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SZENT ISTVÁN A Z  ORSZÁG ALAPÍTÓI..

800 December 25-én Rómában. III Leo pápa gyakorlására. István seregei leverték Koppány, Gyula és
megkoronázta Isten nevében az akkori európai területek Ajtony csapatait a régi hagyományos életmód
császárát, I.Károlyt (Nagy) aki a Saxonok. 01aszok.(az támogatóit. Az ország nagyobb részére kiterjedő királyi
akkori Romai birodalom) Németek és Szlávok birtokok kiépítésével megalapította a királyi vármegye
vezetésével Bizánchoz hasonló nagyhatalom lett. Ö volt rendszert. Az új állam támogatására megszervezte a
az európai kereszténység elösegítője, támogatója. magyarországi katolikus egyházat. A születési helyén

50 évvel később, egész 975-ig a magvarok Esztergomban alapított püspökséget tette az egyház
kalandozásai az európai területeken a mai Belgiumig. központjává, és több más püspökséget alapítva, azokat
délen Olaszországig és Franciaországig is eljutottak. ennek alárendelte. Birtokadományokkal és a tized

Amikor Gézát, Árpád déd-unokáját és fiát fizetésének elrendelésével megteremtette az egyház
Vajkot 985-ben megkeresztelték. Vajk a kcrcsztségbcn anyagi hatalmának alapját. István király központosította
felvette az István nevet. Ez az időpont már azután a hatalom gyakorlását és ezzel nagyban hozzájárult a
történt, hogy Ottó Német császár seregei 955-ben nagy feudális Magyarország megerősödéséhez. Mindezt a
csapást mértek a kalandozó magyar hadakra. A Kárpát királyi tanács segítségével érte el. Államalapító
medencében letelepedett magyarok az Ottó császár által királyunk az 1038-ban bekövetkezett haláláig óvta, védte
küldött hittérítők által ismerkedtek meg a keresztény Magyarország függetlenségét.
tanításokkal és életformával. Egyetlen fia Szent Gellert által nevelt Imre

István házasságot kötött Gizella bajor herceg, korai halála miatt nem tudta országalapító apja
hercegnővel és 1001-ben а II.Szilveszter pápa által munkáját folytatni. Az Árpád ház uralkodásának tovább
küldött Koronával megkoronázták, mint első magvar vitele Szent István nővérének fián keresztül, Péteren
keresztény királyát országunknak. Ezzel megalapította a történt. Nagy királyunkat 1083-ban szentté avatták.
Keresztény Magyarországot. István király ezeréves öröksége a mai válságos

Az Európában már kialakult keresztény világban arra tanítja népünket, hogy a világközösséghez
világban István király első szent feladata volt. hogy a tartozva, a mai világ áldásait felismerve haladjunk
még félig nomád és pogányságban élő magvar törzsek tovább eszméinek követésével, a világban szétszóródott
vezetőit meggyőzze, vagy erőszakkal kényszerítse a keresztény magvarok felkarolásának, és egységének
kereszténység felvételére és a keresztény életmód érdekében. Szeverényi László
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

M UNK ANÉLK ÜLISÉG
ÉS

EM UTENYÉSZTÉS!

A magyar mezőgazdaság, a magyar állat- 
tenyésztés, a magyar vidék jelenleg válságban él. A 
gazdák, hogy megéljenek, sok mindenbe belefogtak, és 
belefognak. Az emutenyésztés egy új kihívás, új remény 
az állattenyésztéssel foglalkozó magyar gazdák, de bárki 
érdeklődő, új irányt kereső vállalkozó, vagy 
munkanélküli számára is. Segíthet a kistelepülések, az 
elnéptelenedett tanyák, falvak benépesítésben, 
fellendítésében.

Kérdés az, hogy miért éppen az EMU? Miért 
érdemes Magyarországon éppen az emutenyésztéssel 
foglalkozni?

A tény az, hogy nem nehéz belekezdeni. Ha 
valaki tojással, vagy kiscsibével kezdi, nem kíván sok 
beruházást sem. A tojóidőszakot leszámítva, nem sok 
munka. Kevesebb problémát okoz, de több hasznot hoz, 
mint akármelyik más háziállat. Magas tűrő, illetve ellen- 
állóképességgel rendelkezik. Gyorsan alkalmazkodik, jól 
bírja a hideget, a szélsőséges éghajlati viszonyokat. 
Példa erre Kanada, a skandináv országok és 
Magyarország is. „ Ha egy struccot egy hétig kint 
hagyunk fagyban, hóban majdnem biztos, hogy 
elpusztul. Az EMU egészségi károsodás nélkül ellenáll 
a hidegnek.” - nemrég nyilatkozta ezt egy nagy francia 
strucc - emufarm kereskedelmi igazgatója, Yan Neveu 
úr Chateubrianból, magyar mezőgazdasági embereknek 
tartott beszámolójában. Egy 7 - 8  hónapos EMU elviseli 
a - 15 fokos hideget is. Nincs szüksége állandóan fűtött 
épületre. Fogságban jól megél. Egy EMU húsz évnél is 
tovább tartható a termelésben.

Általában erős, egészséges madár. A 
betegségekkel szemben ellenálló. Szelíd, könnyen 
háziasítható. A család minden tagja, gyerekek, öregek 
könnyen elláthatják. Akár kézből is etethető. Jó 
szomszéd: nincs vizelet, ürülékszaga, nincs testszaga. 
Tiszta állat, puha, bársonytalpú.

Nem utolsó szempont az sem - ahogy az 
amerikaiak mondják, - hogy az emutenyésztés jó 
pénzcsináló. Takarmányozása olcsó, és nagyon 
gazdaságos, kifizető az EMU tenyésztése. Az EMU 2 
kg. takarmányt 1 kg. hússá dolgoz fel. A kevéssé értékes

takarmányt is jól hasznosíthatja. Szaporulata magas, 
ugyanakkor egy emucsibe ára annyi, mint egy borjúé.

Az is kérdéses, hogy van-e még egy olyan 
háziállat, amelyik öt jól fizető terméket tud nyújtani 
gazdájának? Mert az EMU erről híres. Olaja, bőre, 
tolla, húsa, tojása mind magas értékű.

Az EMU magyarországi jövőképe biztató. 
Hiszen országunk kis ország, kis gazdákkal, kevés 
pénzzel. Kisebb területen, kevesebb pénzzel is 
meghonosítható és tenyészthető az EMU.

dr. Szalontai Éva. 
a Magyar Emuszövetség Elnöke.

Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Kar, Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági 
Tanszék érdekes tájékoztató szemináriumot rendezett 
Gödöllőn, Az EMU és hasznosítása címen. Az 
összejövetelt Dr. Pekli József az egyetem dékánja, 
tanszékvezetője rendezte, a Magyar Emuszövetség 
kezdeményezésére. Az értékes beszámolók után élő, 
emufarmról hozott kiscsibe bemutatása keltett nagy 
érdeklődést a megjelentek között.

Több más, EMU tenyésztéssel kapcsolatos 
összejövetelt és gazdaság látogatást rendez a Magyar 
Emuszövetség, amiről majd a következő számunkban 
adunk értesítést.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG, 
ES SYDNEY 2000.

A Magyar Marketing Szövetség, a 
Sportmarketing Club elnöke, Hárshegyi János előadást 
tartott az elegáns Duna-parti Hália Hotel panoráma 
termében a 2000 - ben, Sydneyben megtartandó 
Olimpiára való utazás lehetőségeiről.
A vendégek között voltak újságírók, TV és Rádió 
riporterek, a Magyar Olimpiai Bizottság vezetői, a 
Pegazus Utazási Iroda, és a Bankár Befektetési Rt. 
vezetői. Az előadói asztal mögött volt a M.O.B. plakátja 
a magyar címerrel.

A Magyar Olimpiai Bizottság nevében Babati 
Lajos elemezte a magyar sport fontos reklámhordozó és 
üzleti szerepét. A Pegazus Rt. részéről Mausz úr 
ismertette az ausztráliai Olimpiára való utazás 
lehetőségeit, az olimpiai játékok eredetét.

Az olimpiai játékok, nemzetközi sportversenyek 
melyeket négyévenként tartanak. Az modem olimpiát 
(kezdeményezője a francia Pierre Coubertin) 1896 - bán
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Athénban rendezték. A szervezését az 1894-ben 
megalakult Nemzetközi Olimpiai Bizottság végzi. Nevét 
az ókori görögök vallásos - ünnepi versenyeitől kapta, 
amely i.e. 776-ba vezethető vissza. A modem olimpia a 
mai időnkben, évről évre fokozatosan mind nagyobb 
jelentőségre emelkednek.

Nemsokára 2000-ben előreláthatólag minden 
idők legfantasztikusabb olimpiáját rendezik meg 
szeptember 15 és október 2.-a között Ausztráliában, 
Sydney-ben.

A Pegazus Rt által összeállított utazási 
alapcsomag a következőket tartalmazza:
•  Budapest - Sydney - Budapest repülőjegy
•  8 éjszakai szállás félpanzióval középkategóriájú 

szállóban
•  7 verseny belépő jegy
•  repülőtér - szálló - repülőtér szállítás
• félnapos városnézés
• egy öbölbeli hajó kirándulás
•  magyar nyelvű idegenvezetés 
útlemondási biztosítás

Aki a Bankár Befektetési Rt.-nél 500.000 Ft. 
értékben Sydney 2000 befektetési jegyet vásárol, 
jogosulttá válik az utazási szerződés megkötésére a 
Pegazus Rt.-val, és megilleti a befektetett tőke hozama, 
amit utazásra fordul. Az utazási szerződések 
átruházhatók, az utazást megelőző 30 napig 
visszaválthatók.

A befektetett tőke hozama évi 25 - 30% lehet. A 
befektetési jegy hozama nem adóköteles. (A Pegazus Rt. 
az olimpiára utazással együtt szakmai utazásokat is 
szervez. Pl. a magvar emutenyésztők számára ausztrál 
emutenvésztökkel történő tapasztalatcserét, és közös 
programot.)

dr Sz.É.

— ♦  —

MAGNA CARTA TRAVEL
A hosszú évek óta közismert 
BÉLA (BENKE) SZEPESY 

utazási irodája
309 Glenhuntly Road. Elsternwick

Egyéni és csoportos utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal. 

Különleges speciális árak!
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 és 9523-6981 
___________ Sydney: (02) 746-9964___________

A Nyugati - Alpok által védett, zöld lombok 
közti, a Pó bal partján fekvö( a ma 1.2 millió lakosú) 
Torinóban a 17. század második felében épült a 
nevezetes barokk stílusú királyi kápolna (Cappella della 
Sindone), annak a vászonlepedönck őrzésére, mely a 
hagyományok szerint, (újabb tudományos bizonyítékok 
alapján is) Krisztus halotti leple volt. (Torinói lepel) és 
amely lenyomatban őrzi nemcsak a Megváltó alakját és 
arcmásást. hanem a keresztre feszítés okozta sebhelyeket 
is.

A TURINI LEPEL eredetiségének kérdése 
nem érinti a keresztény hit lényegét, de segítheti azt. 
Megismerni Jézus eredeti arcát, régi vágy a 
kereszténység körében.

A tudomány os érvek sorát, amely ek a lepel 1. 
századból való eredetét nyomozzák Werner Bulst 
darmstadi jezsuita teológiatanár összegezte 1987-ig 
legalaposabban. Nálunk Víz László jeles könyvkiadó, 
író, műfordító népszerű könyve „ A torinói halotti lepel 
és korának meghatározása” című monográfiája már a 
10-ik kiadást érte meg 1991-ben. melynek első nyolc 
kiadása arról szólt, hogy milyen tudományos érvek 
alapján tartjuk hitelesnek a halotti leplet. A további 
kiadásokban a szerző ismerteti az 1988-ban. az úgy
nevezett C14-cs módszerrel lefolytatott kormeghatározó 
vizsgálatok állásfoglalásait is, de megadja a választ: 
vannak tehát a lepel eredetiségének védelmezői és 
ellenfelei.

Könyve és illusztrációs képanyaga érvelnek a 
lepel hitelessége mellett csatlakozva az eddigi 
tudomány os érvek mellé.

Létezik: a Turini Lepel római lapja is, amely 
kéthavonként jelenik meg. Két részben és képeket is 
mellékelve hozzá az ARC „életre keltésének”, majd a 
TEST restaurálásának és kiegészítésének beszámolóját.

Legelfogadhatóbb következtetés, hogy valóban 
Jézus Krisztus halotti lepléről van szó. Ebben az esetben 
pedig Jézus történetiségének, szenvedésének és halálának 
- sokak szerint a feltámadásának is - dokumentuma.
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Ezen keresztül az evangéliumok szavahihetőségének 
bizonyítéka és tanúja.

