
Beiratkozás 
Beiratkozás, egyben részvételi díj, kifizetése az előadá
sok termében történik auguszus 18-től. Egy hétre: 

Személyenként $50 
Házaspároknak $80 
Nyugdíjasoknak $30 
Diákoknak $20 

Napi részvételi díj: személyenként $15. 

Elhelyezés 
Minden Kabin légkondicionált. 

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Wildlife Cottage fDeluxel - Heti bér $450. 
Két hálószoba két-két ággyal, nappali szoba ágynak 
számítható kanapéval, ebédlő, felszerelt konyha, fürdő, 
terasz. Ez a kabin megoszható - két család vagy két 
házaspár együtt veheti ki. 

Furnace Cottage (Standard) - Heti Bér $350 
Két hálószoba, nappali, étkezőtér, felszerelt konyharész, 
fürdő, kandalló. A kivitel szerényebb a Wildlife-nál, 
rusztikus log cabin jellegű épület. 

Forest Cottage- Két hálószobás napi $75.00, heti $350.00. 
Három hálószobás napi $85.00, heti $400. 
Ezek a kabinok szintén rendelkeznek - a hálószobákon 
kívül - nappalival, fürdővel és egy hú'tőszekrénybó'l, 
mosogatóból és kettős villanyfőzőkarikából álló kony
haegységgel. Főzőedény és tányér felszerelés viszont itt 
korlátozott. 

A fenti árakhoz állami és helyi adót (95%), valamint 
közösségi kiadásainkat fedező felárat csatolunk. 

Étkezés 
Általában minden család önmagát látja el élelemmel. 
Az étkezés a főzésre felszerelt kabinokban megoldható. 

A park vendéglője is a résztvevők rendelkezésére áll. 

Jelentkezés 
Érdeklődés telefonon vagy írásban: 

Hargitai István, 27643 Laurell Lane 
North Olmstead, Ohio 44070. 
Telefon: 440-779-7791, este 
E-mail: Ihargitai@aol.com 
Helyfoglalás írásban, kabinonként egy napi díj letét 
ellenében, amelyet július hó 29-ig tudatott esetleges 
lemondás esetén visszatérítünk. 
A csekket MBK névre kérjük kiállítani. A hely korlátozott; 

igényeket az érkezés sorrendjében veszünk figyelembe. 

Megközelítés 
Laké Hope ohiói állami park, Columbustól kb. 50 mér
földre délkeletre fekszik. Amint ezt az alanti helyi térkép 
jelzi, a park bejárata a 278-as útról nyílik. 
Autóbusszal: A legközelebbi Greyhound állomás Athens, OH. 
Repülővel: Columbus, Ohio 

Emelkedő Magyar Megmaradás 

Magyar Hetünkön formális programunkat-előadások, irodalmi esték
nyaralással, szórakozással kötjük össze. 

M e g h í v ó 
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2002 

AUGUSZTUS 17-től 24-ig 
Laké Hope State Park - Zaleski, Ohio 

mailto:Ihargitai@aol.com


P r o g r a m 
AUGUSZTUS 17 - Szombat 

Délután - érkezés, elszállásolás, ismerkedés 

AUGUSZTUS 18 • Vasárnap 

Műsorvezető - Somogyi Balázs (Cheshire, CT) 

9:30 Istenszolgálat 
Rt. Rev. Pátkai Róbert, (Wembley, Anglia) 

10:40 Résztvevők köszöntése 
Fülöp László, MBK Gondnok, (Minneapolis, MN) 

11:00 "A megmaradás egyetemessége" 
Beder Tibor (Csíkszereda, Erdély) 

20:00 Filmvetítés 
Utána Találkozás, ismerkedés palacsinta mellett 

Chicagói csoportunk szervezésében 

AUGUSZTUS 19 • Hétfő 

Műsorvezető - Lauer Edit (Cleveland, OH) 

9:30 "Új nemzedék oktatásának szerepe a 
magyarság megtartásában" 
Orosz Ildikó (Beregszász, Kárpátalja) 

10:30 "Lehetőségeink a realitás fényében: 
Nyugateurópai kontextus" 
Rt. Rev. Pátkai Róbert ̂ Wembley, Anglia) 

