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JEL E N T t s---
Az 1982-es év mozgalmas volt, de nem annak indult.
vonalon ugy szólván semmi sem történt juniusig.

Öregcserkész

Persze segitgettilnk imitt-amott. Néhányan a Hamiltoni Magyar Bizott-
ság megalakitásán dolgoztunk, nem sok sikerrel. Cserkész vk vizsgá-
kat rendeztilnk. Magyarságismereti vizsgákon segitettUnk. Fuvaroztunk.

A 27/59 sz. cs. cs. májusi bálján körilnkben ildvözölhettilk Bodnár
Gábor ilv. elntlkUnket és Jámbor Lajost.

E1s~ nagyobb vállalkozásunk a Sinkovits est volt, junius 5.-én.
Mindössze egy hetilnk volt a szervezésre, de hála Hamilton magyarsá-
gának, sikerillt. Haraszti Endre szép beszámolót irt a Magyar Életben
errol a szép estérol. Néhány idézet a cikk ból:

'Az a szeretet, me ly Sinkovits Imrét, a Nemzeti Szinház tagját és
feleségét, Gombos Katit, a Madách Szinház tagját Hamiltonban fo-
gadta, szorosan kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, melyet Dr. Gyallay
Pap Domokos, a Kanadai Magyar Szövetség elnöke a Szabadvilági Magya-
rok Világkongresszusát elokészito levelében a következőképpen
fejezett ki:

"Hosszu ideje valljuk, az emigráció létértelme a hazai
magyarság érdekvédelme; hogy a hazai rezsimmel nem lehet
egyilttmUködésról szó, de a magyar néppel, annak hilséges
szellemi képviselőivel, szószólóival nemcsak lehet, de kell
is egytittmilködni !

Sinkovits Imrét és Gombos Katit jogosan nevezhetjilk a magyar nép
hilséges szellemi képviselőinek. öket is, - akárcsak a nálunk járt
számos tud~st, történészt, irót, költót, stb., - régi baráti szálak
kötik, idekint élő honfitársaink egyikéhez-másikához. Barátt szálak
és - Sinkovits Imre esetében - régi cserkészkapcsolatokJ A magyar
cserkészmozgalomnak - immár az öt világrészre terjedo - hazafias és
baráti-társadalmi kapcsolatai.

Sinkovits Imre cserkész volt ifjukorában és cserkészvoltára
ma is szeretettel, megbecsUléssel emlékezikl Ezt bátran,
hUséggel otthon, hazai uj ságban , a nagynyilvánosság előtt is
megvallotta.

Versmondása közben izzóvá válik körUlötte a levegő és meleg, barna
szeméből láthatatla, de jól érezhetó áramlat irányul avisszafolytott
lélegzetU hallgatósága felé. Jól volt érezhetó, hogy nemcsak kivé-
telesen nagy milvész állt e11ttUnk a szinpadon, de magyar sorstárs,
a hazai magyarság, a földgolyó minden részébe szétszóródott
"szellemi Magyarország" hivatott és hilséges képvtselóje.l/



- 2 -

Junius 20-án tartottuk az - imm~r hagyományos - ÖKÖRSUTÉST. Butty ~
Ferencék már második alkalommal engedték át a Farmot-erre a célra~
Hálás köszönetUnk érte. Kedvez5 időben, kellemes társaságban 61-
vEztUk a szabad levegőt. Vacsora után tábortUz mellett énekelgettUnk
főként Jámbor Lajos öblös hangját követve. Szép s kellemes volt.