Ismerkedjünk tehát a lepellel, és ami rajta 
mindenki számára látható: 4.36 méter hosszú és 1.10 
méter széles halszálka-mintásan szövött lenvászon 
kendőt, tehát Torinóban, az említett kápolnában őrzik, 
az oltár feletti ereklyetartóban, fahengerre feltekerve. 
Hosszanti oldalaihoz 2 egyenként 8.3 cm. széles csíkot 
varrtak. Hátsó felét alátétanyag fedi, szilárdítja.

A leplen egy férfitest első és hátsó oldalának 
lenyomatszerű képmása látható, fejjel egymás felé 
fordulva. Azt mutatja, hogy a fekvő tetem alá helyezett 
hosszú kendőt a fej fölött visszahajtva fektették végig a 
testen.

Tisztán látható a haj, a bajusz és a szakáll 
kontúrjai, a szemöldök, az arccsont, az orr és a száj, a 
mellkas, a karok, a has és az alatta egymásra helyezett 
kezek, a combok, a térdek és a lábszárak. A hátoldali 
képen is megtalálhatók a test felépítése minden 
fontosabb részét a koponyától a kirajzolódó talpakig. A 
képmáson megjelenő férfi korát az antropológusok 30 - 
33 évesre határozzák meg, testmagasságát 178 180 cm- 
re, testsúlyát 79 - 80 kg-ra.

A test mindkét oldalát sebek körvonalai és vér
foltok borítják. A sebek megegyeznek azokkal, melyeket 
Jézus Krisztus az evangéliumokban leírt szenvedés
történet során elszenvedett. Amikor mindezt saját 
szemünkkel láthatjuk, megdöbbentő, szinte hihetetlen.

Jézusnak ezen eredeti halotti leple 1983-ban, 
amikor a katolikus egyház a megváltás 1950. 
évfordulójára hirdetett szentévet éppen ennyi idős volt. 
Tehát ez az egyedülálló ereklye Jeruzsálemből Torinóig 
vezető viszontagságos vándorútján 1950 esztendős volt 
és írott nyomokat is hagyott maga után, melyek a lepel 
hitelességének vizsgálatánál támpontokat jutattak 
kifejezésre.

Villantsuk fel a TURINI LEPEL vázlatos 
történetét: A keresztről levették Jézus testét és „lepelbe 
takarva” vitték el a közeli sírboltba. A szombat 
közeledte miatt meg nem moshatták a testet. Mire az 
asszonyok húsvét hajnalán a sírhoz mentek már, nem 
találták ott Jézus testét. Az Evangélium jelentése: 
„Feltámadt, Nincs itt” (Mk. 16,6.) Ma hívő tudósok is 
vannak, akik azt állítják: a lepel képe erős sugárhatásra 
keletkezett, s erre Jézus feltámadása adja a választ. Ez 
azonban már a hit vallomása.

A Jeruzsálemet elhagyók nyilván magukkal 
vitték a leplet mint kivételesen becses ereklyét. Péter? 
János? Nem tudhatjuk. Az bizonyos, hogy ezt a kivételes 
ereklyét különböző okokból mindig rejtegetni kellett; 
mégis vannak utalások rá az ókeresztény irodalomban. 
Mind a négy evangélista fontosnak tartotta, hogy az

események után 30 -40  évvel - János esetében - 50 - 60 
évvel - írjanak róla.

A juliánusi üldözés idején menthették Edessába, 
a kelet római birodalom keresztény városába, az 
Eufrátesz folyón túlra ( a mai Törökország területére). 
Majd a történelmi nyomok Bizáncra vezetnek Kr.u. 
944-ben. Majd 1204-es konstantinápolyi eltűnéséről 
írnak. Majd a lepel franciaországi tartózkodásának 1208 
- 1357 közötti első 150 esztendejét sok homály fedi: 
„Besanconban pihent”. Humbert gróf 1438-ban történt 
halálát követően az özvegyénél maradt a lepel. 1532-ben 
a lepel egy tűzben kis híján elpusztult. 1578-ban 
Emanuele Filiberto herceg, a Savoiai ház feje, a 
hercegség új fővárosába, Torinóba vitette a leplet. 
Il.Vittorio Amadeo herceg pompás kápolnát építtetett 
számára 1694-ben. Ez ereklyetartó rácsot máig három 
kulcs együttesen nyitja. 1983-ban Umberto, a portugáli 
száműzetésében meghalt utolsó olasz király 
végrendeletében a római Szentszékre hagyta a lepel 
tulajdonjogát. Az elmúlt 4 évszázad során a leplet csak a 
trónörökös esküvője, és néhány különleges jubileum 
alkalmával állították ki. Évszázadunkban csak néhány 
ízben nyitották meg az ereklyét őrző kápolnát. A 
második világháború alatt Montevergione bencés 
kolostorában helyezték biztonságba, ahol hat éven át 
őrizték.

Dr.Domokos János

$Utstft Шti  e t u b i ó  & 
(S a lle r t)

Alapítva : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTM ÉNYEKET  
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA  

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

Restaurátor
A the Australian Institute fór The Conservation of 

Cultural Material Inc.-tagja.
BIRRAGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
____________Telefon; (02) 365-3532____________
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KO SSUTH - EM LÉK TÁBLA PÁRIZSBAN.
(MTI) Kossuth Lajosra emlékező bronz 

táblaképet avattak fel Párizsban, a francia főváros IX. 
kerületében lévő Kossuth téren, a Népek Tavasza 150. 
évfordulója alkalmából. Az ünnepségen rövid beszédet 
mondott a kerület polgármestere, valamint Szombati 
Béla párizsi magyar nagykövet. Jelen volt és az 
évfordulóra emlékezett Fejtő Ferenc, az Emberi és 
Állampolgári Jogok Védelmének Magyar Ligája 
tiszteletbeli elnöke, Méray Tibor elnök, Szabó 
Zsuszanna főtitkár és a tagok közül Kende Péter, 
Faragó Béla, Vári István és Charaire Veronika. A 
Kossuth mellképet ábrázoló bronztáblán - Gál András 
alkotásán - a következő felirat olvasható franciául: 
„Kossuth Lajos (1802 - 1894), a demokratikus 
Magyarország megalapítója, országa 1848 - 49-es 
függetlenségi harcának vezetője, akit a szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméi vezéreltek”.

MOHI MŰKÖDIK!....

