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T~valy okt6ber 6ta olyan eok programunk volt, hogy a jeleat~a kiadá-
eára nem jutott ldS. Az eaem~nyek Bora a 27-59 ez. oeapatok javára
rendezett vaoeorával kezd3d8tt december 3.-án. Néhány h~t alatt sike-
rUlt mindent megezervezni, 19y a vacsora kltUnoen slkerUlt. Az erkölcei
elker mellett az anyagl eredm~ny ls kiel~glt~ volt., Hogy pontoean
mennyi maradt, nem ls kerdeztUk meg, de Sz3ke Láezló, a csapatok p~nz-
tároell., 1gen el~gedett moeollyal mondott kÖBzönetet ,höl81einknek.

December 9.-én néhányan réeztvettUnk a montreáli oeapatok 25. évfordu-
16jára rendezett Unnepwégen. Vonattal mentUnk fel. Az elezáL~BoláBr6l
Lantoa Ferl bá szervez~sében, a helylek gondoskodtak~ Igen jól ~~ztUk
magunkat. A hangulat emel~eér51 Bodnár Gábor U.v. elnökUnk gondoekodott.
tjfél ut'n még káPQBztalev.let le kerekittetett velUnk...

Január a plhenée h6napja volt. Még a ezáraz fUBzálak sem rezzentek a
h6takaró alatt.

Bezzeg a február negyedlkel ösezejövetelen megélénkUlt az élet, pedig
II. tavasznak még hirmond6ja eem volt. Ugyanls Kazal Laci ée ~a novemberl
clevelandi látogatá suk idején, Beodray Ferivel beBz~l~ettek a cserkéez
tánc csoportok munkájár61. ib~d után! j6 hangulatban /vajh ml okozta,

~
Egrl Bikavér vagy Badacsonyl SzUrkebarát?/, felmerult a clevelandi regos
.csoport haml1ton! látogatásának a lehetSs~ge.

Sz6 - sz6t követett, s január végén azon vettUk észre magunkat, hogy egy
Cleveland, Buffalo és Haml1ton réezv~telével megrendezett Ceerkész Nép-
tánc Fesztlvál boldog rendezol lettUnk.

Persze ezt könnyU lelrni, de neh~z megva16s1tani. Hlez, még !orgótokénk
sem volt, pedig a olevelandiak ideszálltása, hlrdetés, nyomda, élelmezés,
terem, stb. 2-3000 dolláros k~lts~gvetéet lndikált. Ehhsz járult még aZ
Erie - Buffalo közöttl hirhedt hóövezet fenyegetéee ls.

Node, minden j6zan megfontolás ellenére - neklfogtunk a eZervez~Bnek.
A február 4.-1 összejövetelen minden munkára akadt "önként" Jelentkez'i,
s a munka meglndult. A szokáeoepánlksorozat után végUlls minden a leg-
nagyobb rendben bonyolódott le.

~ndice~ret helyett, II. Xatolikus Magy~ok Vaeárnapjában megjelent cikket
Bz61altatJuk meg az utols6 oldalon.



Az erk~lcsi sikeren túl, az anyagi Biker moBt sem maradt el. Minden
k~ltséget kitizettUnk, s még maradt párBzáz dollárunk is. . ~
Ezúton is háláB k~sz~netUnket tejezzUk~a három tánccBoport vezet~inek, ,
s'~érjUk gondolkozzanak, egy kétévInként megrendezlnd~ C8erké8z Néptáno
Fesztivál lehet~ségén, amelyen az ~sszes cS8rkész reg58cSoport réBztvenne.
Az .ls~t tal~n Hamilton vállalná - már van gyakorlatunk...

M1vel eddlgez volt ~ legnagyobb v11l~lkozásunk, nem fejezhetjUk be ezt
a beszámolót a szsrvez~k megemlitéBe nJlkUl: Flakáttervezés: Désy Lajos,
h1rdetJsek árus1tásu ~s a résztvev~k elhelyezése: KAgyaródy Rózs1, élel-
mezés: Márton JózB1. Ott1, GyUngy1 éB fJrje Andy, jegyárue1tás: Lamperth
C1li, Sz~ke László, X~zal ~va, HegedUs Ilonka, Karnay Ibolya, Kardos
Géza Je Muduráaz ~~r1a. azúll1tás és teremszervezés: Lamperth Zol1 dS
Puszta1 Luc1. Köszönet u fárudt clevelund1 vándorok szállásadó1nak: - a
már máshol enlttetteken k1vUl'- FUlöp János~k, Kar1kó Lász16ék. s
HegedUs l.:iszló.1k. Köszönet Eördögh 1'1~ternck, Jankura Ákosnllk - Babánuk
~ qere!:!.Hy es M..rc1nl~k. k1knek see:1 tsJge n:!lkUI, e rendezv~ny nelD s1ke-
rUlhetett volnu..

