
Augusztus 4, Szombat
           Érkezés és regisztráció 
 
Augusztus 5, Vasárnap 
  9:30  Gondnoki köszöntő – Minger Hajnal
  9:50  Istenszolgálat – Balla Zsuzsánna, Minger Hajnal,                  
           Ludányi András, Marosán Csaba
           Szünet 15 perc      
11:00  Üdvözletek, bejelentések, bemutatkozások
           Szünet 15 perc       
11:30  Chicagói Főkonzulátus üdvözlete – Bencsik Zita
13:00  Ebéd
20:00  Bomlott cimbalom:  Arany János ismeretlen arca -  
           Marosán Csaba 

Augusztus 6, Hétfő
  9:00  Modernizáció és hatása - megbeszélés – moderálja  
           Bokor Erika, részt vesz: Marosán Csaba, Pozsony Ferenc
           Szünet 15 perc 
11:00  Hunyadi Mátyásra emlékezünk trónra lépésének 560. 
           évfordulóján – Marosán Csaba
13:00  Ebéd
20:00  Székelyföld tájai – Pozsony Ferenc

Augusztus 7, Kedd
  9:00  Megemlékezések halottjainkról
  9:30  Magyar sors és az ukrán oktatási törvény –
           Brenzovics László 
           Szünet 15 perc
11:00  A székely kapu és kopjafa – Pozsony Ferenc
13:00  Ebéd
20:00  Tarka-barka strófák:  Dsida Jenő – Marosán Csaba 

Augusztus 8, Szerda
10:00   Kirándulás – Ifjúsági szervezéssel    
18:00  Tóparti piknik, tábortűz, muzsika  – Somogyi Balázs, 
           Üsztürü Zenekar  
   
Augusztus 9, Csütörtök   
  9:00  50 évvel ezelőtt a nagyvilágban – Minger Hajnal
  9:30  Megemlékezés 50. évfordulónkra – Kovalszki Péter, 
           Ludányi András
           Szünet 15 perc
11:00  MBK Közgyűlés 
13:00  Ebéd 
20:00  Üsztürü koncert

Augusztus 10, Péntek
  9:00  Könyvklub     
  9:40  A magyarság többszörös honfoglalása – 
           Somogyi Balázs 
           Szünet 15 perc 
11:15  Székelység szimbólumai:  Címer, zászló, himnusz – 
           Pozsony Ferenc
13:00  Ebéd
19:00  Gyermek és ifjúsági műsor 
20:00  Táncház – Üsztürü Zenekar

Augusztus 11, Szombat
  8:30  Búcsú – Minger Hajnal az ifjúsági csoporttal

Két vagy három hálószobás, kisebb háznak megfelelő kabinok 
bérelhetők, amelyek teljesen felszerelt konyhával, nappali 
szobával, ebédlő helyiséggel, és légkondicionálóval 
rendelkeznek.  A nagyobbakban terasz is van.  A kabinok napi 
bérleti díja $96-$119, a heti díj pedig $550-$710, amely tartal-
mazza az adót és a foglalási költséget is. 

   Bokor Erika:   (847) 542-0859    ebokor@comcast.net
  Fazekas Ottó:   (734) 905-3996    fazotto@yahoo.com
Minger Hajnal:   (734) 222-8094    themingers@sbcglobal.net

A kabinfoglalásra a kabin árát és a regisztrációs lapot küldd:
 Fazekas Ottó 
 5215, Applewood Drive, 
 Ypsilanti, MI, 48197  
Befizetési határidő: június 29. 
Kérünk, ha módotok van rá, éljetek a honlapi registrálás 
lehetőségével!

A kabin árakat teljes egészében egy hónappal a Találkozó előtt 
ki kell a parknak fizetnünk, ezért lemondás esetén, miután a 
kabin fizetés megtörtént, a beküldött összeget nem áll módunk-
ban visszatéríteni. 

Lake Hope, Ohio-i állami park Zaleskiben.  Columbus-tól 50 
mérföldnyi távolságra délkeletre fekszik.  A park bejárata a 
278-as útról nyílik.  Autóbusszal a legközelebbi Greyhound 
állomás Athens, repülővel pedig Columbus. 

Heti részvételi díj meleg ebéddel, szerda kivételével:
 Egyéni: $140, 
 Házaspár/ Család: $250 
 Nyugdíjas/ Diák - egyéni: $100 / házaspár: $200
Napi részvételi díj meleg ebéddel, szerda kivételével:
 Személyenként $35 
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A MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG

mbk.org

Balla Zsuzsánna (Michigan): Zongora szakos zenei tanul-
mányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncert-
jeivel Európa és Amerika-szerte örvendeztette hallgatóit. 
Jelenleg családjával Amerikában él és ott zongoratanár, 
orgonista és zongoraművészként tevékenykedik. 

Bencsik Zita (Budapest-Chicago): A Szegedi Tudományegye-
temen szerzett jogász és német nyelvész diplomát. Jogi tanul-
mányokat folytatott a Potsdami Tudományegyetemen is. 
Jelenleg a Chicagói Konzulátus főkonzulja. Szakterülete és 
Ph.D kutatási területe: kontrasztív nemzetközi jogtörténet, 
európai bevándorlási és állampolgársági jogok, migráció.
 

Bokor Erika (Illinois): A hetvenes évek óta az MBK tagja, 
2006 és 2011 között gondnoka.  Férjével és lányával 
tevékenyen részt vesz a chicagói magyar életben, ahol több 
szervezeten belül vezetői szerepet vállal.  Hivatását pszicholó-
gusként végzi. 

