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Jelentés: 1978, október
Az elmult hat hónap munkájára megelégedéssel teklnthet vlssza Munka-
közösségünk -3d I IIrlnden tagja, valamlnt egy. toronto1 öregcserkész
vezető s a montreall munkaközosség néhánr. tagja. Jámbor LajOS kanadal
öregcserkész vezetőnek a fl1lmorel lány órsvezetö barak betejezésére
vonatkozó kérését, eddlg kb~ háromnegyed részben, teljesltettük. De
beszéljenek a számok: Eddlg Hamlltonban $ 845.00, Montrealban i374.90
gyüjtöttünk s utaltunk át anyag vásArlás céljára. A munkacS'rák száma,
utazásl s szabedldót nem számolván, de a telmérésre s tervezésre tor-
dltott ldőt peleértve, kb. 330 órát tett kl.

Azoli: számára, aklk betegség vagy más elto!)laltsás, munka, stb. m1att
nem vehettek részt munkánkban, megpróbálom összeto!)laln1 az eseményeket:

Április 22.-én nyolcan mástélnapos klránduláora lementünk Fll1moreba,
hogy a telmérést elvégezzük, s a kÖltségvetéshez az anyagllstát óssze-
&111 tsuk. Gy öny('~!",v.A:..l-éoben 1:ndtrl"tunk; s' áz ildó véglg kitart ott mel-
lettünk. New York i:llamban még lmltt-amott hó fedte az erdo"kett s a
cs. parkban is volt! még néhány hófol t. Motelben aludtunk, de különben
az egész ldót a par.kban töltöttük. A "Pen tag on" elött raktunk tüzet.
Az egyik asztal-padot klhoztuk a napra, mert az épületben még hldeg
volt. ott az Isten szabad ege alatt végeztük a paplrmunkát, tartottuk
a megbeszéléseket. Néhányszor felgyalogoltunk a barakhoz, sőt még Ubul
bá' házához ls ellf.togattunk kétszer, de sajnos nem volt otthon. Mun-
kánkat elvégezvén hazaindultunk, s kora délutánl órákban már haza ls
érkeztünk.

.

A munka tervezése tolyamán klderÜlt, hogya vllágltótesteket s vll1any
vezetékek egy részét át kell helyeznünk. Ezért felkórtük Baranyal Józslt

~(Toronto) s Márton Józslt, hogy jöjjenek le velünk a pÜnkősdl akadály-
verseny ldején, s mIg ml a verseny lebonyolltásánál segltkezünk, add16
végezzék el a vlllanyszerelést. Ezt kemény munkával be ls tejezték. I

BOdnár Gábor személyesen akarta megköszönnl munkájukat, de am1nt k1derüL, I
Baranyal JózsI már hazament, Márton Józslt pedlg sehol sem találtuk.
Igy csak llmásodkézböl" kapták meg a köszönetet.

Közben meglndult a gyűJtés Haml1tonban és Montrealban. Deme III kezdte
a felajánlások sorát, még a télen, de komolyabban csak a költségvetés,
elkész1tése után kezdtük a gyűjtést. Mlndenk~ derekasan k1vett~ a részet.
Bár a Szövetség által k1adott kórlevél csak a 15.00 -t kért, szamo~an
sokkal mélyebben nyúltak a zsebűkbe. Száz. száz~tven do~l~ros,ad~many :ls volt. A haml1tonl csapatparancsnokoklla szepen - keres nelkul -,
adtak. Az adoman,ozók névsora:

Lamperth zoltán, ~~sztal Lászl~, Deme Ill, ~áltay Dezső, Hamiltonl
Magyar Társadalml Klub, Magyarody Sz., Szabo J!nos, Schmidt Karel, .
LŐrincz A. Márton József, Kardos Géza, ld. SzoKe Lászlo, Walkl A.-ne,
Hungaria Sport Egyesület, Jankura Ákos, Seregélyes Marci,Klss Erlka, ,
Balogh Lajos, Cserhátl Lénl, Hegedús 110nb, Szűcs üéla és Aszal Lászlo.
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Montrealból: td. Lantos Feronc, Balogh LÁszló, Guttman LÁszlÓ, Kleln O.,
Siissmanné, Schnurlllacher A., Rullutn G., Val't!:a ErnÖ, Falrmount "iI~at,

Rall Ferenc, Sárt Károly, Kocsls LÁszló.

