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e $&. Jelenté8 : 1978, á'prlll8 ?

progra.torlódás miatt, februári gyulésünk elmaradt. Majc' minden
magyar egyesülé8 rendezett valamit az elmúlt néhány héten, s mi, hi-
ven határozott szándékunkhoz, nem akartunk senkit munkájában akadálymzni.
Végüli! márc~u~ 2*.-én gyűltünk ö8sze a,rálvin J~no8 egyház nagytormében.
Az elso gyülesunkon tapaa~talt l6lkesede~ nem csokkent. Most is kb. har-
8incan voltunk, annakellen6re, hogy jónéhányan már Floridában szenvedték
el helyettünk is, a nap fájdalmasan égető sugarait. Hétköznap lévén,
néhánya~ gél~tán1 mŰ8zakb~n,dolgoztak~ vagy gyermekeiket fuvarozták'a
sportarenakbol a zongora orara, vagy eppen fordi tva.

Főként két téma megbeszélésével telt el az idő:

CI, A !lllmore! "Kanada" barak átalakitáaa 6s befejezése, amlnt első
számunkb~n Jelsztük, a legégetőbb teladatunk. 1977-ben, a helyl egész-
ségüGyi hatóságok, c8ak sok huzavona után - feltételesen s azt utolsó
pillanatban - engedélyezték a Vezetőképző Tábor megtartását. Mlndenben
hibát találtak.V.iztlsztaság, budi, tűzbl'ztonság, konyha' mlnd telJa-
~i~ásra sz~rul. A legfontosabb Javitásokat ugyan, nagy e~feszitések
aran sik~rult, ideiglenes alapon beteJezni, de ez csak egy alkalomra
elégitett~ ki a ható8ágokat. Az ősz tolyamán.a munkát s a költsé~e-
geket felosztottuk az öregcserkész kőrzetek között. Természetesen-az
Amer~káb~n élő t~stvéreink vállal~á~ a legnagyobb ré~zt. Kanada csak
a leany orsvezetol barak telJavltasara kapot~ megbizast.
Mi haml1tonlak~ a munka megszervezését vállaltuk el, valamlnt a költ-
ségek reánk eso részét. adjuk őssze.

Áprills '22.-én, klrándulás keretébe~ fogjuk a szükséges vBzlatokat
megrajzolni. Elkészitjűk az anyagjegyzéket, és a munkacsoportok beosz-
tását ls papirra fektetjük.

~ Kedvező idő esetén mindenklt szlvesen várunk, mivel ezalkalommal valód1
tábortűzet tervezünk a szokásos összejövetel helyett. Ha kedvezőtl~n
ldő lesz, csak néhányan megyünk le, a felmérés elvé~zésére.

Erre a vállalkozásr&, Hamilton, Toronto. Montreal őregcserkészei ad-
ják az anyagi alapot. Montreálból Lanto8 Feri jelezte, hogy röv1dese~
küldik az eddlg ősszegvüJtött pénzt. Mi ls a napokban kezdjük az ak-
clót, bár Deme Ili, 50" dolláros adományával, már valójaban elind1totta
a gyűjtéet.

~. A jelenlévő csapatparancsnokok támogatták a cserkész szülők bev~ná-
sát az öregcserkész programba. Úgy, véljük, a gyerekek sokkal eredmenye-
sebb munkát tognak végeznl, ha szúlelk saját tapasztalatelk alapján
látják meg a cserkész munka értelmét é.. jelentöségét. A toborzást a
májusi progralll1nkba soroljulI: be.