Június közepén egy hétfői hajnalban aktiválták a 
fűtőelemeket, és ezzel üzembe helyezték a mohi 
atomerőmű egyes blokkját. A Szlovák Atomenergiai 
Felügyelet igazgatója, Miroslav Lipár vasárnap adta át 
az erőmű igazgatójának, Jozef Valachnak a felfutéshez 
az engedélyt.

Egyenlőre nem lehet tudni, vajon az indításnál 
jelen volt-e Vladimir Meciar szlovák kormányfő, aki a 
múlt hét végén Kassán kijelentette: ha kell, maga 
nyomja meg az atomerőmű „start-gombját”, hogy ezzel 
is bizonyítsa, mennyire határozottan megbízik annak 
biztonságában.

A szlovák lépést „felelőtlen” és igen 
barátságtalan cselekedetnek minősítette Victor Klima 
osztrák kancellár. Bejelentette: fontolóra veszi Ausztria 
pozsonyi nagykövetének hazarendelését.

MENNYIRE BIZTONSÁGOS AZ 
ATOMERŐMŰ?

Nukleáris szakemberek Mohiban!
Hónapok óta izgalomban tartja Szlovákia 

szomszédait a mohi atomerőmű beindításának híre. Mint 
ismeretes, az erőmű építése még 1981-ben Cseh 
szlovákiában indult meg, de pénzhiány miatt 1990-ben 
teljesen befagyasztották. Csak 1995-ben indították újra 
a beruházást, és idén áprilisban készültek el vele. A 
tervek szerint, az első blokk beindítását április 27-re 
tervezték, de különböző tiltakozások hatására

elhalasztották júliusra. Osztrák szomszédainkat legalább 
annyira izgatja az erőmű biztonsága, mint bennünket, 
magyarokat. Három évvel ezelőtt járt nemzetközi szak - 
emberekből álló bizottság Mohiban, és akkor 87 ajánlást 
fogalmaztak meg a még nagyobb biztonság végett. 
Nemrég, ha kényszeredetten is, de ismét beengedték az 
osztrák kormány által fizetett nemzetközi szakértőket a 
kész erőműbe. Véleményüket eddig nem hozták 
nyilvánosságra, csak annyit közöltek a médiának, hogy 
a korábban tapasztaltakhoz képest fejlődést látnak, ami 
azt jelentheti, hogy a 87 ajánlásból néhányat 
megfogadtak az erőmű üzemeltetői. Az erőműtől 
mintegy 40 kilométerre lakó magyar lakosság azt kéri, 
hogy telepítsenek a határhoz automata riasztókat, 
amelyek jelzik, ha valamilyen okból nagyobb a sugárzás 
a megengedettnél. Az Országos Atomenergia - hivatal 
szerint 80 mérőállomásból álló hálózat fedi el az 
országot. A műszerek sűrűbben vannak telepítve ott, 
ahol a közelben atomerőmű működik. A Geenpeace 
nemzetközi környezetvédő szervezet szlovákiai csoportja 
aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy népszavazást 
tartsanak a mohi erőmű sorsáról.

TALÁN EZ MÁR KÉSŐ LESZ!?

B.J. VASS & ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben 

m  ák bizalommal forduljanak hozzá
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

\ Ч 'V4 RIPPONLEA,VIC. 3183
/Ce* Telefon: (03) 9528-2398

Fax: (03) 9528-2431

ÉGI SZEMÉTTELEP

Nem az még, de, ha így megy tovább azzá 
válhat; aggódnak a szakemberek. Maradjunk csak a 
földön, a földi problémáknál elsősorban, abból is annyi 
van, hogy hetekig tartana felsorolása. A legfontosabbak; 
itt van a rendkívüli időjárás okozta mérhetetlen károk, 
árvizek, földrengések éhezések stb. Ne is beszéljünk 
arról, hogy a földünkön majdnem minden második 
állam ellenségeskedésben áll egymással, vagy követelése 
van a másiktól.
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Magyarország déli szomszédságában is bajok 
vannak. Most volna arra is alkalom, hogy a 
magyarlakta területeket Magyarországhoz csatolják és 
ne kelljen a magyar fiataloknak szerb hadseregben 
szolgálni.

De menjünk csak vissza az eredeti problémához. 
Jelenleg az utolsó adatok szerint, a földkörül 2556 
„műhold" szatellité kering. Ezek között vannak a 
katonai, tudományos és üzleti célokra felhasznált 
műholdak sokasága. Az utóbbi években, többszáz 
kilométerre a föld fölött 150-et helyeztek föld körüli 
pályára. Amerika 68, Oroszország 50, Európa 19, Kína 
8, Japán 3, India és Brazília egyet - egyet. A NASA és a 
USA hetenként három új műholdat lö fel és helyez 
pályára. De igyekszik a világ minden tehetős állama 
minél többet pályára állítani, vagyis úgy néz ki, mintha 
jelenleg egy kis ürfoglalási versengés lenne. Tehát egyre 
nő az esélye annak, hogy összeütköznek és 
megsemmisülnek, vagy egy bizonyos idő után nem 
tudják ellátni azt a feladatot amire hivatottak.

Igaz, a szatellitek tudományos kapacitása tette 
lehetővé, hogy ma sokszázmillió telefon kapcsolás 
történik. A rádió, a televizió, a Internet előnyös 
használata az egész világot behálózza. Ezek értékét 
nehéz lenne felsorolni. Van azonban aggodalomra is ok. 
A hitelkártya rendszer, az üzleti elektromos kapcsolatok, 
de minden más kapcsolat a műhold és a föld között 
meghibásodhatnak, és üzemzavarokat, beláthatatlan 
károkat, zűrzavarokat is okozhatnak. A biztonság 
biztosítása érdekében több és több műhold végzi a 
mérhetetlen sok információ cserét. Hol lesz a megállás, 
hol lesz a határ?

A legújabb tervek szerint már arról adnak hírt. 
hogy' 35,880 kilométerre az egyenlítő fölött, egy 
továbbító állomást helyeznek üzembe. Az év végére már 
lehetőség lesz zsebtelefonnal az egész földön telefonálni 
és egy hívás percenként nem kerül többe öt dollárnál.

Itt érdemes megállni egy' pillanatra. Mi lesz a 
következménye velejárója, ha az egész világon ilyen 
olcsó lesz a telefonbeszélgetés? Mindenki hívhatja azt 
akivel éppen szeretne beszélni akár jóindulatú vagy 
veszekedő hangnemben!