Az épitotábort június lO-ll-én rendeztük, miután az anyag leszállltásá-
ról gondoskodtunk. Ismét ragyogó ldőnk volt. Az elso kocsl - ahogyan az
már történnl szokott - a lee;távolabbl pontrÓl futott be: Montrealból.
Lantos Ferl és Balogh Lacl la fiával) egész éjjel haJ'~ottak, hogy le ne
maradjanak a munka kezdetérol. Ml ham11tonlak persze csak 10 - II óra
körűl szédelegtünk be. A munka Azonnal 1ndult. Mig a felnöttek a felsó
keretezést vágták 8 szögelték be, add1g a fiatalok erÖs ütemben tették
fel a szieetelö üveg gyapotot. M1re a sz1getelés félúton volt a g1psz-
lemezeket kezdték felrakn1 az "öregek". A menyezet után a fal~k követ-
keztek. Itt már a legkissebbek is kalapácoot ragadtak. A munkaláz ap-
raját - na~yját magával ragadta. Még nem láttam senk1t, aki akár pénz&rt
is, 1lyen allandó iramú munkát végzett volna. A legk1sebb gyerek, Shelly
is hasznos tagja volt a társadalomnak; felkapta a l1monádés kancsót, s
hordta az italt a szomjuhozóknak. A hölgyek ls vagy segltettek a férfl-
a~nak, vagy rőz~ek, te~1tettek, mosoeattak. Senki sem vol~ tétlen.
Rovid vacsoraszunét utan, v1llanyfénynél ment a munka tovabb. Csak akkor
hagyta abba a munkát a társulat, am1kor már több bütykősujjat ért a ka-
lapács, ml nt szöget. ".

Rövid tábortűz után a gyerekek lefekildtek, m1g m1, a már nem egészen
gyerekek a túz körül maradtunk !'lág vagy egy órácskát, s főként Lantos
Feri kalandjain derűltünk. Szóba került még a Quebec-1 magyarok sorsa
1s, s ezen a komoly témán fejeztük be tábortüzünket.

Takarodó előtt, mégegyszer megnéztem a barakot,'A még reánkVáró munka
láttán, kételye1m támadtak a befejezést llletően. Hlába. llyen naBY mun-
kát nem lehet mástél nap alatt befejeznl... Már a következő épit5tábor-
nak kerestom helyet a zsúfolt naptárban, hl szen a VK tábor eló~t a bara~'
kot lakhatóvá 6s tűzbi ztossá kell tennünk.

".

Hál' Istennek, másnap k1cslnyhltúnek b1zonyultam. A tábor apraja-nagyja.
reBB~11 után 'ujult erővel esett nek1 a feladatnak. Az előz5 napi munka-
ütem még fokozódott. Mindenklt a befejezés akarata fűtött. s az erőfesz1-
tés eredményes volt. A k1tűnő gUlyás után. amelyen,a szlntén a tábor
egylk épltményén dolgozó Kálnoky Ernót és felesé~ét 1s vendágül látták
hölBYe1nk, már csak klsebb munkák maradtak, s a takaritás.

, ,
' "

" ' 1 Ő '
'"""\

Ubul ba m1seJe utan tabort bontottunk, s befejezett munka jo es fara~ '
ságával búcsúz tunk a parktói s egymástól. A montrea11ak előtt állt a le~
hosszabb út; 850 km. Lantos Fer1 s Balogh Lacl az elö blzonylték a keve-
sek öSBzefogásának erejére: G~üjtötte~, maguk 1s flz~t~ek, s tócb m;~~
1700 km-t hajtottak, hogy kemeny munkajukkal 1s hozzajaruljanak a JOVO
maBYar vezetőlnek klképzéséhez.

