ERIKA BOKOR President
P.O. Box 112
Ada, Ohio 45810
ebokor@comcast.net

ITT-OTT találkozó, 2010 augusztus 15-21, Lake Hope, Zaleski State Park,Ohio

Önképzés - Nemzetépités
Fülöp Ágnes M. riportja 2010 augusztus 24

Augusztus közepén egy hétig magyar szóval, énekkel telt meg az Ohió-i Zaleski Állami Park
egyik kiránduló helye a Reménység Tavánál, ahol a Magyar Baráti Közösség tagjai 37-ik
alkalommal tartották évi öszejövetelüket ezen a helyen. Régi ismerösök, barátok, újonnan
csatlakozó családok és fiatalok vidám együttlétéröl adunk hirt. 153-an jöttek el a találkozóra
az USA több államából: Ohio, Connecticut, Texas, Virginia, New Jersey, Florida, Wisconsin,
Minnesota, Michigan, Indiána és legnagyobb képviselettel Chicagóból, Illinois államból
utaztak az Itt-Ott hetére. Az Európából érkezett vendégek között többen jöttek a Vajdaságból
és Erdélyböl. kicsi gyermektöl 80+ éves korig minden korosztályból együtt élveztük a gazdag
program és az együttlét örömeit. Tóbiás Attila református lelkész Istenszolgálata után Bokor
Erika elnök megnyitó beszédében köszöntötte a résztvevöket és a vendég elöadókat.
Távollevö barátaink meleghangú üdvözleteit olvastunk fel, Éltetö Lajos gondolatait közöljük:
“Portlandból, Amerika nyugati partjáról üdvözlöm az 1910-es MBK / ITT-OTT tábor gyülekezetét.
Tanácsunk idén az Önképzés-Nemzetépítés címet adta találkozónknak. Biztosan vannak köztetek, akik még nem
értik, e két fogalom hogyan illik egymáshoz. Pedig a válasz erre elegánsan egyszerû: társaságunk kezdete óta azt
hirdeti, hogy magyarságunkat, magyar azonosságunkat vallási szintre kell emelnünk, mivel nem a Kárpátmedence melegágyában élünk, ahol ez a tudat a környezettõl adva van. Aki itt, a szétszórtságban meg akarja
találni az utat õsei, õsi népe, õsi földje felé, annak nem elég a magyar származás, annak képeznie kell magát, hogy
méltó, érdemes tagja lehessen nemzetünknek. Õriznie, csiszolnia kell a magyar nyelvtudását, meg kell ismernie a
magyar történelmet, mai politikai és egyházi problémáinkat, népi és nemzeti kultúránkat. Ebben a szétszórtságban
élõ ember legtöbbször magára van utalva - önképzésre ugyanis, melyben ma már egyre több segédeszközt találhat,
többek között a világhálón.
A nemzet egyedi emberekbõl tevõdik össze, ezek minõségébõl ered a nemzet erkölcsi értéke.
Egyhetes programunknak nem lehet célja a kulturális hiányosságaink pótlása. Arra azonban elég, hogy
felébressze, felfrissítse érdeklõdésünket magyar tárgyak, magyar értékek iránt, egymást is buzdítva, lelkesítve.
Sokan azt mondják, ez az egyhetes együttlét egész évre megerõsíti õket ebben lelkileg. Adja Isten, most is így
legyen. Jó szórakozást, barátkozást, lelki-erkölcsi épülést kívánok mindnyájatoknak,
barátsággal, szeretettel,
Éltetõ Lajos”