Marc1us 211. -Jn 11.ce. "Batyu vucsora" v-'l t, k~zel ~tven r.isztvev1vel.
.\ házaspárok kJszételeket hoztak, az e!!yedUlállók az 1talról gondos-

. kodtak. Vacsora utún rövid ö. cs. beszámoló har18zott el. VégUl Tóth Ernii
szakszerUen, de é~thet~en is~ertette a világgazdasági helyzetet. Taná-
csot adott a kiBp6nzU emberek betektetési lehet~sége1vel kapcsolatban
.is. kUlönös tekintettel az intlációra. Ha valaki megtogadta tanácsait,
az eddig 20 ~-ot keresett betektetett pénzén. .

Júniul '-lo.-én került .sor az ele<1 idei ép1t5táborunkra. Tavaly a flllmore1
cserkáBzpark 1.6.v. barakjánalt oldalait s med!etetét szigeteltUk Uveg-
gyapottal és gipszlemezekkel. Most a pad16t sz1geteltUk és tedtUk be.
alulról. Ha valaki esetleg nem tudná elképzelni, hogy milyen érzés
hátonfekve, sárban-vizben, teltelé kalapáini 15-20 hUvelykel térben,
az örUlj6n neki Fusztai Lac1, Grattl Matyi, Lamperth Zoli, Németh
Fista, Fusztai Kr1sz,Lamperth Zolt1, He~edUa Laci s a clevelend1akl Riadl
LáBz16 ~B K~lnoky Ern~, m1nden hálás k6sz6netUnkat megárdemlik.
A munka vdgaztével, az MÁzott Urge drsM olyan kimerUlt volt, hogya va-
csora utánra tervezett tábortUzet Mbizonytal~n id!!re II elh~la.ztottu.lt,
s ki-ki szállására húzódva ágybarosKadt. Azaz a tiatalok kivételével,
mert azok csakuzdrtis tábortUzet rertdeztek.
Da a munkát befejeztUk ~
Fersza voltak válságos p1llanatok is. Például, amikor Zoli beszorult a 1
bara&-.lá. nem tudtuk, hogy az 6pUletet bont suk e le telette, vagy pedi~_J
lukat ássUnk alá s ugy cibáljuk ki szegényt...
A felhasznált energia pótlásáról a h6lgyek gondoskodtakl HegedU. Magdi
HegedUs Ilonka,Lamperth C1li. Ma~yaródy Rózs1. Az étel m1n~9ége releJt-
hetetlenUl j6 volt, csak a mennyiséggel volt baj: a második repeta adag
után már mozduln1 sem tudtunk.

A k6vetke~~ épit!!táborunk. július 28-29.-én lesz. M1vel a munka nehezén
már túljutottunk, ez alkalommal már egy kis szórakozáéra 1s jut majd id~.
Ha aZ id~járál kegyes lesz hozzánk, a Letchworth Farkot látog~tjuk meg.

AZ erdélyitárgyu QngolnyelvU szakk6nyvek terjeaztés6nek megszervezése
folyamatban van. Az angol és magyarnyelvU'levelek elkészültek, s néhány
már utn~ ia 1ndult. ~rr~l a.témáról ~ következ!! szá~unkban j~lentUnk. ,

I.,
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Román tört~nészek a kenti eg,yetemen.

