
2007. augusztus 11-18.

Lake Hope State Park

Zaleski, Ohio

Magyar Baráti Közösség
ITT-OTT

Találkozója

P R O G R A M

Augusztus 11, Szombat
  Érkezés és regisztráció  

Augusztus 12, Vasárnap 
  9:00 Istenszolgálat - Kacsó István

 10:00 Résztvevők köszöntése - Bokor Erika

 10:45 Irodalom és nemzeti önismeret – Szörényi László

 20:00 Elöl megy a nyelve, ő csak lép utána - Berecz András

Augusztus 13, Hétfő
  9:00 A vajdasági magyarok jelenlegi helyzete: 
  Nemzeti kisebbség, oktatás, kultúra, irodalom, sajtó –   
  Bozóki Antal

 10:45 Magyar identitástudat különböző kontextusokban – 
  Kacsó István

 20:00 Hattyúdal:  Válogatás a magyar költészetből – 
  Kozsik Ildikó

Augusztus 14, Kedd
  9:00 A vándordalnok üzenete:  Faludy György 
  irodalmi hagyatéka – Somogyi Balázs

 10:30 Sütő András:  Anyám könnyű álmot ígér – 
  Könyvklub megbeszélés – Kovalszki Péter

 20:00 Levél a magyarok Istenéhez :  Arany János "Az   
  Elveszett Alkotmány" című művének új értelmezése  –   
  Szörényi László

Augusztus 15, Szerda
  9:00 Domján József:  Egy festő és fametszőművész   
  munkássága (vetítéssel) – Tarján Gábor

 10:15 Magyar Lovagkor:  Filmbemutató a 2005-ös Cserkész   
  Jubileumi Táborról 
 11:15 Száz éves a cserkészet:  Körkép a magyar cserkészetről   
  a Kárpát-medencén belül és kívül – 
  Lendvai Lintner Imre

 18:00 Tábortűz, szórakoztató est – levezeti Somogyi Balázs

Augusztus 16, Csütörtök
  9:00 Add tovább!:  Nemzetiségi kötődésünk meghatározó   
  tényezői (interaktív megbeszélés) – Lauer-Rice Andrea

 10:15 Hídépítő erdélyi utazásaim:  Magyar hagyományok és   
  vallás (vetítéssel) – Ludányi Panni

 11:30 A Magyar Baráti Közösség Közgyűlése
 19:30 Bábszínház – Ifjúsági csoport

 20:00 Filmbemutató

Augusztus 17, Péntek
  9:00 Szegen csengő – Berecz András

 10:30 Hazatérés – filmbemutató 
  Utána beszélgetés a rendezővel, Pigniczky Rékával

 19:30 Hetünkön résztvevő gyermekek előadása
 20:00 Táncház

Augusztus 18, Szombat
  8:30 Istenszolgálat, búcsú – Ifjúsági Bizottság

ÉRDEKLŐDÉS
Telefonon vagy villámpostán:
Megyeri József  (847) 825-1950 jmegyeri@comcast.net
Hargitai István (440) 779-7791 ihargitai@wideopenwest.com

Kabinfoglalásra küldj be $200-t a következő címre:
M.B.K.   •   414 N. Grand Blvd.  •   Park Ridge, IL  60068.

Jelentkezési határidő július 21.  Utána történő lemondás esetén 
nincs módunkban visszatéríteni a beküldött összeget.

Esetleges program változásokat honlapunkon közlünk a 
www.mbk.org címen.

MEGKÖZELÍTÉS
Lake Hope Ohio-i állami park, Columbus-tól 50 mérföldnyi 
távolságra délkeletre fekszik.  Amint ezt a térkép is jelzi, a park 
bejárata a 278-as útról nyílik.  Autóbusszal a legközelebbi 
Greyhound állomás Athens, repülővel pedig Columbus.

Köszönet a Sebők Utazási Irodának a vendégeink utaztatásával kapcsolatos 
segítségért.  Elérhetőségük:  www.seboktravel.com vagy 800/788-4718.
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IFJÚSÁGI PROGRAM - Sándor Kinga (Illinois)
Az Ifjúsági Bizottság, Kinga 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 Kingához:  ksandor87@gmail.com.
 

GYERMEKPROGRAM - Kozsik Ildikó (Marosvásárhely) 
A délelőtti előadások alatt közös foglalkozás áll a táborban
résztvevő gyermekek rendelkezésére Kozsik Ildikó vezetésével, 
aki immár negyedszer fog részt venni hetünkön.  Ildikó, aki 
Marosvásárhelyen bábszínészként is dolgozik, játékosan igyekszik 
a nyelv és kultúra iránti érdeklődést felkelteni és ápolni.  A 
kézügyességi és kreatív foglalkozásban is magyar díszítő elemeket 
alkalmaz. A program összeállításánál, a szórakoztató jelleg mellett, 
a közösségi tudat kialakítását is figyelembe veszi.  A programért a 
szülőktől szerény anyagi támogatást kérünk.  Egy gyermek után 
$40, két gyermek után $60.
 

ENGLISH LANGUAGE PROGRAM
Interested attendees will meet daily for a series of informative and 
thought provoking presentations on topics concerning Hungarian 
culture and global relations.  Plans have been made for the 
following:

Hungarians in the world – Álmos Elekes

Hungarian cuisine – Csilla Ludányi

Pass it on!:  Interactive discussion – Andrea Lauer-Rice 

Hungarians in Vojvodina today – András Ludányi

Sándor Márai:  The Rebels – Balázs Somogyi

Homecoming – Film by Réka Pigniczky
 

BOOK CLUB
We will discuss The Rebels, by Sándor Márai, translated by 
George Szírtes.  This recently published book can easily be 
obtained through www.amazon.com.  