Júnlus végén Passaicban megtartott ~pontozo" alkalmával. ,Bodnár Gábor
személyesen köszön~e me~ a j~lenlévó hamllto~1akna~; a Marto~ .

Janku ra ,

Lamperth és Magyarody hazasparoknak k1magaslo munk~jukat s ~erte. hogy
Münkaközösségunk m1nden egyes tagjának - ,Haml~ton~o~ ,Montreal~,g - feje,z-

zűk k1 köszönetét. Jámbor LajOS, akl ~ tabor epl~e~eert felelos, szlnten

ellsmerésének adott klfejezést, s tovabbi segltsegunket kérte.

Az elŐkész1tésben "s a munkában a következok vettek részt; Jankura Ákos,
Baba, Mucl. Andor - .tárton Józs1, Ottl, Edlt _dLamperth .;z.Ol.~, Clll. lO-,

ll, Shelly
_

Puszta1 Lacl, Chr1s - Fodor plsta - Magyarody ~zabolcs, Re-

zsl _ Kazal Lac1
_ Kardos Géza. Toml - ld. Lanto8 Feri - dalogh Lac1 es

fla.

.....
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A barak teljes befejezésére Jövő tavaszon kerül sor. Pünkösdkor s,Június
9-l0.-án rendezünk epitötáborokat. Készüljünk fel..., mindenkit varunk.

~ZRE IS AKADT .IDNKÁNK: Eordögh pater felajánlotta a Szt. István egyház-
jzség uj épületének emeletén lévő két szobát a cserkészeknek. Frre nagy

szükség van, mert a gyerekek korc8oportokra osztása és foglalkoztatása_
helyhiány miatt - nehézségekbe ütközött. Az őrsök zavarták egymást

munkájukban, s különősen a kicsiknél volt lehetetlen a figyelmet s a fe- -
Az épület belső munkálatai - munkáskéz hiányában - lassan haladtak.
~ivel a használatba vétel elsőrangú érdeke a cserkészeinknek, Ju~l~ra
Ákos és Eordögh oáter kérésére mi is munkába állunk. Okt. 6.-án m6r
hatan dolgozt~nk: cserkész szűlők és oregcsBrkészek.

Mafi'y'a,r érdek - :zaa.6.iLa,~

Áprllisl sz~mUnk?a? felvetettü~ a kérjést, ml a kÜlönbség a magyar érdek
s a magyar ugy~kozott. Az elmult hat hónap alatt beszélgettünk erről
lmitt-amott, sot egy~k összeJövetelünkön téma is volt.
Amint klderült, legtőbben nem ls gondoltak a különbség lehetóBá~ére Nem
ls csoda. Vándorlásunk kezdete óta, akár 45-ben, 56-ban va~y akar 78-~an
lndultunk a nagyvilágba, annylt hallottunk a legfontosabb magyar űgyrOl"
vagy "magyar érdekliől", amelyet támogatnunk "kötalességünk~ hogy legtöbb
hazánkfiának bors6dzik a háta, ha e két kifejezés egyikét is hallja.
El.elnte meghatódva fogadtuk, ha valaki felkért bennUnket a "csatlakozás-
ra" , vagy első megtakari tott filléreinket vi tték el erre vagy arra a ne-
mes "III/iLGYar ügyre".