Én csak a jóra gondolok és azt remélem, hogy 
úgy a műholdak, mint a jövő még meg nem jelent 
tudományos eredményei, közöttük a megnövekedett 
telefon forgalom is az emberiség javát fogja szolgálni. 
Ne feledkezzen meg senki egy percig sem arról, hogy ez 
a földi - golyóbis, de a világ mindensége is Isten kezében 
van.

Visszapillant ás . ...

' W  a Vaskakas

• -‘•rr' - j i l T  Lipták Gábor
^  (Kondor Lajos rajzaival)

A szürkületben a lovascsapat poroszkált csende
sen a serkenő rétek között kanyargó úton. A márciusi 
szél még csak annyira tudta megszárítani a hótól - esőtől 
átázott talajt, hogy éppen járható lett, s a csapat így 
olyan csendben tudott haladni, mintha kendővel kötötték 
volna be a lovak lábát.

- Mikor érünk Győr alá Főkapitány uram?! - 
kérdezte az élen haladó kemény tekintetű, szakálas 
férfitől a mellette ügető fiatal vitéz.

- Későn esteledik már fiam, felelte csendesen a 
vezér. Mi pedig nem járhatunk se világosban, se jó 
utakon. Aztán meg ne feledd - tette hozzá, - tegnap 
reggel indultunk csak Komáromból.

A fiatal vitéz úgy látszik kedvence lehetett a 
nagyúrnak. mert bátran megkérdezte:

- Dehát miért ez a nagy rejtekezés Főkapitány- 
uram?! - Hiszen Schvvartzenberg herceg csapataival 
vagyaink vagy ötezren s minden Pálffy huszár felér öt 
törökkel.

- Ha verekedni kell! - Mosolygott Pálffy Miklós 
- De ahhoz előbb be kell jutni a győri várba. Annak a 
falait pedig magunk építettük, s magunk erősítettük 
hatvanhatban, úgy hogy azt hittük sohasem veheti be a 
török. Nem is fegyverrel vette be, gaz kapitánya: a 
nyomorult Hardcck gróf önként adta fel.

- Most négy esztendeje - szólt a beszélgetésbe a 
főkapitány másik oldalán ügető szakállas öreg vitéz. 
Azóta török kézen van legszebb dunántúli városunk s a 
szandzsák pasa azzal kérkedik, hogy nem is lesz magyar 
soha.

- Teheti, - mondta komor hangon Pálffy - hiszen 
esztendeje ostrom nélkül vonult el a vár alól Miksa 
főherceg felmentő serege. Pedig azért küldtek ötvenezer 
katonát Gy őr ostromára, mert azt még az udvarnál is jól 
tudják, hogy ez a vár Ausztria kulcsa.

- A pogány is tovább építette a várat? - kérdezte 
a fiatal legény.

- Nem épített az semmit - vette át a szót megint 
az öreg harcos. - Csak egyetlen tornyot a Duna bástya 
felett. Annak a tetejére rakatta a félholdat, föléje pedig 
egy éktelen nagy vaskakast. Az ocsmány Ali pasa aztán
1 *1 •__1 _____ _ _ _ ..1 ____1____ 1___________ ' ____ __ l . _ l__
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meg nem szólal, tőle ugyan nem veszik el a magyarok 
Győr várát.

- És mi most mégis megpróbáljuk, - derült fel a 
vitéz hangja egyszeriben.

- Meg, - felelte komoran Pálffy.
- Lehet, hogy mindannyian ott veszünk, de 

megpróbáljuk. Kevesen vagyunk s nyílt harcban 
ágyúval, ostrommal nem lehet, - most talán többre 
megyünk az eszünkkel. Aztán ha bévül leszünk a 
falakon, majd megmutathatjátok mi a magyar virtus.

- Megmutatjuk - felelte nekitüzesedve a 
legényke.

Most megint az öreg kapitány vette át a szót.
- Azt beszélik, hogy mióta Miksa főherceg 

elvonult a  falak alól az ostoba pasa olyan clbizakodott, 
hogy, hónapok óta nyitott kapukkal várja a magvarok 
támadását.

- Lehet benne valami igazság, - felelte Pálffy. - 
Egyik pribékünk azt jelentette, hogy a pasa szabadságra 
küldte a várőrség nagy részét. Azoknak a családja meg 
mind lent lakik a biztonságosabb vidékeken: Pécsett. 
Fehérváron, Koppánvban. így határoztuk cl 
Schwartzenberg főgenerális urammal, hogy magunk 
szakállára, titokban megpróbáljuk a lehetetlent.

- Azért megyünk hát annyifelé oszolva Győr alá 
- bólogatott a fiú.

- Nagyobb seregtől gyanút fogna a török - 
felelte Pálffy - már pedig a tervünk csak úgy sikerülhet, 
ha még a katonáink sem tudják mire készülünk.

- Nem is sejti főkapitány uram - mondta az 
öreg, majd hirtelen megállította lovát s nyugat felé 
mutatott.

A csapat éle éppen egy dombra ért fel. Lábuk 
alatt ezüstös folyamok szabdalta síkság közepén Győr 
bástyáinak körvonalai rajzolódtak ki az égre. A kelő 
hold fénye megcsillant a Duna bástya tornyán ágaskodó 
vaskakason.

(folytatás a szeptemberi Kisújságban)

OTT AHOL SZÜLETTEM.

Magyar ember vagy ok, magyarnak születtem, 
Drága szülőhazám, hozzád szól e versem!
Sós könnyekben ázik szarkalábas szemem. 
Elkapott a honvágy, nem - találom helyem.

Kegyetlen az élet, korán megtanított,
Fiatal ártatlan szivembe hasított.
Emlékszem aggódó Apámra. Anyámra, 
Bombázó repülök pusztító zajára!

Kilenc éves v oltam, de már vert az élet, 
Elhagvtak szüleim, meghaltak szegények.
Én meg kóbor lettem, járom a világot.
Éjjel álmaimban mcszc messze járok.

Magam előtt látom csonka kis Hazámat. 
Pislognak előttem a falusi házak.
Könnyező szemeim fájdalomban égnek.
A kócos Dunáról emlékek mesélnek.

Valaha úszkáltam fodros hullámain.
Most életre - kapnak haldokló vágyaim. 
Feltűnnek előttem a szép magyar tájak.
Tán nincs is határa az emberi vágynak!

Érzem a fenyőfák bódító illatát.
Hallom a pacsirták csalogató dalát.
Csodás égi zene hallik a Mennyekből,
Virágok illata árad a kertekből.

Látom az erdőknek játékos vadjait,
A szőke Tiszának misztikus partjait.
Bűvöli a lelkem a gyönyörű látvány,
Szívemet nyugtatja a békés szivárvány.