Elöadóink: Borsi-Kálmán Béla (Budapest) a magyar nemzeti önképröl, Dr. Szöllösy Pál
(Svájc) az Európai Protestáns Szabadegyetem munkájáról beszéltek; Tóbiás Attila “az élet
értelme tegnap és ma” témában, Dr. Somogyi Balázs (Cheshire, Connecticut) Széchenyi
István munkásságának jelentöségéröl, és Böjtös László (Cleveland OH) «Csoóri Sándor: Új
nemzeteszmét kell megfogalmaznunk» cimmel tartottak elöadást.
Purger Tibor (Budapest-Washington) beszélt a «Nemzetépités kisebbségben, Önkormányzati
modell a Délvidékröl»; Prof. Ludányi András (Ada, Ohio) a Délvidéki Vikingek Táborát
mutatta be;
Szentkirályi Endre (Cleveland, OH) Gábor Áron iró «Túlélés» cimü regényének mai magyar
vonatkozásáról beszélt és Pigniczky Réka «Inkubátor» cimü filmjét mutatta be.
Bernád Ilona (Marosvásárhely) népi orvoslásunk alkalmazhatóságáról tartott érdekes
elöadást. Nits János (Szatmárnémeti) városát mutatta be elöadásában powerpoint
sorozatképek vetitésében .Dr. Kovalszki Péter vezette a könyvklub témájának megbeszélését.
Rövid beszámálóikon keresztül ismertük meg a Dr. Forgách Péter által felállitott Buffaló-i
(NY) Calasanctius Training Program (CTP) ösztöndijprogram keretében jelenleg az USAban tanuló magyar diákokat Csizovszki Balázst, Göndöcs Ritát és Baricz Istvánt.
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Terdik Attila (Chicago, Budapest) a Dévai Árvaház részére létrehozott Fogtündér akció
programról beszélt. Sándor Kinga (Chicago) a 2010 évi Jubileumi Cserkésztáborról adott
riportot.
Angolnyelvü programjainkban Stephen Spinder (New York) hivatásos fotomüvész elöadása
mellett egy, a résztvevöknek meghirdetett fotóbemutatón adott fényképészeti tippeket és
segitett a kiállitásra benyújtott fotográfiák kiértékelésben. Stephen 14 évig élt Budapesten,
bejárta Erdélyt és felvételeiböl két müvészi fotográfia-könyve jelent meg Magyarországon.
Humora, tört magyarsággal elmondott bemutatkozásába beleszött magyar népi tánca nagy
sikert aratott. Ludányi Panni magyarnyelv oktatása és Bártfai Artur magyar történelmi
elöadásai adtak értékes órákat angol anyanyelvü tagjainknak.
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A szinvonalas és érdekes elöadások sokakat ösztönöztek az elöadók által ajánlott könyveik
megvásárolására.

LÁSZLÓ BÖJTÖS
Cleveland

Szórakoztató programjainkban Balla Sándor operaénekes (Budapest) programját élvezhettük
Balla Zsuzsanna (Michigan) zongorakiséretével, valamint a Török Testvérek Zenekara
(Budapest) játszott a Kártápmedence népzenéjéböl. Filmvetitésen élvezhettük Kiss Ferenc
Pávaének cimü Koncertfilmjét, amely Kodály Zoltán tiszteletére készült.

JÓZSEF MEGYERI
Chicago

A délelötti elöadások idején Simon Éva (Chicago, IL) magyar nyelvü. gyermekfoglalkozáson tanitotta a kicsiket. A fiatalok programját Sándor Kinga (Chicago, IL) ifjúsági
felelös állitotta össze lovaglással, csónakázással, portyázással. Elmaradhatatlanok a közös
palacsinta és a lángos sütö esték, ahol közösségünk apraja nagyja élvezi a vidám baráti
együttlétet.
A Piknik mindig hatalmas siker. Bográcsgulyás, kolbász és szalonnasütés, sok muzsika,
szórakoztató müsor tart mindenkit együtt késö estig a tóparti piknik helyen.
Az egy hét gyorsan eltelt. A szombati búcsúzáson Bokor Erika elnök megköszönte
mindenkinek a tartalmas hét sikeréhez adott munkáját, szeretettel hivta a jelenlévöket a jövô
évi újabb találkozóra. Az Ifjusági Csoport végezte az Istenszolgálatot és együtt énekeltük el
a magyar Himnuszt. Valamennyien szép emlékekkel gazdagon, szorosabbra font régi és új
barátságokkal búcsúztunk abban a reményben, hogy a következö év augusztusában újra
találkozunk.

Tekintse meg a web-oldalakat:
http://www.itt-ott.org/4b1c5f6c4c62c/photos/14/13309/
http://minnesotahungarians.com/gallery/main.php?g2_itemId=213
AMF. MBK-MH liaison.
Minneapolis, MN.USA
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