A lelkesedesnek s meghatódottságunknak hamar vége lett. RáJöttünk, hogy
a szervezetük többnyire a diszelnb~böl, elnökbóL, társeln6kbol. e~eob
i1sztS!g~i!!elöből..s há~om és rél,taaból á~lt. Vagy ,legjobb esetben helyi
Jelentose6U egyesuletrol volt szo, me~atarozott cellal, irodalmi, sport,
vagy esetleg párt alapon. Vezetőik

- döntO: tócbségben - Jólndulatú. da-
r~k emberek ugyan, I18rthiszen - elképzelésük szerint - a magyarsÓ-6ot SZJDl
galJák.
A magyarságot pedig csak úgy szolgálhat juk, ha ismerjük a magyar ne~et
érdekeit. Ezeket, leegyszerdsltve, két pontba foglalhat juk össze:

1 A magyarság fennmaradása és Gyarapodása a Kárpátmedencében.
2 Az érdekeinket sértő pro~a8anda ellensulyozása, s befolyásos

barátok szerzése kÜlfóLdön.
Az első pont, az otthoniakon múlik. Ml, helyettük nem szaporodhatunk,
vagy állhatunk ellen a beolvasztási nyomásnak. .
A második pont, Magyarország geopolitikai helyzete folytán, majdnem kiza-, ólag a lIIi teladatunk.(Erre kellene összpontositani minden eX'Ó'nket.) ,
.után a "magyar érdek" togalmát - leegyszerositve .ugyan, 'ie - meghata-

roztuk, minden más tevékenység, önmagunkat szolgáló "magyar ügy" lehet.
Nézzünk meg néhány példát:

Egyházak: Ha magyar iskolákat, cserkészcsapatokat tartanak fenn;
magyar érdek.. Ha nem, csak magyar ÜI5j'.

Magyar Házak, Klubbok: Ugyanaz vonatkozik. rájuk, mint az
zakra, de mivel felsőbb hatóságaik nincsenek, a
érdeket szolgálÓ csúcsszervezetek. ~~moly anyagi
gatása ls feladatuk volna.

lrodalnd. XŐrÖk: Magyar ügy. , ,
Sport Egyesületek: Ha a befogadó országokat nem antagonizalJak

magyar aivoltuk kihangsulyozásával; magyar ügy. Ha bi-
r6t vernek, egyenesen károsat.

MIután már szereztünk egy kis gyakorlatot, válasszunk ki né~ány oly~?
szervezetet, amelyek vitathatatlanul magyar érdekeket szolgalnak, foc6L-
ként: , ,

t t "
1

~~ t mi tanszékek, vagy azok megszervez~sere, fenn ar asara a a-~ e e kult szervezetek. Egyreszt 8: masodik, ,har:nadijc .generá-

egyhá-
magyar
támo-

-------- ---~-~
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elót tani tja a magyar tudomanypkra, masreszt ideger,
hallgatókat ismertet meg tör~elmünkkel, irodalmunkkal
éa jogos törekvéseinkkel. .

Minden olyan szervezet, amelyik idegen nyelví; szakkiadványaival,
regyel~ezett tüntetéseivel. száraz igazságra épitett
cikkeivel, kiadvinyaival, hirdetéseivel az utódal1amak
magyarellenes propagandáját támadja. ~bbe a csoportoa
tartozik le~tbDb erdélyi szervezet, talán a Cniu1 az élen.

A M!l.gy~r Cserkéaz Szövetség: Miénk az ebletlon sikores, ~ar
világszervezet. Mi term31Jük ki, az eGY~tlen, magyar-
ságélményt szerzett, minden éVben meguJuló. vezető ré-
teget. Tagjaink minden szervezotben, me6mozdulásban év-
ről évre nagyobb szerephez jutnak. Mi adjuk az emigrá-
ció JővőJéhez, nemzeti érdekeinkért munkálkodó szerve-
zeteinkhez az alapot: A MÁSODIK GE~ERÁCI6T.

~._------------------------------------------------.
Vegyes érzelmek néhány kultúr együtes látogatása után:
A ~Jkó zenekar: Örvendetesen erffsiti cigány mivoltunk hiré~ széles e

világon. ~llensulyozására száz Liszt, Kodály vagy Bartók sem lenne
elegendő. Határozottan káros s bosszantó, tehát mindannyian el-
:J05:/Űnk s egy:nást tiporjuk agJon a jegyekért.

.

