
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, fel
szerelt 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 — két hálószobás napi $19.00 — heti $95.00 
— három hálószobás 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. 

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 25-én 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: 

Lake Hope állami park Columbus, Ohioótól 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. 

JELENTKEZÉS: 

Telefonon vagy írásban 

Aug. 15-ig László Böjtös, 7000 Hilton Road, 
Brecksville, Ohio 44141. — Tel.: 
(216) 621-2998 (nappal) 
(216) 526-4587 (este) 

Aug. 12 után Márton Sass, 1932-A Greenleaf, 
Chicago, Ill. 60626. 
Tel.: (312) 338-8455 (este) 
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Közössegünk az idén is megrendezi a Magyar 
Hetet. Formális programunkat — előadások, iro
dalmi estek — nyaralással, szórakozással kötjük 
össze. A gyermekek számára külön foglalkozást ter
vezünk beleértve a már hagyományossá vált 
szavalóversenyt. 
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Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 



PROGRAM 

AUGUSZTUS 25 — SZOMBAT 

Dél- Beérkezés, beiratkozás, elszállásolás, is-
után merkedés. 

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

AUGUSZTUS 26 — VASÁRNAP 

9:30 Istenszolgálat. 

10:30 A vallások és a Magyar Állam viszonya a 
18—20. században. 
Sinor Dénes (Bloomington, Indiana) egye
temi tanár. 

Magyar történelemtanítás életrajzos mód
szerrel. 
Nagy Károly (New Jersey) egyetemi tanár. 

Hozzászólások. 

18:00 Közösségi ismerkedési összejövetel. 

19:00 Magyar film. 

AUGUSZTUS 27 — HÉTFŐ 

10:00 A Világbank és a magyar lehetőségek. 
Várallyay Gyula (Washington, D.C. — 
World Bank). 

A jelenkori magyar irodalom. 
Ilia Mihály (Szeged) egyetemi tanár. 

Hozzászólások 

19:00 Irodalmi est: Móra Ferenc 
Az MBK fiataljai bemutatásában. 

AUGUSZTUS 28 — KEDD 

10:00 Gondolatok magyar sorskérdésekről. 
Faludy György (Toronto) író. 

A VOA (Amerika Hangja) magyar vonat
kozású működése. 
Takács József (Washington, D.C) . 

Hozzászólások. 

19:00 Faludy György irodalmi estje. 

AUGUSZTUS 29 — SZERDA 

9:30 Istenszolgálat. 

10:00 A szomszéd államok magyar irodalma. 
Ilia Mihály (Szeged) egyetemi tanár. 

Erdélyi Szimpózium Kent-en — annak elő
készítése és visszhangja. 
Ludányi András (Ada, Ohio) egyetemi 
tanár. 

Hozzászólások. 

17:00 Tábori vacsora. 

19:00 Tábortűz: Ki mit tűd — szórakozó est. 

AUGUSZTUS 30 — CSÜTÖRTÖK 

10:00 Erdély — a szabadság elve és az elnyomás 
valósága. 
Király Béla (New York) egyetemi tanár. 

"Ha kevesebben volnának, mint azok . . . " 
(Gondolatok korunk csehszlovákiai magyar 
irodalmáról). 
Kovács L. Klára (New Jersey) tanárnő. 

Hozzászólások. 

19:00 Magyar film. 

AUGUSZTUS 31 — PÉNTEK 

10:00 A nyugati magyar irodalom. 
Ilia Mihály (Szeged) egyetemi tanár. 

Rövid beszámoló a nyugati magyar iroda
lom hazai befogadásának ügyéről. 
Püski Sándor (New York) könyvkiadó. 

A magyar filmművészet jellegzetességei 
1945-től napjainkig — a nyugati filmgyártás 
tükrében. 
Makay Árpád (New York) cinem atographer 

Hozzászólások. 

13:00 A Magyar Baráti Közösség közgyűlése. 

19:00 Irodalmi est: Krúdy Gyula panoptikuma. 
Lőte Pál (Cleveland). 

SZEPTEMBER 1 — 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 Lake Hope-i programon, az általános 
beiratkozáson kívül, a Portland State University 
nyári tagozatára szintén a helyszínen kell regiszt
rálni. A tandíj "undergraduate" szinten $47.00, 
"graduate" szinten pedig $87.00. A részvétel 2 
credit órát képez. A pontok rendes "transferable 
credit"-et képeznek, azaz bármelyik észak-ameri
kai egyetemen beszámítja, nem kell a portiandi 
egyetemnek hallgatója lenni. A bizonyítványt Port
land State University állítja ki. 


