
P R O G R A M 

Augusztus 12, Szombat 
Érkezés és regisztráció 

20:00 Ismerkedés a 46-os számú kabinban 

Augusztus 13, Vasárnap 
9:00 Istenszolgálat - Éltető Lajos 

10:00 Résztvevők köszöntése - Bokor Erika 
10:45 1956 ahogy ma látjuk - Szakoly Sándor 
20:00 Népzenei Koncert: Kabar Népi Együttes 

Visszatekintés múltunkba: Fogadás az MBK múltbeli 
vezetői tiszteletére 

Augusztus 14, Hétfő 
9:00 1956 Október 22: A 16 Pont születése - Lipták Béla 

10:15 Perspektívák Magyarország szomszédos országaiból -
Csáky Pál 

11:30 1956-os megemlékezések több médiumban 
Lauer Edith és Lauer-Rice Andrea 

20:00 Barangolás a magyar irodalomban - Kalocsai Andrea 

Augusztus 15, Kedd 
9:00 Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

erdélyi, romániai visszhangja -Tófalvi Zoltán 
10:30 A magyar gazdaság változásai - Pomezanski György 
20:00 Filmbemutató 

Augusztus 16, Szerda 
9:00 Világháborús szereplésünk (1938-1945): tények, 

hiedelmek, kritikák - Szakály Sándor 
10:15 Ignácz Rózsa: A születésnap körül - Könyvklub 

megbeszélés - Pavlish Bernadetté 
11:30 Raising children in a dual culture - Szentkirályi Judith 
18:00 Tábortűz, szórakoztató est - levezeti Somogyi Balázs 

Augusztus 17, Csütörtök 
9:00 Elindultam szép hazámból - Kalocsai Andrea 

10:15 MBK Múltunk, jelenünk és jövőnk 
Indulás - Éltető Lajos és Ludányi András 
Visszatekintés eddigi éveinkre - Gondnokaink 
Hogyan tovább? -Közösségi párbeszéd 

11:45 A Magyar Baráti Közösség Közgyűlése 
19:30 Filmbemutató, utána Táncház - Kabar Együttes 

Augusztus 18, Péntek 
9:00 Duna TV a nemzet szolgálatában: Művészet, kultúra, 

társadalom - Pörös Géza 
10:30 Autonómiák esélyei Erdélyben - Tófalvi Zoltán 
19:30 Hetünkön résztvevő gyermekek és fiatalok előadása 
20:00 1956 Emberközelből: Résztvevők közös drámai 

előadása - Somogyi Ilona rendezésében 

Augusztus 19, Szombat 
8:30 Istenszolgálat, búcsú - Ifjúsági Bizottság 

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

Kabinfoglalásra küldjön be $2004 a következő címre: 
M.B.K • 414 N. Grand Blvd. • Park Ridge, IL 60068. 

Jelentkezési határidő július 22. Utána történő lemondás esetén 
nincs módunkban visszatéríteni a beküldött összeget. 

Esetleges program változásokat honlapunkon közlünk a 
http://www.mbk.org címen. 

MEGKÖZELÍTÉS 
Laké 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. 

Fedőlapon: Balogh Zoltán szerigráfiája 
Átvéve a Szivárvány Irodalmi, Művészeti és Krílikai Szemléből (Chicago) 

Magyar Baráti Közösség 
ITT-OTT 

Találkozója 

Múltunk Hite - Jövőnk Ereje 
1956-1976-2006 

2006. augusztus 12-19. 
Laké Hope State Park 

Zaleski, Ohio 
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E L Ő A D Ó K 

Csáky Pál (Felvidék): Szlovákia Miniszterelnök Helyettese, és a 
Magyar Koalíció Pártja meg a felvidéki magyarság tisztelt vezető 
személyisége. 

Éltető Lajos (Oregon): Nyelvszakos tanár a Portland State 
University-n, és az MBK egyik alapító tagja. 

Fülöp László (Minnesota): A Minnesotai Magyarok 
szervezetének több éves vezetői tagja és az MBK volt gondnoka. 

Kabar Népzenei Együttes (Magyarország): Repertoárjukban a 
palóc zenei anyag mellett megtalálható szatmári, dél-alföldi, 
Küküllő-menti, széki, mezőségi, és kalotaszegi népzene is. 