Radio zenekar: Ha v~laki ennek a "Budapest" néven túrázó Zenekarnak a
propag~nda értékére kiváncsi, olvassa el II. hamiltoni ~pectator
zenekritikusának dicshimnuszokat zen6ő cikkét. Nem a jelenlegi
kormányt dicsérte, hanem a magyar zenei kultúra képviselőit, e61
világszinvonalú zonekart. .1tt Hamiltonbannem panaszkodhatunk, a
Rajkó előadáson megjelent mag~rok fele ide is eljött...

A Maroavááárhelyl Magyar Szinház: Hamilton. Telt h~z. Könnyekig me~hatód-
va hallgatjuk a kitűnő szlnésznQ 3Jkáról a székely balladákat.

.
Vadul tapsolunk a táneosoknak. A székely gÓbe tréfátn kacagunk.,
Nemcsak ml. Ceausescu ls kacag. Na~okat. Rajtunk. Ime - mondjak.
a román propagandlsták - a bIzonysag, hogy mi nem nyomjuk el a ma-
gyarokat. Meg azt sem bánjuk, ha a szlnészeik egy csoportja.,kimegy
AmerIkába s az odamenekÜlt magyar tasIsztáknak tartanak elo~~o-
kat. Még 'hogy mi üldöznénk a magyarokat? Láthatja mlndenki,. J
ez csak ~zemenszedett náci hazugság ~

~

Uraim! Eol ,an a sokat emle5etett kultúr ~ö~ényünk? Hol van a józan
itélőkéoességűnk? Hol van a politikai érzekunk?

"I"""'I~I""""II"""II"""""III""II"'IIIII~
"

;. J'\Yontat.<sP.S ':X>staz'lsl)em~h0l:c!";l. Hozzajarulast
HU!lJ'adi Mátyás Ö.Ce.M.K." 5zivest-oromost- !)lfor:a~~ .
42 Juan! ta Dr. ~IIII"IIII'I"'I"III"III'II'IIIIIIII.
Hamilton, Ont. "L9C203 )",',1111""",',1
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Szobámban egy szál gyertya ég.
Fejem felett platonIcént
Istennek szabad ege
a csillagokkal telet&delve.
honnan álmélkodva néz 1e rám
lIIegszokott útját járva
a hold.

Nemmintha félnék,
lj b1zto:Bit'kn1
't~etűzd~ v~-"Környékem,-ott állnaJC.. majdnem égig érve,
IIIOSt.an1 hazám bI1szkesé~ei,
/bfuo h6tól meg.rakott8IV' -af~.

ÁmJLrs 9-én

23. Szent Usz16 cscs. 105. kanadai !Jcs. ..k. 37. Szent Margit CSC8.

DÉLurÁNI TÁBORTŰz m.ÉKEI

A teremben gyerJllek1 és cserkészsdvekbEll
a tÁbortiíz melEllget5 lángjával ég....
Biztatón a jHVÓbe nézve
ici-pici csapatunk kHrUJ.járja a lángot.
A tereIII vasgy1ÍrÓi, mint oJiujáb61 bujt medv6lc:,
pr6bálgatják UgyességUkkel tápaabb tért.nto11l1 4 falakat,
hogy a sztIkreszorit6 tél multÁval,
szabadbarioó tudáauJc legjava Id.:I:JijrjHn, mintha tigas erdSk kHzt jArna.
.A.hatalmas teoy5kkel szembenézve, csatak1áltásokkal
szálJlhá.borúl'a, zász16s IIIOrzéra, lepéD7evésre,
l!L'Iti szabadba tábortiízre,-5rséget állva a t~el - éjszakai riad6kra,
jub1leUMra kész6lve,

as ezt az egészet mégis IIIOStterelIIben, kHrszinpad-jelEllettel
szépen csokorba szedve, mint mezei vir6got,
adtAk a szUl5knek és vendég eknek.