Iellemes társalgással eltelt kávézás után, az 1966.évl Jublleumi TábGr-
"ról készült 8mm-es film levetitésére kerÜlt Bor.Láttuk azt a Jele~etet
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ls amlkora győztes hamlltonl tánccsoport átveszl a dl ~at Zadubán.
Gy~rka kezéből. Gőmböa Jutkát és FÜlöp Gablt ls láttuk tancolnl. Szabo
M~rlka, Antalóczy Scarlet,s még,sok más k!Slány tünt tel ~ v~sznon,né-
hany plllanatra. Az utolso kockakon 501ymar atya lntett bucsut 1'ele~.
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Ez a kls nJÚltarokn11 ~rte81tö csak egy része lesz a FEHÉR HOLLÓ
cll1Ű öregcserkész laprnk. Vancouver, Wlnnlpeg, Toronto, Montreal,
Burfalo, s &ás városok ÖCS Munkaközösségel, vagy szórványal -reméljük hamarosan - beküldenek ehhez hasonló terjedelmű beszámo-
lókat - 500 példányban klnyomtatva. A lapokat a hamlltonlak össze-
fűzlk s taglétszám a~nyában vlsszaküldlk szétosztásra.

A tartalomért a helyl MK szerkesztője felelős, aki a Munkaterv
szellemében állltja őssze az anyagot.

Egyénl hozzájárulást ls elfogadunk, de mielőtt lenyomtatnád, küld
el munknd egy példányát a haml1tonlaknak.

(Máaodszor közöljük )

---- --. .-- ._-..-

MURT? (Folytatás az előzó' számunkból.)

megszervezésének a feladatát magunk ls el tudjuk
központl vezetéssel.

.Az öregcserkészek
látni, 1gen kevés

Hogyan?

Még mlelőtt a réezletekbe vesznénk. szeretném, ha egy pl1lanatra egy-
hangu napl életünkre gondolnánk. Bármennylre elnézőek vagyunk

ó'nraa-
~nkkal sze~en, be kell vallanunk, hogy majd' III1nden aktlvi tÁsunk a
letfenntartaera szorltkozlk. Ha esetleg foglalkozunk ls közösségl ügyek-
kel, ténykedésünk tÖbbnYlre a krltlkában nyllvánul meg. Barátalnknak
élénk szlnekkel ecsetelJük véleményünket mlndenről. s mlndenklról.
Nlncs a vl1ágnak oly.an bonyolult problémája, amelyet ml pl11anatok
alat~ meg nem oldanink. Ha valakl,tettekre buzd~t bennünket, vagy valam~
munkara keres valaklt, ezer klfogasunk van. Inkabb maradjon mlnden a re-
glben. Vezessen az, aklt eddlg kritlzáltunk, dOl~ozzék az, akl eddig ls
húzta az 19át. Egy darablg hallgatunk, aztán ujbol kezdődlk az egész.
Ezrekre megJ. azoknak a jólndulatú, jozan ltélőképességű, értékes em~~
reknek a száma, akl~ nem hajlandók közösségl munkára, mert félnek a

'rendszerint tehetségtelen, de mlndenarón vezetni akarók támadásaltÓl;-
Ezeknek az embereknek 1gen nagy százaléka valaha cserkész volt, vagy
talán ma ls az - paplron. Ezek az emberek, klsebb baráti kőröket alakl-
tottak kl maguknak, mondhatni társadalml sündisznó állÁsokba vonultak.

A flatalabb koro8ztályok borzadnak ugyan apáik lmportált probléma1 tól,
de ért1k, tUdják, hogy a gyermekkor cserkészélményel által cementált
barátság örökre azól. Mlvel az őregcserkészeknek eddlg felnőttekhez méltó
programjuk nem volt. más módon, más egyesűletek szervezésével próbálták
hlányérzetüket klelégltenl, s a magyarság ügyét szolgálAl.

A mal cserkésZ' szülők ügye a legérdekesebb. Egy részük az elóbb eml1 tetT.,
már az emlgráclóban felnőtt csoporthoz tartozlk. egy részük azonban otthon
élte le legszebb "cserkészévelt", ahol majd' mlndenkl ~ttörő volt. Most.
hogy gyermekelken kereaztül me~18merték a magyar cserkesz szellemet"s~i:
vesen közénk állnának. Sokan mar 19y ls részt kérnek a csapatok munkajabol.
Már csak formába kellene önten1 ezt a kialakult vlszonyt.
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Ezeket a csoportokat kevernl nagyon nehéz. Eddlg még kevés helyen slkerült.
Ajánlatos tehát, a szervezést töb2 vonalon, párhuzamosan lndltanl. Az em-
berek - beblzonyltottan - kls csoportokban érzlk magukat leg~obban. Ke-~ ressük kl ezeket a már klalak~1t k18 csoporto~at