Drága jó Istenem! - gyógyítsd meg a lelkem, 
Szép magyar hazámba kísérj vissza engem! 
Megviselt az élet, még is haza vágyom.
Ott ahol születtem, ott érjen halálom!

Dobos László.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!
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RECEPTEK
GULYÁS - VÁLTOZATOK.....
GULYÁSLEVES.

Hozzávalók: 30 dkg. marha - vagy sertéshús 
(esetleg vegyesen), 15 dkg. leveszöldség. 50 dkg. 
burgonya, hagyma, só, pirospaprika, csövcspaprika, 
köménymag, fokhagyma. 3 dkg. zsír.

Pörköltnek való húst veszünk, legjobb hozzá a 
lábszár. 2 cm-es kockákra vágjuk. A felhevített zsírban 
az apróra vágott hagymát lepirítjuk, hozzá adjuk a 
pirospaprikát, elkeverjük és nyomban kevés vizet öntünk 
rá, hogy a paprika meg ne keseredjen. A felvágott húst 
hozzáadjuk, jól megkeverjük, sózzuk és kevés vizet 
adunk hozzá. Köménymagot, fokhagymát adunk hozzá. 
Fedő alatt pároljuk, kavargatva. és kis viz 
hozzáadásával, addig míg a hús fél puha lesz. A kockára 
vágott burgonyát hozzá adva továbbpároljuk, addig 
amíg a burgonya üvegesedni kezd. Majd hozzáadjuk a 
megtisztított darabokra vágott leveszöldséget, 
zöldpaprikát, esetleg friss paradicsomot és felengedjük 
vízzel, majd lassan puhára főzzük. Tetszés szerint 
köménymaggal, borssal ízesítjük, külön főzött 
csipetkével melegen tálaljuk.

BOGRÁCSGULYÁS.
Hozzávalók. 75 dkg. marhahús, 6 dkg. zsír, 20 

dkg. hagyma. 1 dkg fokhagyma, 2 dkg. pirospaprika, 2 
gr. köménymag, 2 dkg. só, 1 kg. burgonya, 15 dkg. 
zöldpaprika, 10 dkg paradicsom. 6 dkg. liszt, 1 tojás.
( Vegyes húsból a legjobb, de leve még ízletescbb lesz, 
ha egy kis marha szívet és vesét is adunk a húshoz)

A húst kissé apróbbra vágjuk , mint a 
pörkölthöz, több vízben tisztára mossuk, és szűrön 
lecsorgatjuk. Az apróra vágott hagymát a zsírban 
sárgára pirítjuk, hozzátesszük a pirospaorikát és a húst. 
Megsózzuk, hozzákeverjük a finomra vágott 
fokhagvmát és köménymagot, majd fedő alatt, gyakran 
megkeverve, lassú tűzön pároljuk. Időnként pici vizet 
adunk hozzá, szükség szerint, hogy le ne égjen, így a hús 
csaknem a saját levében párolódik. Előkészítjük a 
megmosott kockára vágott burgonyát, cikkekre vágott 
zöldpaprikát és paradicsomot.

Tojásból és a lisztből jó kemény tésztát 
gyúrunk, ezt késfok vastagságúra nyújtjuk, és 
meglisztezett kézzel, lisztezett gyúródeszkán szép apró 
csipetkéket szaggatunk ki. Ezt külön , bő forrásban levő 
sós vízben kifőzzük, leszűrjük és a tálalásig melegen 
tartjuk.

Mikor a hús puha, zsíijára pirítjuk le, hozzá tesszük a 
burgonyát, az előre összevágott csövespaprikát és 
paradicsomot, és jól elkeverve néhány percig így együtt 
pirítjuk. Ezután csontlével, de ha nincs vízzel 
felengedjük annyira, hogy ne legyen túl sok leve. ( Ne 
legyen olyan híg mint a gulyásleves) Megsózzuk, ízlés 
szerint és készre főzzük.

A csipetkét csak akkor tesszük hozzá, amikor a 
gulyás már készre főtt. ízlés szerint, erős paprikát, 
finomra vágott zöldpetrezselymet is tálalhatunk a finom 
BOGRÁCSGULYAS-hoz.

BABGULYÁS.
Hozzávalók: Ugyan az mint a bográcsgulyás, 

csak a burgonya helyett 1/2 kg. szárazbabot használunk.
A megtisztított és jól megmosott babot gyengén 

sózott vízben puhára főzzük, (a hústól külön)
Ha a hús és a bab puhára főtt összekeveijük, 

utána sózzuk, és felengedjük vízzel annyira, hogy gulyás 
formában puhára főzzük.

Külön kifőtt csipetkét teszünk bele tálalás előtt.

MAGYAR h e n t e s

r  ж  ^  DANDE.NONG-BAN! 
METROPOLITAN BUTCHERS & 
SMALLGOODS MAKERS p t y / l t d

Szeretettel várja minden kedves vásárlóját! 
HÁZI KÉSZÍTÉSŰ SO NK ÁK , H U R K Á K  és

KOLBÁSZOK KAPHATÓK......
Megrendeléseket kicsiben és nagyban vállalunk. 

Cím: 177 Lonsdale St. Dandenong. Vic.3175  
Tel/Fax. 9793 1155 Mobile: 0412 566 707
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H U M O R

SZÉKELY EM BER SZOM SZÉDJA.
(Góbéságok után)

A székely ember szomszédjába új ember 
költözött. Kiment a kertjébe, óvatosan körülnézett, s 
titokzatosan méricskélni kezdte a földet, közben 
félszemmel az új szomszédot figyelte. Aztán ásott egy 
gödröt, s elrejtett benne egy nagy bödönt. Másnap 
reggel jöttek a zsandárok. s vallatóra fogták a székelyt.

- Mit rejteget maga, fegyvert, röpcédulát, tiltott 
könyvet? - Vagy talán orgazda maga?...
A székely váltig tiltakozott. Feltúrták az egész házat, s 
végül a kertben megtalálták a bödönt. Diadalmasan 
kiemelték, de ugyancsak meglepődtek, mert a bödön 
üres volt.

- Mit jártatja velünk a bolondját?
- Nem én hívtam kenteket.
- Mondja, jóember, végül is miért ásta cl ezt az 

üres bödönt?
Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az 

új szomszéd.