A KUNYHÓ: A szokásos tervezés, szervezés és huzavona után gyUjtöt-
tUnk s-JPitettUnk.
Els~ épit~táborunkat julius 16-18-án a másodikat julius 30-31, aug.
1-2.-án tartottuk.
A munka zömét Butty Feri /épitésvezet~/, Kardos Géza, Mayer Mlk16s,
Magyaródy Szabolcs /fókullk/ végezték. Értékes segltséget nyujtottak
Jankura Ákos -Mucl - Andor, Mayer Norbert, Ormay Mlk16s, Lamperth
Zoll, Kardos Tomi és ifj. Gyenge Zslga. Az éhenhalást61 - de nem az
elhizástól - Magyar6dy Rózsl, HegedUs Ilonka, Mayer Márla mentették
meg a disztársulatot.
Be ls fejeztUk a kunyhót szépen. 1983-ra már csak az elso két ablak
beUvegezése, s egy kls festés maradt.
Az anyagbeszerzéshez FUlöp János, Gyenge Zslga, HegedUs Ilona,
HegedUs László, Kazal Lász16, Márton J6zs1, Schmldt Marcl, id. Sz~ke
László, Butty Ferl, Magyar6dy Szabolcs, Mayer Mlklós, Tlbay ZSlgmond,
Grafl Mátyás, Pálfay Dezsd 25-25 dollárral, Deme Ill, Kardos Géza,
Kádár Lajos 30-30, Németh István 50, Cserhátl Léni 40, Dr. Magda Zsolt
70 dollárral járultak hozzá. A hiányz6 összeget a 27/59 sz. csapatok
Fenntartó Blzottsága blztosltotta. Hálás köszönet mlndenklnek.
A kunyh6t el~zetEs bejelentés alapján használhat juk, kl véve a VK
táborok ldején. Használati engedélyt a Hunyadl MK mlndenkorl vezetáje
adhatja. "

Az épltótáborok hangulata kltUno volt. Az elso hétvége után örUltUnk,
hogy hazavánszoroghattunk -nem szokta a clgány a szántást -, de a
másodlk tábor után néhányan meglátogattuk a szomszédos Letchworth
"tate ParK-ot. A foly6 zug61 s a kb. 75 méteres kanyonja érdekes
élményt nyujt. Már csak ezért ls érdemes volt...
ReméljUk, Cleveland, Buffalo, Toronto követl példánkat.

Az augusztusi tlszt~tábor alkalmával, először szerepelt ÖCS téma
a tantervben, mint vizsgatárgy. Az I.B. határozata alapján, az 1983-as
tiszti VK tábornak ÖCS tagozata is lesz. ReméljUk lesz elegendő jelent-
kezó. A feltételek kemények, s a tábor elvégzése utánl munkakövetel-
mények még keményebbek.

Ez év nyarán Karik6 Ll1~lan és SZőke Péter vettek részt az eur6pai,~
köruton, Hamiltonb61. Hálás köszönet az 1. KerUlet vezetájének: -
KölleY-Gyurka bának s cserkészelnek. A VK táborok után, az európalak
közUl néhányan Haml1tonba látogattak: Hochbaum Pall és Retezár M6nlka.
Volt körutasalnk gondoskodtak sz6rakoztatásukr61.

Szeptemberben magyar lrodalml tanfolyam /credlt/ lndult a Haml1ton -

Wentworth School Board szervezésében. Az osztály vezetője és tanára
Petr6 Zoltán. A j6tál16 szervezet /sponsor/ ml, a 105-ös öregcserkészek
vagyunk. Ebben a tanévben a hallgat6k nagyrésze cserkésztiszt, vagy
annak készUl. E tanfolyam a M.Cs.Sz. magyarságlsmeretl vizsgájával
egyenértékU, mert a mi tantervUnket és vlzsgatételeit használja. Sok
szerencsét klvánunk Zollnak e nagy vállalkozásához.
Máris keresUnk tanulókat az 1983/84 tanévre. A tanfolyam szerdán este
7-tól 10-ig tart a rendes tanévben. Vlzsga májusban a M.Cs.Sz. szabályai
szerlnt, az Iskolaszék felUgyeletével.
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Batyuvacsorá~!~~ december 5.-én tartottuk. Ez alkalommal köszönthettUk
el6sz6r k6rUnkben a Szt. István egyházközség uj plébánosát, Chilia
Raymond S.J. pátert. Nagy bizalommal fordulunk Chilla páter felé, s
támogatásunkat igérjUk nehéz munkájához.
A vacsora kitUnóen sikerUlt. Ilyen fejedelmi lakoma sehol máshol nem
kaphat6. Hölgyeink tudásuk legjavát nyujtják és a választék óriási.
H6lgyeim, hálás kösz6netl

A JELENT~S e számát minden olyan volt öregcserkésznek,
tisztnek elkUldjUk a toront6i körzetben, akirOl tudunk
ségnek nem tagja. Csatolunk egy jelentkezési lapot is.
nálni fogják.

tisztnek, segéd-
s ma a Szövet-
ReméljUk hasz-

-----------------
HAPPY BIRTHDAY TO yOu....