 

E L Ő A D Ó K

Berecz András (Budapest):  „Hajszolt embertársaim örömét 
keresgélő,” több díjjal kitüntetett mesemondó, népdalénekes, 
néprajzkutató és tréfamester.  Könyvek, filmek és CD-k jelentek meg 
munkájából.

Bozóki Antal (délvidék):  Folyóirat szerkesztői és ügyvédi hivatása 
mellett, emberi és kisebbségi jogokat védő tevékenységet folytat 
hazájában. Külpolitika, nemzetközi jog és környezetvédelem is 
érdeklődési köréhez tartozik.

Kacsó István (California):  Erdélyi származású lelkész, a Los 
Angeles-i Első Magyar Református Egyházban szolgál. Tanulmányait 
a teológia, filozófia, és pszichológia terén végezte.    

Kozsik Ildikó (Marosvásárhely):  Előadóművész és a marosvásárhelyi 
színiakadémia oktatója.  Bábszínészi tevékenysége a gyermekek 
szeretetéből ered.

Kovalszki Péter (Michigan):  Amerikai-magyar tevékenységeit 
eredeti hazája, Erdély, szeretete vezérli.  Orvosi foglalkozása mellett,  
1989 óta, családjával a Magyar Baráti Közösség aktív tagja.

Lauer-Rice Andrea (Georgia):  A Lauer Learning alapító elnöke, 
amely multimédiás eszközöket alkalmaz nemzetközi értékek 
továbbadására.  Tavaly az 1956-os forradalom volt fő témájuk.  Idén a 
nemzetiségi identitás fejlődését tanulmányozzák.

Lendvai Lintner Imre (Virginia):  A Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség elnöke és a Magyar Amerikai Koalíció igazgatója.  
Mérnöki pályáról való korai nyugdíjbavonulása lehetővé teszi, hogy 
teljes időben cserkészvezető lehessen.

Ludányi Panni (Ohio):  Évtizedek óta áll az MBK és a magyarság 
szolgálatában, ahol tanári képességeit gyakran kamatoztatja.  Az 
utolsó három nyarat Erdélyben, missziós úton töltötte.

Pigniczky Réka (Budapest/New York):  Televíziós újságíró és 
producer, aki több mint 8 éve dolgozik az Associated Press-nél.  
Pillanatnyilag, szabadúszóként, Budapesten él.

Sándor Kinga (Illinois):  Az MBK jelenlegi Ifjúsági Tanácsosa 
egyben egyetemista, cserkész vezető és népi táncos is.

Somogyi Balázs (Connecticut):  Az MBK és a keleti parti magyarság 
szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett.  
A magyar irodalom és népzene szeretete kíséri tetteit.

Szörényi László (Budapest):  A Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének az igazgatója és a szegedi egyetem 
professzora.  Kitűnő tollú és humorú szerző.  Számos könyve és 
tanulmánya jelent meg.  

Tarján Gábor (Budapest-New York):  Néprajzkutató és a budapesti 
Képzőművészeti egyetem professzora.  Több értékes néprajzi könyv 
írója, szerkesztője.

 

 

 

 

MBK OLVASÓKÖR
SütőAndrás,  Anyám könnyű álmot ígér című könyvét fogjuk 
közösen megbeszélni. A könyv előre megrendelhető (lásd a 
jelentkezési lapot.)
 

TÓPARTI KÉZMŰVES MŰHELYEK
Bokor Zelma keresztszemes hímzésre tanítja az érdeklődőket, 
míg Makay Árpád fafaragásra.  Az előbbihez minden anyag 
szolgáltatva lesz, az utóbbihoz faanyag lesz, de hozd a saját 
bicskádat!
 

ELHELYEZÉS
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Vadvirág Kabin – Heti bér $495.  Két hálószoba (egyikben 
kétszemélyes ágy, másikban meg három egyszemélyes ágy,) 
nappali szoba (ágynak számítható kanapé,) ebédlő, felszerelt 
konyha, fürdő, terasz és légkondicionáló.  

Erdei Kabin –  Két hálószobás napi bér  $75, heti bér $400.  
Három hálószobás napi bér $82, heti bér $450.  Ezek a kabinok a 
fentihez hasonlóan vannak beosztva és felszerelve, de valamivel 
szerényebb méretűek.   

A fenti árakhoz $8 foglalási költséget, 13% állami adót, valamint 
közösségi kiadásunkat fedező 10%-os felárat csatolunk. 
 

ÉTKEZÉS
Minden család önmagát látja el élelemmel a kabinokban található 
teljes főzési felszerelés segítségével.  Ez évben, mint tavaly is, 
közös piknik ebédeket tervezünk. 

ELŐADÓ TEREM VÁLTOZÁS
Előadásainkat, mint tavaly, a Zaleski-i Saint Sylvester
Templom kellemes bankett termében tartjuk. A Laurel Lodge, 
ahol 29 évig tartottuk előadásainkat, tűz áldozata lett 2006-ban.
 

BEÍRATKOZÁS
Személyenként $65, Házaspároknak $100
Nyugdíjasoknak $40, Diákoknak $40
Napi részvételi díj személyenként $15
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