PÉNTEK 

9:30 Az 56-os Forradalom és a Nagy Imre Per. 
Kopácsi Sándor (Toronto) író. 

10:30 Az amerikai politika Kelet-Európával kap
csolatos irányelvei és módszerei. 
Tóth Csanád (Washington, D.C.) külügymi
nisztériumi osztályvezető. 
Hozzászólások 

13:00 A Magyar Baráti Közösség Közgyűlése 

19:00 Irodalmi est: Arany János. 
Az MBK fiataljai bemutatásában. 

AUGUSZTUS 30 — SZOMBAT 

10:00 Istenszolgálat — A hét bezárása. 

11:00 Csomagolás, kijelentkezés, búcsúzás. 

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 Port
land State University állítja ki. 