Jó volna, ha a a legközelebbi szUletésnapi Unnepség alkalmával nem
a fennti kedves angol dallal éltetnénk az áldozatot, hanem a szá-
munkra mégkedvesebb maF~ar köszöntóvel Udvözölnénk az Unnepeltet.
Ime a sz6veg:

Serkenj fel kegyes nép,
Mert most .15 az hajnal,
Aranyszál tollakkal
Repdes mint egy angyal

Ing6-bing6 Zöld fUszál
Szépen felöltözik,
Liliom r6zsával
Meg is t6rUlközik.

Amennyi fUszál van
A tarka mezóben,
Annyi áldás szálljon

fejére.

1

A Kanadai Magyarok Sz6vetsége április 3.-i gyUlésén számos cs. vezet5nk
Jelent meg. trdeml!s megemliteni, hogy Gyallay -Pap Domokos", a KMSZ Elnöke
4s Zslgmond András is cserkészek voltak. "ReméljUk r6videsen I:Iregcserké-
szeink kl:lzl:ltt látjuk ~ket... Dr. Kostyá Sándor bá pedig ma is igazolt

"~cst. JelenlétUk garantálni fogja a KM5Z további" feJl'idését.

------------------

Hamil toni hirecske:
A 28/45 sz. cs. cs. ifjú tagjainak és néhány kUlön meghivott vendégnek
érdekes élményben volt része az év elején.

Az 6sszejövetelen az RCMP egyik tagja, filmelóadás keretében ismertette
e nagyszerU szervezet munkáját.

Dicséretremélt6 I:Itlet. Kár, hogy ilyen zártkörU volt. Talán .16 lett
volna meghivni a 27/59 sz. csapatokat és az öregcserkészeket is.
Szivesen elmentUnk volna, hiszen mi is okulhattunk volna az érdekes
elóadásb61.Nomeg Nagy Ferenc páter is elégedetlenkedett kifeleJtése
miatt. Elvégre a .16 pap is hóttig tanul... Mecsoda feledékenység....
Pedig talán a meghivott vendégek néhány kérdésére mi Jobban tudtunk
volna válaszolni....
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A szabadvilági magyar lapoknak az alanti két sajt6tájékoztat6t
kUldtUk el leközlásre:

1. Ma~yar _Köl}:Ly!!kc!.~

A Szabadvilági Magyarok Harmadik Világkongresszusa
határozata alapján, az öregcserkészek megkezdték a
idegennyelvUJmagyartárgyu történelmi, politikai és
könyvek jegyzékbevételét.

idevonatkoz6
legfontosabb
gazdasági. szak-

Tudjuk, hogy ma már majd' minden egyetemi könyvtárban 6riási anyag
áll a kutat6 rendelkezésére, de biztositani akarjuk azon munkáknak
a polcontartását, amelyek számunkra legkedvezöbbek.

KérUnk minden érdekelt szakembert: irót, történészt, közgazdászt,
politikust, könyvtárost, segitsenek kiválasztani azt a száz szak-
könyvet, melyeknek az egyetemi, közUleti és városi könyvtárakban
való elhelyezése hasznos és szUkséges.

Terveink szerint, a jegyzék összeállitása után, a szabad világ magyar
folyóirataiban közzétesszUk azon könyvtáraknak cimeit, amelyeket e
könyvekkel el kell látnunk. KérjUk mindazokat, akik egyetemi vagy fó-
városokban laknak, s munkánkban segiteni akarnak, jelentkezzenek
rövid levélben. Cim: Hunyadi M.M.K., 42 Juanita Dr., Hamilton, Ont.,
Canada. L9C 2G3.

2. MEGINDUL AZ ÖREGCSERKÉSZ TISZTKÉPZÉS
-------------------------------------

A Magyar Cserkész Szövetség Intéz1 Bizottságának határozata alapján
augusztus ll-21 között, a 41 sz. Cserkésztisztképz~ Tábor tagozataként,
Öregcserkésztisztkép'z~ Tábort szervezUnk. A tábor célja, olyan vezet~k
kiképzése, akik az Öregcserkész Munkaterv végrehajtására akarnak szak-
képzettséget szerezni.