20:00 "Terhünk a Föld: Az ötágú síp -
Magyarország, Erdély, Felvidék, Kárpátalja 
és Délvidék irodalma és dalai" 
Havas Judit és Budai Ilona előadóművészek 
(Budapest) 

AUGUSZTUS 20 - Kedd 

Műsorvezető - Fülöp Ágnes (Minneapolis, MN) 

9:30 "ARákocziAlapirványakanadaimagyarság 
életében: Vezérfonal a megmaradás útjához" 
Papp-Aykler Zsuzsa (Kanada) 

10:30 "Beszámoló az erdélyi megmaradásról" 
Willman Walter (Sepsiszentgyörgy, Erdély) 

20:30 Filmvetítés 
Duna TV filmje visszatelepülő magyarokról 

AUGUSZTUS 21 - SZERDA 

Műsorvezető - Ludányi Marika (Ada, OH) 

9:00 Istenszolgálat 
Rev. Szánthó Harrington Anikó (Erdély/New York) 

10:00 "Délamerika magyar származású ifjúsága: 
tegnap és ma" 
Némethy Judit (New York, New York) 

11:00 "Ar ellen, töretlen iramban: Mai magyar 
Cserkészet kihívásai a diaszpórában" 
Dömötör Gábor (Brazília/Connecticut) 

18:00 Tábortűz, szórakoztató est 
levezeti Somogyi Balázs 

AUGUSZTUS 22 • Csütörtök 

Műsorvezető - Bokor Erika (Chicago, IL) 

9:00 Gyermekprogram 
9:30 "A megmaradás parancsa" 

Józsa Fábián (Washington, DC) 
10:30 "Az amerikai magyarság szerepe a magyar 

nemzeti érdekek képviseletében" 
Kerék-Bárczy Szabo\cs,(Ix)s Angeles, CA) 

Előadások után - MBK Közgyűlés 

20:00 Magyarországi és erdélyi népzenei bemutató 
Csík János és zenekara 

AUGUSZTUS 23 - Péntek 

Műsorvezető - Layton Nárcisszá (New Fairfield, CT) 

9:30 "Nemzet és színház" 
Márton András (Budapest/NY) 

10:30 "Az Illyés-i Mű: Összefoglaló és szavalatok" 
Szenáky Gyöngyi, Havas Judit és Budai Ilona 

19:30 Táncház - Összközönség részvételével 
Csík Zenekar muzsikál 

AUGUSZTUS 24 - Szombat 

9:30 Istenszolgálat 
10:30 Búcsú 

Fülöp lászló, gondnok (Minneapolis, MN) 
10:45 Személyes búcsúk, kijelentkezés, hazaindulás 

G y e r m e k p r o g r a m 

Naponta délelőtt 9:20 és délután 12:30 között, 
"tízóraival" egybekötött gyermekfoglalkozást tar
tunk. A program összeállításánál a szórakoztatás 
mellett a közösségi tudat kialakítását is figyelembe 
vesszük. 

A napi terv magába foglal, többek között: 
-éneklést (népdalok, körjátékok) 
-természetjárást 
-fizikai mozgást (hinta, staféták) 
-rövid magyar gyermekfilmek bemutatását 
-kézügyességi és kreatív foglalkozást 
-főzést (egyszerű magyar ételek elkészítése) 

A fenti gyermekprogramot az érdeklődés alapján 
próbáljuk megszervezni lehetőségeink szerint. Nagy 
örömmel várunk minden gyermeket a programra és 
kérjük, hogy jelezzék a program iránti érdeklődést a 
Jelentkezési Lapon. A program támogatásához a 
szülők szerény anyagi hozzájárulását kérjük. 

Ifjúsági Program 

Az Ifjúsági Bizottság a Konferencia tervezett előadásai 
mellett külön programot állít össze az egész hétre, a 
tizenöt évesnél idősebb fiatalok részére. Készülnek 
külön beszélgetésekre a meghívott előadókkal; 
műhelyeket, szórakoztató összejöveteleket, kirándulá
sokat terveznek. Minden fiatalt szeretettel várnak. 

A program végleges összetétele változhat 