Brenzovics László (Ukrajna): Történész, politikus.  
Zápszonyon született 1964. április 25.én. Történész diploma 
az Ungvári Állami egyetemen (1986), és PhD (2003) az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem.  1997-től a Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola tanára. 2014-ben megválasz-
tották az Ukrán Parlament képviselőjévé.  A Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség jelen elnöke. 

Geréb Szende (Illinois): Székelyudvarhelyen született, tanul-
mányait Kolozsváron végezte. Chicagóban él 2001 óta, ahol 
aktív tagja a helyi magyar közösségeknek. 2014 óta otthon 
neveli két gyermekét, akik mellett házi napközit működtet.

Kovalszki Péter (Michigan): Erdélyi származású detroiti 
magyar orvos, a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem 
végzettje . Több, mint két évtizede az MBK tagja és volt gond-
noka (elnöke), valamint az MBK Kalendárium társszerkesztő-
je. Külön foglalkoztatja a nyugati magyar diaszpóra sorsa, 
amely alakulását követi úgy az USA-ban mint Európában. 

Ludányi András (Budapest, Ada): Az MBK egyik alapító 
tagja, az ITT-OTT Kalendárium társszerkesztője.  Évtizedek 
óta szolgálja a magyarságot, közösségünkön keresztül is. 
Politológus, egyetemi tanár, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
munkatársra, az emberi jogok védelmezője. 

Marosán Csaba (Kolozsvár): Erdélyben, nagycsaládban 
született színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
legifjabb tagja. Két irodalmi mozgalom elindítója, amelyeknek 
céljai: megszerettetni a irodalmat a fiatalokkal és a 
népművelődés. Eddig 65 középiskolában és 95 templomban 
tartott előadást. 

Minger Hajnal (Michigan): Erdélyben, Marosvásárhelyen 
született és műszaki tervező képesítését is ott szerezte. Az 
USA-ban, a Ford Motor Co.-nál motortervezéssel foglalkozott. 
Majd a U of M-en, környezet tudományt és geológiát végzett. 
NLP Coach, hipnoterapista és az MBK gondnoka. 

Pozsony Ferenc (Kolozsvár): A Kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia 
Intézetének professzora, a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja.  Magyar szakos tanári diplomával, valamint az 
etnológiai tudományok doktorátusával rendelkezik. Az erdélyi 
és a moldvai csángó népszokásokat, tárgyi kultúrát, valamint a 
falusi társadalmak modernizációját tanulmányozza. A 
kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és a zabolai Csángó 
Néprajzi Múzeum alapító elnöke. 

Somogyi Balázs (Connecticut): A keleti parti magyarság 
szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása 
mellett. Az MBK vezetőségének tagja, a Connecticuti Magyar 
Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of Connecti-
cut) elnöke, és az MBK keleti partvidéki gondnoka. 

Üsztürü Zenekar (Kolozsvár): Az együttest 1992-ben fiatal 
kolozsvári magyar egyetemisták alakították, akik az eredeti 
magyar népzene gyűjtésére, megismerésére és továbbadására 
szánták életüket. A zenekar eredeti magyar népzenét játszik és 
őriz, amit a magyar cigány és paraszt zenészektől tanult, szám-
talan gyűjtőútja alkalmával. Tanáraik és mestereik Erdély és 
Magyarország legkimagaslóbb eredeti adatközlő zenészei 
voltak. Hiszik és vallják, hogy a népzenét, néptáncot igazán 
megtanulni nem elméleti apró részletek boncolgatásával, 
hanem inkább műveléssel, kintről befelé haladva egyre mély-
ebbre jutva, élmények tapasztalásával lehet. A műsorban 
Magyarország legjobb táncosai közül egy pár szerepel. A 
táncokkal fűszerezett, eredeti magyar zenét bemutató műsor 
nagy élményt nyújt fiataloknak és időseknek egyaránt. 

Minger Róbert (Michigan) és az MBK KCSP internje Budapes-
tről: Az Ifjúsági Bizottság, Minger Róbert vezetésével, külön 
programot tervez a tizenöt évesnél idősebb fiatalok részére.  
Kenuzás, kirándulás, lovaglás, tóparti röplabda meccsek, közös 
tábortüzek, kézügyességi foglalkozások, eszmecserék, és 
előadóinkkal folytatott informális tóparti beszélgetések teszik 
majd élménydúsabbá a hetet a fiatalok számára. További 
információért fordulj Róberthez a facebook-on, telefonon (734) 
660-7263, vagy levélben: rjminger@mtu.edu 

A délelőtti előadások alatt, Geréb Szende vezetésével, érdekes 
játékos magyarság és közösségtudat fejlesztő gyermek 
programot tartanak a 3 és 13 év közötti korosztály számára.  
Költségeink törlesztésére szerény anyagi támogatást kérünk: 
egy gyermek után $50, két gyermek után $75. 

Programs  to be held at Laurel Lodge Upper Level Lounge, 
upon request. 

Programunk részeként, szerda kivételével, minden nap együtt 
ebédelünk a vendéglő által terített svédasztal mellett (az ebédek 
költségét a részvételi díj fedezi.)  E mellett minden család saját 
magát látja el reggelivel és vacsorával; vagy a kabinokban 
található teljes főzési felszerelés segítségével, vagy vacsorákra 
önköltségen az újonnan épült Lake Hope Lodge vendéglőjében.   
Bővebb információ:  http://lakehopelodge.com/  

A hét folyamán könyv-adományokat árusítunk, valamint egyéni 
cserékre adunk lehetőséget.  Köszönettel vesszük, ha 
könyv-adományaiddal az MBK-t támogatod. 

A Chicagói Magyar Konzulátus munkatársai, élükön 
Dr. Bencsik Zitával, a megnyitó napján, augusztus 5.-én, új 

magyar állampolgárok avatásával vesznek részt 
az ITT-OTT Találkozón.
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