A felvételi követelmények és feltételek általában azonosak a tiszti
VK feltételeivel, két kivétellel:

1. A disszertáci6k anyaga javarészt öregcserkész témáju.
2. A tiszti igazolás csak két éves, sikeresen teljesitett

öregcserkész munka után kérhet~.
Az érdek11d1ket kérjUk, olvassák el a Vezet~k Lapjában megjelent
öregcserkész tárgyu cikkeket /55, 56 és 57 számokban/, s ha rendelkezésre
áll, az Öregcserkész FUzetet. Ezek alapján döntsenek jelentkezési
szándékukról.

Végzett, de csapatmunkát nemvégz1 tisztek átképzését, elegend~ jelent-
kez0 esetén, hétvégi táborokban oldhatjuk meg.

További felvilágositást ad:
Ontario, Canada, L9C 2G3.

Hunyadi M.M.K. 42 Juanita Dr., Hamilton,
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A VK táborokra Jónéhány nyugatkanadai cserkásztestvérUnk is
érkezett

-
Toronton keresztUl. Elszállltásukr6l mi gondoskodtunk.

Lefelé minibuszt bérel tUnk számukra. A vezetést Padányi Pista
vállalta s feladatát mintaszerU pontossággal teljesttette. Tábor
utánMagyar6dy Tomi éa Lamperth Zolti segitettek a fuvarozásban.
KBazBnjUk. Nagyban segitené munkánkat a jtlvőben, ha a nyugatiak
igyekeznének egy géppel utazni, mindkét irányban. Ugy olcsóbb is,
gyorsabb ls, s nem okoz semml extra problémát.

.-------------
GyászmalQ'arok.

l849-ben muszkavezetó, később a Bach korszak rendórspionja:"Ez honv:§d-
tlszt volt, Kossuthot várja. Kuffsteinbe vele. Majd én megmutatom..."

1944-ben Gestapo besug6: "A szomszédom kommunista, vagy pláne, zsld6.
Az Astorla pincéjébe vagy Mauthausenbe vele. Majd én mEgmutatom..."

1945-ben az NKVD vagy az lovo Ugyntlke:"Ez egy piszok nyilas, nácl,
Hitler Jobbkeze. Az Andrássy ut 60-ba vagy mégjobb, Szibérlába a nép
ellenségével. Majd én megmutatom... 1"

Blzonylték? Mlnek? Nem elég, ha ~mondja?

Ide ls jutott belálUk. Szerencsére az RCMP még véletlp.nUl sem azonos
a Gestapoval vagy az NKVD-vel. Itt blzonylték kell. Nem elég a

szava. Itt nem "mutatják
meg".

---------------

Sokan és sokat bosszankodtunk már egyes sajt6termékek, fóleg
ujságok tendenclozus cikkeln. KUltlnBsen bosszant6, amlkor egy
kBzBnsé§es bUntlzóról megjegyzlk, hogy "former Hungarlan freedom-
fighter' .

A hamlltonl Spectator ls gyakran'frldomfájterozott: főként
akkor, amlkor a nagy hirUgynökségek hlrelt "egy az egyben" vették
áto Utoljára okt6ber végefelé okoztak magas vérnyomást a hamiltoni
magyar feJekben .

Tollat ls ragadtam - már vagy huszonötéve készUlBk erre -, s lrtam
nekik egy igen goromba levelet. "Jól megmondtam a vélemJnyemet a
pernehajderoknak, nem teszlk ki az ablakba."

Persze, még ha akarták volna sem tehették volna kl levelem az ablakba.
Főként azért nem, mert a levél szekrény helyett, a szemétládába
dobtam. Szerencsére...

A másodlk levelem, m1tr szel1debben hanp:zott, s feltételezem _

eredményesebbnek fog blzonyulnl. Reméljuk.

Ime a levél s a válasz:
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HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉGE
HUNGARIAN OLD SCOUTS -

MATTHIAS HUNYAD' WORKSHOP42 JUANITA DRIVII,
HAMILTON,ONTARIO. C,ANAD~I Lec 253

Mr. Donald Carlson
Publisher
The Speetator
44 Fri d Street
Hamilton, Ontario
laN 3G3

Novemer 19, 1982

Dear Sir:

The Hungarian-Canadian COIII11unityof Hamilton has always enjoyed a frfendlyr~lationship with the Spectator. We have a fair coverage by your paper.
Especially p1easing was .the promfnent coverage and help, you gave to last
years commemoration of the 25th Annfversary of the Hungarian Revo1utfon of
1956.

We wou1d however 1ike to draw your attentfon to a few slips or oversights
of your news editórs, when in the rush of the daily grind a few remarks and
slants get into the paper. The case in point fs a short item by the Associated
Press: "Bomber Facirig: 40 Years in Jail" (copyattached).