TELL VILM OS UNOKÁJA.
A vadász meglátogatja a barátját, s látja ám. 

hogy a kerítés palánkja telistele van rajzolva körökkel, s 
mindegyiknek pontosan a közepén látszik a golyó ütötte 
lyuk.

- Ilyen pontosan célzol?
_ Neked elárulom: előbb lövök, azután rajzolom 

oda a köröket.

ÉRTHETŐ M EGÁLLAPODÁS.
Az egyik pénzintézet sarkán pattogatott 

kukoricát árul egy férfi. Odamegy hozzá régi ismerőse.
- Kérlek, adj kölcsön nekem holnapig egy

százast!
- Sajnos barátom, azt nem lehet.
- Te mindig kisegítettél.
- Hát ez így is volt! De most megállapodásom 

van a bankkal. Ők nem árulnak pattogatott kukoricát, 
én pedig nem foglalkozom pénz kölcsönzéssel.
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még egy kis H U M O R
ÁDÁM  ÉS ÉVA

- Művész úr, szeretnék egy olyan festményt 
rendelni öntől, melyiken az első emberpár, Ádám és Éva 
látható.

- Bűnbeesés előtt vagy után?
- Ha lehetne, akkor közben...

ANGYALCSINÁLÓ
- Mond apa, kiből lesz az angyal?
- Olyan gyalogosból aki túl későn ugrott félre....

EGÉSZSÉGES ÉTREND
Sasanyuka megkérdezi fiókáit, mit ennének 

reggelire?
-Vércsét, Vércsét!
Elmegy és hoz nekik vércsét. Délben ismét 

megkérdezi, mit ennétek ebédre.
- Vércsét, Vércsét! - visítozzák ismét a fiókák. 
Ebédre is vércsét kaptak. Ám este nem kérdi

őket, hoz nekik héját.
- Nem akarunk héját! Vércsét akarunk!
A héját is meg kell enni! Abban van a vitamin!

M ESSZI - E A M ESSZI?
Nyár. Balaton. Házkiadás! Az árban 

megegyeznek a felek, de az igényes vendégnek kifogásai 
vannak.

- Túl messzi van a vécé a háztól!
- A gazda megnyugtatja:
- Nincsen olyan messzi, ha időben elindul az

ember......

SÖPRŰ
Középkorú hölgy bemegy a háztartási boltba.
- Kérek egy söprűt!
- Parancsoljon, asszonyom, épp most kaptuk...
- Ez nem jó, túl rövid a szára.
- Ez tessék, hosszabb.
- Túl vastag a nyele.
- Ez itt vékonyabb.
- Annyira vékony, hogy mindjárt eltörik.
- Akkor talán ezt?
- Ez is vacak .... na jó megveszem...
- Becsomagoljam, vagy rögtön rá tetszik ülni...?

FESTMÉNY

írta Singer Iván

„Cipőgombolás." Korai Nagybánya. Ferenczy 
Noémi mint kis gyermeklány, piros ruhában. Egy 
sötétruhás egyszerűbb asszony a gyermek cipőjét 
gombolja. A háttér, tipikus Ferenczy, sötétzöld. A 
festmény mint általában F.K. más alkotásai - nincsen 
aláírva. Cirka 1898.

Ez a részlet, a Régi Műcsarnok katalógusában, 
Nagybányai - Festők - Kiállítása alkalmával jelent 
meg.

Istenem, a festmény ez évben pont 100 éves.

De kezdjük a történelemmel. A festményt jól ismerem, 
hiszen kora gyermekkoromtól ott díszítette drága 
szüleim ebédlőjét. 1944-ben levették a falról a többi 
képekkel együtt Esztike ( az én nevelőnőm) ágya alá 
került. Itt vészelte át az emberiség legborzalmasabb 
háborúját. Amikor pedig az oroszok is befejezték a 
"zabrálást," egy rövid ideig visszamerészkedett a falra. 
Később azok akik ilyen fajta műkincsekkel 
rendelkeztek "osztályelleneseknek" számítottak.

Azt hiszem drága szüleimnek ebből elegük is 
lett és kivándoroltak Ausztráliába. A Festmény a többi 
holmival követte őket.

Én akkor kerültem tulajdonába miután 
Édesanyám is meghalt. A bátyámmal osztozkodtunk az 
örökségen. Mivel bátyám is festőművész volt, 
határozottan megtagadta, hogy mások művei díszítsék 
falait.

így a piros ruhás kisleány képe hozzám került. 
Bátyám halála előtt figyelmeztetett: 'Arra a Ferenczy 
képre vigyázz. Egy nagy honfitársunk alkotása. 
Valamikor, kitudja...'

§

Úgy a nyolcvanas évek közepén, Pesten jártam. 
Egy kirándulás és Szentendrén találtam magamat.

A sárga épületek hátterében a Református 
Templom és a Duna között, a macskaköves utca 
kivezetett a Főtérre. Átlépve egy faragott fakaput, 
hirtelen a Ferenczy család múzeumjában volt alkalmam 
gyönyörködni. De ezek a sötétzöld és homályos sárga 
színek és éles vonalak, én már láttam ezt a stílust 
valahol.

Persze, hogy láttam, a saját otthonomban!
Nagy nehézségek után sikerült beszélgetnem a 

múzeum akkori igazgatójával.
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'Elvtárs,' mondotta ö, ( bár akkor még nem 
hittem, hogy tényleg társak vagyunk elveinkben,) 
'küldjön egy fényképet.'

'Miért ne hoznám magammal a festményt a 
következő látogatásom alkalmával?' Kérdeztem naivan.

' Nem fogják ezek a bitang kommunisták 
kiengedni.' (Itt sült ki, hogy mégis elvtársak voltunk 
valamiben.)

Itthon lefényképeztem a festményt és elküldtem 
a Ferenczv Múzeumnak.

§

A válasz nyolc évet késett. A levélen a dátum: 
1992 Augusztus 11. Hirtelen elvtársról Úrrá váltam.

Köszönettel megkaptuk (ideje,) kedves levelét a 
fotókkal, írja a Megyei Múzeum igazgató. Ezek alapján 
megtaláltuk, hogy a "Cipőgombolás" című lappangó 
képről van szó. Festette Ferenczy Károly. A művet 
szívesen publikálnánk Művészettörténelmi 
Folyóiratunkban, hogy a szakma is értesüljön róla, 
hiszen mindig öröm elveszetnek hitt müveket felfedezni.