- sündls;n6&llásckat.._' ". tÁrjuk elébük programunkat, valaszt.assunk veluk seeclallzalt...munkaterule_I teket, de hagyjuk meg őket fedezékelk mögött. A zoldnyakkendos cserkész
csapat.oknak ls az 5-10 tagos őrsl rendszer az alapja, amelynek t.a~Jal e~-
ko ru ak} 's hasonlo élmények köt.nek öaaze. hlért ne ha&znÁlnán,k hát IlU ls,
ezt az évtlzedek alatt hasznosnak blzonyult, utólérhetetlen orsl renuszert.~

Ha "szétforgácsoljuk" szervezetünket, ml fog bennünket méglS o'sszet.artanl?
AmI a zÖldnyakkendosöket;

A cserkész szellem.
Az egyenruha, vagy a jelvényes zakó.
Az ldőnkéntl közös összejövetel, tÁbortűz, tánc, etb.
Közös nagy vállalkozások.
A közel hétezer cserkész tömegvonzó ereje.

Kl lehet az Öregcserkész Hunkaközösség tagja?
Akl valaha ls cserkész fogadalmat tett.

Cserkész szülők.
Aklt erre telkérűnk.

Kl lehet öregoserkész szervező vagy Őrsvezető?Akl cserkész volt s most öregoserkész fogadalmat tesz.
Aklt erre felkérűnk s most öregcserkész fogadalmat tesz.

}l1kor kezdjük a szervezeÍlt? .

Host! E szent, soha vlsszansmtérő percben. nár edd1g la
harminc éveI. késtÜnk.

Hol kezdj em?
Hagadon s baráta1don. Ha egy

városban,
Butfalo csak húsz ember szervezl be öt
már százan vannak.

mnt Toronto vagy
barátját sgy örshe,

Kl Vezeesen ennyl embert?
.

A MUNKATERV. Csak admlnlutrátorra van szükség, ak1
az őrsök 8UnkÁját kOOrdlnálJa. Ha még nem volna llyen a
faludban, kérd meg Jámbor Lajost, hogy jelöljön kl egyet.

MUNKA TERVBEN ?
A,Jelentke;ésl Lap - a~lt má~ remélem kltöltöttél _
taJékoztatast ad errói. Kezdetnek ez ls, elegendő. A
terv egy példányát az admlnisztrátor kapja meg, akl
őrsöknek azt lsmertetnl togJa.

Jó
Hunka-
az

Ml van a

A TÖBBI A TE DOLGOD.....

.'0 o -~' __ -0.- _'o
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G/:űlésankön 8zóbakerűl t a "magyar ügy" és a "lIBgyar érdek" közötti
különbség lényege ls.
Mlután rengeteg "magyar ügyben" kérlk közremú'ködésünket. éa adományrJ.-
lnkat s általában mlndenre hajlamosak vagyunk "magyar érdek"

c' :út.hragaaztanl, Ideje volna ennek a két klfeJezésnek pontos meghatarozást
adnl. G9ndolkozzunk rajta. Ime,egy kls seöltség; Munkánk s pénzünk
klnek jo?



A rollán "Stal1n"; CEAU5E5CU "meleg" fogadtatására készült a New yorkban
DlUkÖ~Ő Co~i ttee for Human I}1ghts in ~mania new I118gyar szervezet.
MunkaJukrol s a roman d1ktator amerikai látogatásávftl kapcsolatos ter-
veikro~, TáJekoztatót küldtek ki az elmult hetekben. A Hamiltoni Erdél~
Kőr ~zt rÖviditvo kinyomtatta s saját kőrlp.velével egyÜtt 1200 cimre 1
postaoz.ta.
Mivel a CHR R fiatal vezetőinek s munkatársainak nagyrésze csorkésze-
ink sorából került ki (A tavalyi VK tábor utols6 délutánjan Hámos László
ismertette munkájukat a jelenlévőknek.), 11lőnek találjuk legalább a
Kór levelének a szövegét leközöln1;

Mag:/arok!