In this articleAP uses the tenn:
"a former Hungarian freedom fighter".

We find the use of this term objectionable on the f0110wfng grounds:

a) Not everybody who escaped Hungary after the Revolution of 1956 was a
free dom fighter.

b) Even if somebody claiming to be one, we need irrefutable evidence, to
prove it.

c) We consider it, and simi1ar cases in the past, a delfberate at~empt by
AP tobesm'irch the memory of this unparallelled

revolution of our time.
In contrast, when Dr. Hai1~Selye died a few weeks ago the obituaries mentfoned
his Austrian mother and his university degree from Prague, but not the fact
that his fa ther was a Hungarian, nor that Dr. Selye had been educated in the
same Hungarian school system that produced Dr. Edward Teller, von Karman,
Eugen Ormandy, George Szell, Dora Pedery-Hunt among others.

The purpose of this letter is not to embarass the Spectator, or Southam Press,
but to ask that you consider the sensitivities of those of your readers who
are of Hungarianextraction or heritage, therefore we do not want to have it
publi shed.

Please help us to keep the Speetator in the high esteem, which this excellent
paper deserves.

Yours truly,
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November 22, 1982

'Qj:4~ ;§vutaLtr
~amilt"n. tentari.r
BOX 300

Mr. 5. J. Magyarody
Hungarian Old 5couts
42 Juanita Drive
Hamilton, Ontario
L9C 2G3

Dear Mr. Magyarody:

Thank you very much for your extremely courteous leUer
of November 19th, regarding the story "Bomber facing 40 years'
jaH", which appeared in the October 23rd Spectator.

We appreciate your c1arification of a number of points
relating to our coverage of maUers of interest to the Hungarian-
Canadian Community of Hamilton. 1 have sent your leUer to
Mr. Jake Doherty, our Editor, for his future guidance.

Please fe el free to contact me at any time.

I
/..
I Yours sincerely,

I

~

DHEC/sd

Don Carlson
Publisher

cc: Mr. J. G. Doherty

.-------------------------------------
!...B~D.!!!~~!lL~!5.Y.ar J!izo~~~~

Városunkban már évek 6ta folynak a kisérletek egy olyan bizottság
létrehozására, amely minden magyar szellemU csoportosulást magába
foglal. Májusban végle~es formába öntöttUk az Alapszabály Tervezetet
s azt aláirattuk azokkal, akik a helyi magyar megmozdulásokban élénk
részt vesznek, vagy kUlönböz5 szervezetek vezetoi.
Többek között minden aktiv hamiltoni cserkésztiszt is aláirta, egy
kivételével.

Talán nem árt, ha mégegyszer Hamilton magyarsága elé tárjuk a terve-
zetet. Olvassuk el figyelmesen:
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ALAPSZABÁLY-TERVEZET

82-5

~)
1.1. Hamilton éskörnyékemagyarszervezeteimegalakitjáka HamiltoniMagyarBizottságot.
1.2. A Bizottság alapltó tagszervezetei: a Szent István Római Katolikus Egyházközség, a Kálvin János

'Refonnátus Egyházközség, a Szent Mihály Görög Katolikus Egyházközség, a Magyar Társadalmi Klub, az Irodal-
nli é5 Mihészeti Kör, az Erdélyi Kör, a Kaszap István Cserkészcsapat, az Erzsébet Királyné Cserkészcsapat, a Tu-
lul Cserkészcsapat, az Árva Bethlen Kata Cserkészcsapat, a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség és az
Arany János MagyarIskola.

'. .
1.3. Legalább egyéves sikeres mt1ködés alapján más szervezetek is jelentkezhetnek a Bizottság tagszerve-

zetei sorába. . .
lA. A Bizottság tagja nem lehet olyan szervezet, amely valami politikai széIsIlséget vaD és képvisel.
2.1. A Bizottság célja és feladata általában Hamilton és környéke magyarságának összefogása, tevékeny-

ségéneK koordinálása és érdekeinek képviselete.
2.2. A Bizottság részletes céIkitt1zéSeit albizottságai képviselik és valósUják meg.
3.1. A Bizottság egyes konkrét feladatait a közgyülésen megszabott irányelvek szerint és a Bizottság ügy-

vezetIl elnökének ellenllrzése alatt egy vagy - együttműködve - több albizottság oldja meg.
. 3.2. A pénzügyi albizottság foglalkozik a Bizottság minden pénzügyi kérdésével

