
P     R     O     G      R       A     M 
Augusztus 15, Szombat 
Érkezés és regisztráció 

Augusztus 16, Vasárnap  
  - Kovalszki Péter 
           Megemlékezés halottainkra, és volt gondnokunkra,  
           Sass Mártonra 
10:30  A magyar hiedelmek rendszere és funkciói a 20.  

században - Keszeg Vilmos 
12:00  Állampolgári avatás - Király Zsófia  
            - Szakács Imre 
19:00  Kárpátaljai zenei mozaik - Jake Shulman-Ment 

Augusztus 1  t  
9:00  Istenszolgálat - Nt. Tamásy Éva 

10:30  Könyvklub: Wass Albert - A funtineli boszorkány 
            moderálja Turcsány Péter 

 
            S  - Fülöp László, Turcsány Péter, Várdy-

Huszár Ágnes, Várdy Béla:  írásaikról és  Fekete Sas  
valamint a Kráter kiadókról 

20:00  Koncert és táncház - Gyanta Zenekar 

Augusztus 18, Kedd  
10:00  Kirándulás - Ifjúsági szervezéssel 

 

Augusztus 19, Szerda 
  -  
           Molnár Zsolt 
  9:45  Kárpátaljai körkép - Orosz Ildikó 
11:30  Együtt élni a múlttal: a lokális történelmek  

szerepe és formái - Keszeg Vilmos 
 

            - Turek Miklós 

Augusztus 20, Csütörtök 
   - Ludányi András, 
              

   
 

           - Turek Miklós 

Augusztus 21, Péntek 
  - Somogyi  

Balázs 
10:30  A magyar népmese - Mészáros Eszter 

 
           Csoma Sándor Program 

 
20:00  Muzsika és táncház  

Augusztus 22, Szombat 
 

 
ELHELYEZÉS 

á-
cionálóval rendelkeznek.  A 

-
-

a-
punkon:  http://www.itt-ott.org. 

RÉSZVÉTELI DÍJ 
Heti részvételi díj: 
       
       
Napi részvételi díj: 
      

 
ÉRDEKL DÉS 
Minger Hajnal  -8094  themingers@sbcglobal.net 
Kovalszki Péter  -5354  hunpeter@att.net 

 -   fazotto@yahoo.com 

JELENTKEZÉS 
A kabinfoglalásra a kabin árát és a regisztrációs lapot küldd: 

 
:  2015, július 15. 

Kérünk, ha módotok van rá, éljetek a honlapi regisztrálás 
lehet ségével! 

  Lemondás esetén, 
miután a kabinfizetés megtörtént, a beküldött összeget nem áll 

 

Ha csak július 15-e után tudtok jelentkezni, kabinlehet sége-
kért hívjátok a park számát:  (866) 644-6727. 

MEGKÖZELÍTÉS 
-állami park, Columbus-tól  50 mérföldnyi tá-

volságra, délkeletre fekszik.  A pa -

pedig Columbus. 

Esetleges programváltozásokat és részletesebb információt 
honlapunkon közlünk:  http://www.itt-ott.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
jtös László ( hio):  -

-tól  Magyarország 
Cleveland- - és az 

z-
-  

Gyanta Együttes (Torontó) -
ban alakult, tagjai a Montreal és Toronto környéki kanadai-
magyar közösség közül emelkedtek ki, akik magas szinten kép-

-
ismerik a magyar népzenét Magyarország, Erdély és Szlovákia 

 

Keszeg Vilmos (Kolozsvár): Tanulmányait Tordán, majd a ko-
- o-

mányegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék tanára, a 

20 századi életpályák és élettörténetek. 

Király Zsuzsanna (Budapest):  Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam-és Jogtudományi karán végzett jogászként, majd 

a-
nóban konz -

 

Kovalszki Péter (Michigan):  Erdélyi származású detroiti ma-
o-

zik. Több mint két évtizede az 

foglalkoztatja a nyugati magyar diaszpóra sorsa. 

Ludányi András (Budapest-Ada):  
az ITT- ta szolgál-
ja a magyarságot, közösségünk tevékenységein keresztül is.  Poli-

 

Ludányi Panni ( hio):  -
-

Konferenciák megszervezésében. 

Mészáros Eszter (Budapest):  Tavaly a Minnesota Hungarians 

dúla.  Családokkal és csoportokkal dolgozik, már tavaly is részt 
vett az ITT- t a néptánc 
programokon. 

láh Zsófia (Szeged):  A Szegedi Tudomány Egyetemen vég-
-pedagógia szakon.  A népzene, népha-

van az USA- ra magyar isko-
láiban és magyar rendezvényein.  

 

 

rosz Ildikó (Beregszász):   

elnöke.  2013 óta a pedagógiatudományok doktora, a kárpátaljai 

kitüntetés birtokosa. 

Somogyi Balázs (Connecticut):  A keleti parti magyarság szol-
gálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett.  

á-
lis Egyesület (Hungarian Cultur  

Szakács Imre (Budapest):  -
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rának végzettje, 1989 óta jogász.  1991 óta több közéleti és politi-

- ülgazdasági és Külügyminisz-
-i konzulja, a Nemzeti Összetartozás tanácsosa. 

 
Tamásy Éva (Cleveland):  

n-
gélikus Hittudományi Egyetemen 1985-ben szigorlatozott és 
1991-ben lelkésszé avatták.  Tizenkét éves magyarországi szolgá-

-ben Clevelandba került a Nyugatoldali Evangélikus 
e-

 

Turek Miklós (Budapest): 2000-ben dipl - és 
a-

á-
agyar közönség újra 

fölfedezze páratlan nyelvi értékeit. 

Turcsány Péter (Budapest):  -

- -
- - -

r-
demkeresztje Arany fokozatának kitüntetettje. 

 

I J S GI PR GRAM  Minger Róbert (Michigan) 
KCSP koordinátor- Mészáros Eszter (Budapest) 

a-
u-

zás, kirándulás, lovaglás, tóparti röplabda meccsek, közös tábor-

folytatott formális és informális tóparti beszélgetések teszik majd 
élménydúsabbá a hetet a fiatalok számára. További információért 

(734) 660-7263. 

GYERMEKPR GRAM  
e-

érdekes játékos magyarság- 
gyermek programot tart a 3 és 13 év közötti korosztály számára.  
Költségeink törlesztésére szerény anyagi támogatást kérünk:  egy 

 

ENGLISH LANG AGE PR GRAM  Sándor Kinga (Illinois) 
Programs, including daily Hungarian language classes, to be held 

n-
ings.  Topics planned:  Hungarian folk beliefs and folklore; The 
music of Hungary;  Moments in Hungarian history;  The Story of  
Wass Albert;  Kossuth;  Situation in Subcarpathia; What is Hun-
garikum? 

KÖNYVVÁSÁR 

y-
-t támogatod. 

ÉTKEZÉS 
Minden család elláthatja önmagát élelemmel, a kabinokban talál-

tervezünk minden napra és az újonnan épült Lake Hope Lodge 

http://www.lakehopelodge.com. 

 
 