Kalocsai Andrea (Budapest): Színész, előadóművész. 1992 óta a 
Duna Televízió bemondója és műsorvezetője. 

Lauer Edith (Ohio): Több intézmény kuratóriumi tagja, valamint 
az Amerikai Magyar Koalíció egyik alapítója, ahol 11 évig elnök 
és jelenleg tiszteletbeli elnök. 

Lauer-Rice Andrea (USA): A Lauer Learning alapító elnöke, 
amely multimédiás oktatási eszközöket alkalmaz nemzetközi 
értékek továbbadására. Idén az 1956-os forradalom a fő témájuk. 

Lipták Béla (Connecticut): 1956-ban egyike volt a 16 Pont 
megfogalmazóinak, majd alapítója az EMEFESZ-nek. 26 műszaki 
könyvet írt és ma az olajt követő energia-technológián dolgozik. 

Ludányi András (Ohio): politológiai egyetemi tanár, az MBK 
egyik alapító tagja. 

Pavlish Bernadetté (Ohio): Magyar és népművelés szakos tanár, 
több mint 25 éve itt él, és 10 évig magyar iskola vezetője volt. 

Pomezanski György (Budapest): A magyar nemzet szolgálatában 
álló Duna Televízió innovációs alelnöke. 

Pörös Géza (Budapest): A magyar nemzet szolgálatában álló 
Duna Televízió művészeti alelnöke. 

Somogyi Balázs (Connecticut): A keleti parti magyarság vezető 
személyisége, és az MBK volt gondnoka. 

Somogyi Ilona (Connecticut): Színházi tervező és a Yale 
University professzora. 

Szakály Sándor (Budapest): Hadtörténész, több könyv meg 
szakmai cikk szerzője, és hadtörténelmünk jeles kutatója. 

Szentkirályi Judith (Ohio): A clevelandi magyar élet aktív 
résztvevője. 

Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely): író, újságíró, egyetemi tanár, 
korábban a marosvásárhelyi rádió, a Hét és az Erdélyi Napló, majd 
a bukaresti televízió magyar adásának szerkesztője. 

IFJÚSÁGI PROGRAM - Ludányi Csilla (Texas) 
Az Ifjúsági Bizottság külön programot tervez a tizenöt évesnél 
idősebb fiatalok részére. Közös foglalkozások, lovaglás, tóparti 
röplabdázás, kenuzás és előadóinkkal folytatott informális 
beszélgetések teszik majd élménydásabbá a hetet a fiatalok 
számára. 

GYERMEKPROGRAM - Kozsik Ildikó (Marosvásárhely) 
A délelőtti előadások alatt közös foglalkozás áll a táborban 
résztvevő gyermekek rendelkezésére Kozsik Ildikó vezetésével, 
aki immár harmadszor fog részt venni hetünkön. Ildikó, aki 
Marosvásárhelyen bábszínészként dolgozik, játékosan, 
bábkészítés, mondókák, és mesék segítségével 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 Hungárián 
culture and global relations. Plans have been made for the 
following: 

The impact of 1956 on Transylvania - Andrew Ludányi 
The Oral History Project - Edith Lauer and Andrea-Rice Lauer 
Raising children in a dual culture - Judith Szentkirályi 
Magnificent things begin on ordinary days - László Fülöp 
Overview of plans for the celebration of the 50th anniversary of 
the 1956 Hungárián Revolution in the US - Balázs Somogyi 

MBK OLVASÓKÖR 
Ignácz Rózsa, A Születésnap Körül: Vázlat egy letűnt korszakról 
(1950 - 1953) című regényét fogjuk közösen megbeszélni. A 
könyv előre megrendelhető (lásd a jelentkezési lapot.) 

ELHELYEZÉS 
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Vadvilág Kabin - Heti bér $490. 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, a szokástól eltérően, a Zaleski-i Saint Sylvester 
Templom bankett termében tartjuk. A Laurel Lodge, ahol 29 
évig tartottuk előadásainkat, tűz áldozata lett. 

BEIRATKOZÁS 
Személyenként $50, Házaspároknak $80 
Nyugdíjasoknak $30, Diákoknak $20 
Napi részvételi díj személyenként $ 15 