A táborok n,.enkor a hadat il járt volt katonák
kuruc vag,. labanc énekeit dalolják....
"Fel,tel, vitézekiIf vagy' "Édes8J1Y"Úln...
és más, a sdvhez ol,- közeláll6 énekekkel
kész~~f búcst:&6ra. '

,

Kár megint búcsúzunk.
Gyorsan széthordják még a sUteméDTt. kávét vag,- tejet.
Lassú beszélgetés. ismerkedés ek Jdjzben
egy-eg,- jelenetnek, vagy az egésznek sz61 az elismerés.-
Cserkészekl Vezetmci most figyelem!
A nagy általános elismerést kiérdemeltétek.
de, ha megengeditek. én IIIOst messzebbre megyek,

A M.Cs. Sz. HrtSktis tiszteletbeli Elnb1cét5l,
1Wc16s bá' -tól ezt hallottam:

Nag,-on j61 sikerUltj látszik, hogy mindenki készUlt rA.
Ol,- szépen ment minden sorjában, még a legkisebbeknek isi
Valóban cserkészek voltak, és megérdemlik a dicséretet.
Ez cserkészmunka volt.
Igy tovibb a 25 éves jubileum telé.

"'/

J6 munkátl L.r.

"

--- - --



MONTREALI MELLÉKLET
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AZ 1976-AS KÁRCImI SZABAOOÁGtlNNEPÉLY BESzOOLÓJA
Lantos Feri bá'

Most is, lllint minden évben cserkészcsapata1nlc résztvettEic a magyarság legszen-
tebb Unnepélyén. CaartaiDk fegyelmezetten vonultak fel nemzeti és csapatzász16ikkal, boU
megenlékezzmEic dics szabads~harcunkr61.

A gytSnytSr<Ienfeld1szitett EgyhlLzközségUnk negytel"Jll&ben, a kanadai és québeId.
zász16k alatt a m&gy'IIl'-iskolások, a nagysz'-mban megjelent sz'JlO'k és néz6klszönség Ör!SlIDel
nézték cserkészcsapataiDk bUBzke felvonu1ását.

Lélekemel~ volt látni azt a sok apr6 uereket, akik felemelt fejjel, ISntudato-
san vettek részt a gy6n;y6r<IUnnepélyen.

Meghatott lSr!SlI1Ilelha.llgattáIc a pici szájakb61 ~z6 szavalatokat, és kUJ.8-
niSsen akkor ujjpngott a szivUk, 8I:Iikor b'lszkén u:ondtákl tim lIISQ'&l"vagJOkl8.

Tapsvi.harral fogadták r.I8gY'BrtáncaiDkat és táncosa1nkat, aId.k az egyes táje@:7'-
ségeknek megfelel5,szebbnél-szebb népi vise1etben ropták gy6nytSr<IlIISQ'&l" tánca1nkat.
Nagyon szép volt.

Az Unnepi beszédet a foront5ban é15 ktJltf:; FIq Ferenc JIIOndta. Beszélt a magyar-
ság hovatartozásár6lj drámaian fejtegette a Szent Ko:'Ona sorsát. IQ1szlSnjUkneked, FIq
Ferenc. -

A "Talpra magyari 1I..t Kpa:y Fer911c, tlreg bajtársUDk szavalta el. Elcsukl6 han-
gon Idáltottal "Rabok tovább nem leszUnk::'.

Az Unnepély dr. Komjáthy Aladár IlSQ'tbzteletfí m- zár6szavaival fejez5dZJtt be.
Kedves. IbnfitárslÚJ!ll r(3!'.élem, 'l'1 is úgy éreztétek, hoU bllBzkék lebetUnlc arra:,

hoU 1IIBg1B1"Okvagyunk, és boU érdemes továbbra is mag:yarnak lEllDi. -Dolgozzatok, és se-
gitsétEic fiataljainkat, hoU Petí5fi lMglelkével vigyék tovább a zász16t, és hoU as th-
adja. meg a lebet5séget, újra szabad MagyurországUDk legyen.

n_
---------
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