3.3. A kulturális albizottság feladata .kulturálisrendezvények,kezdeményezések,kapcsolatokelllmozdltása
304. A tájékoztató albizottság a magyarságon belül, és flileg kifelé, angol nyelven végez informáló és köz-

véleményt alakltó munkát.. .
3.5. A multikulturális albizottság ápolja a kapcsolatokat a többi hamiltoni nemzetiségi csoporttaL
3.6. A jogi albizottság engedélyek megszerzéséveI, valamint a magyarság közéleti sérelmeivel és kIvánaI-

maival foglalkozik.
3.7. A vigalmi albizottság szórakoztató rendezvényekrlil gondoskodik.
3.8. A felsorolt állandó albizottságokon kivül a szükségnek megfelelllen egyéb albizottságok is alaklthatók.
4.1. A Bizottságban minden tagszervezetet a vezetlije képvisel.
4.2. A Bizottság közgyülésen szavazással választja meg ögyvezetllit, éspedig nem feltétlenül a tagszerveze-

tek képviselői közül.Minden páros polgári év utolsó közgyt1lésén az ügyvezetlik lemondanak. Az ögyvezetlik kor-
látlanul újraválaszthatók.

4.3. Az albizottságok elnöke és tagjai az albizottság sajátos feladatára szakmailag és erkölcsileg alkalmas
személyekból kerülnek ki, nagyobbrészt nem a tagszervezetek képviselői közöl. Minden albizottság elnökét a Bi-
zottság közgyülése szavazással választja; az albizottság többi tagját pedig a megválasztott albizottsági elnök el6-
terje,;ztésére az ögyvezetll elnök nevezi ki.Legahlbb. minden polgári év utolsó közgyt1lésén meg keD tárgyalni,
mennyiben szükséges az albizottságok tagságának felfrissítése. .

5.1. A Bizottság ügyvezetó elnökének tisztsége: a) vezeti a közgyt1léseket, b) gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, c) a titkárral és a jegyzóvel együtt összeáIJltja a közgyt1lés programját, d) saját személyében vagy
megblzottjában képviseli a Bizottságot. . .

5.2. Az ügyvezetó titkár, aki egyben alelnök is, támogatja munkájában az elnököt, akadálYOztat:Itén pedig helyettesiti.
5.3. A jegyzó tisztsége: a) vezeti a közgyt1lésekjegyzlikönyvét, b) Irásba foglalja a közgyt1lések me!;." ó-

ját és részletes programját, c) a legutóbbijegyzlikönyvet és a legközelebbi meghlvót idóben megküldi a tagszerve-
zetek képviselóinek, az ögyvezetóknek és az albizottságok elnökeinek.

504. A pénzügyi albizottság elnöke egyben a Bizottság pénztárosa is. A két pénztári eDenllrt a közgy(llés
a tagszervezetek képviselóiblil választja.

6.1. A Bizottság legalább évente háromszor közgyt1lést tart: januárban, májusban és októberban. A köz-
gyűlésen minden tagszervezet képviselői kötelesek vagy személyesen részt venni, vagy véleményilknek és szavaza-
tijoguknak érvényrejutattásával egy másik képvisel6t megbfzni. Megjelenni kötelesek továbbá az ögyvezetlik és a
napirendi kérdésekben illetékes albizottságok elnökei (vagy megbizottaik).

6.2. Az egyes kérdések megvitatásában részt vesznek a tagszervezetek képviselIIi, az ögyvezetll elnök és
titká>. valamint az illetékes albizottság elnöke. A megbeszélések cé§a nyilvánvalóan többségi konszenzus kialakf-
tása. Titkos szavazást az ügyvezető elnök csak akkor rendel el, ha a képvisellik többsége kfvánja; a szavazásban a
tagszervezetek képvisel6i és az ögyvezet6 elnök vesznek részt.

6.3. A közgyúlés menete a következll: a) megnyitás, b) az e16,,1Igy(llés jegyzlikönyvének hitelesltése.
e) az albizottságok beszámolói, d) az el6z11gyt1lésen be nem fejezett kérdések megtárgyalása. e) az !lj ögyek el6-
tOljeszlése és tárgyalása, f} bezárás.
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