1956 fényes napjai óta nem volt olynn alkalom, amely anny1ta
a magyar összefogást, mint a mostanában már tetőfokát elérő,
magyarság puszta fennmaraóásáért. folyó, küzdelem.

Mindannyian, akik.személyes kapc~olatban vagyunk e~ély1 rokona1nkkal.
vagy olvassuk ujsagjalnkat, folyoiratainkat, tudataban.vagyunka test-
véreinket pusztitó, történelemhamisitó, soviniszta román rendőrállam
terror akcióival. Azt ls tudjuk, hOB:! Erdély kevert. lakossácú területein
e~y

_
két évtizeden belül kivész a fajtánk, mert az erŐszakos elrománo-

sitásnak kevés fiatal tud ellenállni, ha csak a puszta életfeltételeket. is
akarla biztositani családja és önmaga számára.

megk! vár.ná
az erdélyi

A CHRR fiatal vezetői; VeresS BUlcsú, Hámos r.ászló s munkatársaik,
uj

utakon k~reBik a román kormány elleni küzdelem le~hatásosabb eszközeit.
Ezek a fiatalemberek amerikai egyetemeken szereztek tudásukat. Amerikai
módszerekkel igyekeznek hatni az amerikai kormányra, képvioelökre, Izená-
torokra, ujságirókra, egyetemi tanárokra és hallgatókra. Az igazság erejét
ott hnsználják, agol a~ eredményes ~ehet. ~em egymás megBY,óz~sére és kol-

lektiv, könnyes busongasra pazaroljak erejuket, hanem a jOlkepzett, holyi
viszonyokat, politikai életet ismerő fiatalság erejével veszik át a küz-
delem folytatását.
Nem 19érnek csodáknt. A csodák ideje lejárt. ~emény, hosszú küzdelmet, ~
néha eey - egy vesztett. csatát ieérnek, de útjuk az ebyetlen út, amely
elóbb - utóbb győzelemre vezethet.

Nekünk, a gazdasági alap megteremtésének a feladata Jutott. A Hamiltoni
Erdélyi Kőr egyetlen célkitűzése, ennek az anyagi alaphoz való hozzásegi-
tés. A napokban küldtünk ezeknek a fiataloknak 460.00 kanadai dollárt.
Amint ~nyagi erÖnk engedi, fontossági sorrendben fogjuk s~~iteni Wass,~
Albert~kat s más, az Erdély~rt folyó ~üzdelembe~

;-és7.tvevo s~erv~ete' 1

is. Ezuton.kérjuk Ham~lton es a környek ma5yarsasat, aoz.~ a~.o~oz.et~en, ~

segi teni ke sz magyarsagot, amelyik hely~; egyhaz~, o;e;yesulf' ... es. sp.ortce-,
lokra bőkezűen ad, most adjon egy tisztan nemzeti erdeket szolgalo akclora
1 S. .'

, , , II h t 1
Ne felejtsük el: CeausescU ee magyarpus~tito tarsa; ~ roman a am a a om

minden erejét latbavetve igyekeznek Erdely ma~yar8agat kiirta~i.otthon,
itt. pedig dollármilliokat költenek Nyugat arcátlan megtévesztesere.

Adományát kérjük juttassa el a CHR R ci~ére, vagy ami cimünkre;

COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN RUMANIA
P. O. Bo. "J ", Gracie S!.lion
New York, New York 10028

ERLU':iI KOR
P.O. Box 6157
postal Station "F"
Hamil ton, Ont.
L9C 553 Cbiink;

Hunyad1 Mátyás
42 Juanita Dr.
Hamil ton, Ont.
L9C 203

Ö.Ce.M.l'
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