~
. 1tvanadik születésnapját ünne~lő Románia másokat is örvendeztetni akar.
F, V'ilár;o:1itó müakát végző "törtenészei" 1978 novemb.~r 26-27 én az Ohioban
lovo Kent state Univ~rsityn is m.~gjelentekthogy az amerikai egyetemi ifju-
:1ág clsök.Jzbéil kapja a "hiteles" informácJ.ót Nagyrománia létrejöttéröl.
~z ese~ény nem csekély izgalmat keltett a clevelandi magyarság körébent
l':vén Kent, a város köz~l,;ben.Gyors szervezi;ssel te'cintélyes számu kiváncsi
úrdeklődót toboroztak össze.Szer~ncses véletlen folytán ebben az idöben
volt. a hagyományos clev0landi Magyar Találkozó is ,ahol 3zámos-az orczág
különböző egyetemein tanitó-fiatal,jó felkészültségű történészünk is részt
vett. Ezek l'!l!cesen csatlakoztak a k:'nti kiránduláshoz abban 9. reménybent
hogyaromán kollegá1cnak szakszerüen megadhatják a választ.Ilyen nagysze-
rü stratdgiai helyzetbol aztán,nézzük hogyan nyertünk csatát.
..\. k.mti egyetemen az anlcét mc~lcuzdését a malp'arok plakJ.tos felvonulása
vezette betig~ aztán me~lehetosen feszült lugkörben kezdődtek el az elő-
adások .~zckrol csak annyit,hogy gyenge angolsáygal előadott ostoba és
unalmas szöv~gelés volt.Az előadók között e~ Banyai Ludovic nevü is sze-
re~elt aki az erdélyi magyarság páratlan jósorsát kellett ismertesse,elő-
adasát-mivel angolul nem tudott-a román kövcts~g e~ik tisztviselője ol-
vasta fel. Ezek után közkivánatra ő is megszólalttmughozzá ma~arul és ezt
tette olyan formábanthogy minden mondatát azonnal románra forditott a ro~_
mán kollegák számára.nehogy gyanuba keveredjen~Idősebb ember léYén az
izgalom annyira urrá lett rajtat~ogy formálisan remegetttbelezavarodott
saját szerepébe.a románoknak beszélt magyarul és hozzánk 'fordult a román
forditással .Me~döbbent5 és szánalmas volt. Ez mindennél többet mondottt
jól látta ezt a román szarmazásu amerikaJ. hallgatóság is ,amely a magya-
rok ellensúlyozására gyülb össze.E~e izgatottabban kérték. hogy hagyja
abbatvégre az is megtört ént. A szemelyi &s szólásszabadság ilyen tragi-
kus demonstrálása minden támadó fegyvert a kezünkbe adott!ez lett volna
az a lélektani pillanat amikor ezt a balkáni tálalást a mi történészeink
egy p'ár 01108 mondattal az. asztal alá tudták volna seperni. Sajnos nem
ez történtJmert egy önjelölt legeslegnemzetibb atyafi, olyan szép haza-
fias szóno~latot vágott ki,aminek sem az előadásokhoz,sem a kialakult
légkörhöz nem volt semmi köze.Ezzel el is lőttük minden p'uskaporunkatt
idő hiányában és elrontott atmoszférában csak e~eblen történészünk
sz6lalhatott tel pár mondat erejéig.

Másnap a konti egy.etem két történelem professzora adta meg helyettünk
is a m&ltó választ aromán "tudósoknak"takiknek 3.Z előadása mindkét na-
pon a dáco-román elmélet s az ebből következő jogos nemzeti aspirációk
.-~~sulyozásavolt.Dr. James Gidney volt az első felkért hozzászóló aki

agyondicsért Jon Bratianut szüklátókörü fanatikusnak jellemezte, aki
a "Vae victis" erkölcstelen gyakorlatát maradéktalanul 1dh3.sználta., pedig
mint mondotta, Magyarország semmivel sem volt bünösebb a háboruért,mtnt a
többi. A másik hozzászóló dr. Kaplan -diplomácia történetet tanit- ~ a
románok Wilson isteáitését hUtötte letmondván,hOgy az amerik~i elnök
nagy látomásából semmi sem valósult meg.és ennek~z elméletnek a csödje
a második világháboru tragédiáját idézte elő. Azt is kihangsulyoztathogy
az UbA és ~ománia kapcsolata a két háboru között teljesen jelentéktelen
volt.

Az ankét végén LUcian Rosu bukaresti tanár a vendéglátási köszönet
helyett igen sértődötten erős nemtettszését fejezte kit ezzel a csata le
is zárult.Tanulságként melSjegyzendő,hogy a magyarság érd0lceit ne ostoba
hazafias trázisokkal próbaljuk megvedenithanem józan bölcsességgeljez
célravezetőbb.

Clev-:11and 1979 január Kálnoky Ernő cs. t.



. KATOLIKUS MAGYAROK VASARNAPJA

.Cserkész;népi fándesztifáJ

I

Á hamIltoni Hunyadi M4tyás ö~kés'z munka-
közösség kedves meglúvására a clevele.ndl 14. és 34. sz.
cserkészcsapatok Rep csoportja, n!amint a bufta.lói
cserkészek, félutaztak Hamiltonba, aból márc:iüs 3-án
este 7 órakor a Scott Park-I iskola dIsZtermébeD fe1éjthe-
tetlenül szép táncbemlitatót t~

A c:serJ(~k, valanilnt .ka~nség lIaII1 lIIeglp
tésére Bodnár Gáoor, a Magyar. Cserkl!szszil~ég. Uv.
elnöke, SZOUS08 humorával, szel!Íélyesen köszöntötte a
megjelen~ket.

.

A hamiltoni 27. és 59. sz. csapatok tfDcegyUttese
a tápél aárdúsal kezdte a. DiOsdtt, iDelyet a buffalól
cserkészek háromugr6s. t«1léa klSvite~. Ezután klSvetke-
zett a c:levelandl Regösök szlnpo~ bemutatóJa:, Szent-
Iványi t(lzugrás, somogyi párol, bata! üveges, kÜzehaj-
tás. inikepéi'c:sl csátdás, fonó.. !Wó(aSzeg! számok, mind
a kellő, szellbriél szebb népvi$e1etekben. A sok gyakorlás
meghotta az eredményt, mert 6 legJtQI&n~bb tánc-
lépések oly egyszerre mcndultak, mintha tDihdegylkük-
nek ez lenne a hivatása. S biZony, _a nézők között sok
szeni könnybe1ábadt, 8.mint a legújab1i kalotasiegi nép-
viseletben jelentek meg a sztnpac:ioD; Mindeu 1., ar-
cáról sugárzott az átérzett bbldopág, mert ruMjUkat
mind maguk varrtAk. Jelenlegi _et6jÜkkel, SUblldkai
Kmztinkával elöször minden apróllállOt áttanulmányoz-
va, különböző falvak népviseletelt aZ előCri86khoz Mén
készítették el. Minden leány f~Z<§t kb. 1200.kWöft~
gyöngyszem ékesítette, s minifen uem gyöngy egyenként
lett a pártára varrva, melyet még 11 máSOl szalag is
díszített. Bizonyára nehezen tUdn6k lIUIIJ1110ndania leá-
nyok, hány órat - talán éjszaX4t 18 - dolgoztak az
{rásos hlrilzéssel készOIt bl6zal.kon 1*. Arcuk boJdoC mo-
solya tnnüskodott érzéseikröl.

1979. máttius 18,

A fiúkról sem sznb3d megfeledkeZni. Szép dicsére-
tet kapott Magyarody Tamás h8miltonl st., aki a toborzó.
táncot oly Ugyesen betanltotta a cletelandI fiúknak. A
makkfalvi táncokban Fodor Pista ugr6 szólótánca kapott
nagy tapsot, de az egész hamiltbni csoport szépen, ügye-
sen táncolt csinos, piros-fekete er'dély'i népvliielétbeo.

. Még a fiók közül meg ken. emUteni Adánt Misit ls,
a clevelandi Regösök vezet6jét, aki. a turfaop táncban
is kiemelkedett.

Tábor Istvánné magyar és &DfIOl nye1vd ösazékötö.
szövege élethl1eo vázolta a ld11önbC!r.6táncok eredetét.

Mind a hetvenkét tánco& kUJön-killön dicséretet ér-
.emel: oly remekül szerepeltek, s nagyon kedves magyar
Elményt jelentett minden jéltii11t\>(}~ A hosszan
fartó tapsviharok bizonyították az óriáai alkert.

. .
Végtelen öröm volt láUii; 8Ii1Int a: hamUton!, buf.

falól és clevclandl cserkészek - minteg; nagy család -
I3gymás kezét fogva éneJ:eit6k: S:reUtI RI távol. ., csak
~ tQZ lángol;. De .bizonyára It. szfvi1k~ c-'esYmás
Iránt érzett szeret~ is lángolt. Ezt btzOnyítolta az is,
!toRY az elóadás után pihenéS hmy~ A Szent István.
~plom nagytermében, a hamilton! öregc:serk4Peli: ven-
dégelként, éjjel két óntg táJtcoltak. Egymást tanltották
új lépésekre, egymást átkarol-, IdIrt6ocokat lejtve,
együtt énelce1ték: élvezték magyar jókeciYilket.

A j6 hangulathoz, persze, I1aIY.ban hOZZájárult a fi-
nom gulyásleves is, melyet a hamUtooi cserk6szmamák
oly nagy szeretettel készítettek,. s a sok ízletei .!1témény
ls magyaros vendégszeretetflket bIZonyította;

A jó Isten áldja meg JIIIndMoItat, a!dk Wt! ~.
Ségükkel segltik, buzdítják a flata:Jökat, Cserlé'-..,.ct,
hdgy munkáj12kat továbbra ls nivesen végezzék, és sz{-
YÜk mélyén növekedjen az egymás Iránt 6rzett szeretet,
magyar összetartás. (G. M.)
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Hunyadi Maty.aB O.CB.M.K.' 3zivr.st-öröi1II'!:>t ~lf'o":ldun!~ ,
42 Juani ta Dr. ~'''''''''''''''''''I'II''II'I'IIIIII' .

Hamilton, Ont.
"L9C 203
"~"IIII",,"""III~

~-.-------


	page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	page 2
	page 3
	page 4