Eddig tartott a levél.
Érdekes megjegyezni, hogy a festménvt ábrázoló 

Noémi, ikertestvérével, Ferenczv- Bénivel követték 
édesapjukat a művészet terén. Béni híres szobrász lett, s 
mint ember, megkapta a tiszteletbeli kitüntetési miután a 
vérkorszakban élete kockáztatásával üldözötteket mentett 
meg. Noémi, mint kárpitozó, haláláig tanított a 
Iparművészeti Főiskolán.

Ha valaki Pesten jár, érdemes kirándulni a 
gyönyörű Szentendrére és többek között megtekinteni a 
három művész közös múzeumát.

Aki pedig csak Sydney-ig jut, feleségemmel 
együtt szívesen várjuk egy kávéval, ha meg akarná 
tekinteni az „elveszett - megtalált" Ferenczv festményt.

A cím és telefonszám megkapható a 
szerkesztőségnél.

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

A M ELBOURNE-! ÁRPÁD HÁZ 
A M AGYAR ÖREGEK OTTHONA.

Az elmúlt héten egy kellemes délutánt töltöttem 
cl az Árpád Ház vezetőségének társaságában, itt 
ismerkedtem meg Ray Lcvvis-szal, az öreg otthon 
igazgatójával. Meghívásának eleget téve, kellemes 
meglepetés várt rám az otthon láttára, és jó volt hallani 
annak elsőrendű működését méltató beszámolót.

Az otthon 1995-ben nyitotta meg kapuit, 31 
„hostel” teljes ellátásos lakója, és 9 „villa unit” - ben 
(különálló összkomfortos épület egységek) élő tagságból 
áll. Az otthon csak magyaroknak ad szállást, a nyelvi 
megértés és a csak magyar nyelven beszélők kisegítése 
miatt.

Az Árpád Ház ügyeletes személyzete 24 órás 
szolgálatban. 7 napon ál ad általános segítséget, ellátást 
és mindennemű gondozást a bentlakóknak. Étkezés, 
takarítás, személyi segítség, csoport foglalkozások 
tartoznak az alapvető szolgálatok közé.

Az otthont az ..Árpád Eldcrly Wclfarc Society 
Incorporated" vállalat vezeti az idős magyar emigráció 
számára. Az Ausztrál állam támogatásával az intézmény 
használata korlátozva van. A kérvényezők elfogadása 
egy államilag vezetett bizottság által meghatározott 
körülményeknek megfelelő állapotok elfogadása mellett 
eszközölhető csak.

Mindennemű felvilágosítást kaphat bárki az 
Árpád Otthonról helyszínen: 9 Garrison Grove 
Wantirna Vic. 3152. vagy a (03) 9801 0855 
telefonszámon. Beszélhet magyarul, - a személyzet 
magyar!

Az otthon feladatáról Ray a következőket 
mondta: - az otthon elsősorban segítséget szeretne 
nyájtani a nyugdíjas magvaroknak, akik már nehezen 
tudják ellátni magukat saját otthonukban, és a felvételi 
követelményeknek megfelelve be szeretnének illeszkedni 
egy kis magyar közösségbe.
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Az emigrációba éló magyarság erősen öregszik, 
és jó tudni, hogy van egy olyan intézmény, mint az 
Árpád Otthon, ahol az idősebb korosztály nyugodtan 
tudja leélni élete hátralevő éveit.

Ez egy kis ..magyar - település” aminek 
folyamatos fenntartása komoly feladatokat állít a 
vezetőség elé. Anyagi és személyes támogatást szívesen 
fogad el és nagyon szépen megköszön a  vezetőség. A 
segítség biztosítja az ellátás minőségének az emelését 
és a még jobb gondozást.

Ray Lewis, a vezetőség nevében kéri a 
magyarokat, hogy aki csak teheti, és aki szívén viseli az 
idős magyarok boldogulását és boldogságát, 
jelentkezzen az Árpád Ház Foglalkozási Megbízottjánál, 
Bozsán Ildikónál a (03) 9801 0855 telefonszámon.

Én is azon a véleményen vagyok, hogy segíteni 
az idősebb korosztályon mindenkinek a feladata. Ezek 
az öregek riasztottak új hazát és munkájukkal 
megalapozták sok fiatalok gondmentes, szabad életet.

Sz.L

NAGY ÉLM ÉNY VOLT A TELI TABOR...
A Baeolv és Kígyó Örs Naplója nyomán.

A Téli - táborba indulók június 27-én hajnalban 
nagy izgalommal indultak el a Magyar Központ parkoló 
helyéről 2 hetes hosszú útjukra. Az első szakasza az 
útnak egy pár megállás mellett 30 órán át tartott a 
Yulara Resortig. Itt volt az első tábor felállítva. A 
naplemente hihetetlen változatos és csodálatos színekkel 
festette meg a tájat, ami majdnem percről percre 
változott. Vacsora után jól esett a meleg hálózsák és az 
első hosszabb pihenés!

A másnap reggel 7 órai ébresztő után (amikor fagy pont 
alá esett a hőmérő) az autóbusz az Uluru sziklákhoz 
vitte a táborozókat, ahogy több csoportba osztódva, 
megtekintették a környéket. A legszebb élménye 
azoknak volt akik az egy és fél órai út után a csúcsról 
élvezhették a gyönyörű panorámikus kilátást.

A következő nagy élmény volt a Kings Canyon 
magas és meredek sziklái között való két és fél órás 
barangolás. Ezt az Alice Springs felé vezető út követte, 
amit egy kis „üzemanyag hiány” miatt kellemessé tett a 
rögtönzött cserkész játékokkal eltöltött idő Még egy kis 
tábortűz is volt. A késői Alice Springbe érkezés miatt a 
tábor a McDonald-ban vacsorázott, (minden cserkész 
örömére)

Az következő tábor a Renner 
Springs-nél volt. az ..outback” ivó 
mellett, az ottani élettel 
ismerkedve a cserkészek jó 
hangulata mutatta, hogy mennyire 
élvezik az utazást. Még az cső sem 
kcdvctlcnített el senkit.

„Péntek, Július 3, 1998”
„Renner Springs-bÖl égzengés, 
villámlás és trópusi meleg zápor
cső kísért ki reggel 6:30-kor 
bennünket. A sátrak kicsit eláztak, 
és azok is akik csomagolták, de a 
Katherine - Gorge-ban megszáradt 
minden. Ilyen időjárás szokatlan 
az úgy nevezett „száraz” 
évszakban. Délután 1:30 - kor 
érkeztünk a Mataranka Hot Pool 
kiránduló helyre, ahol 2 kellemes 
órát töltött cl a cserkészcsapat az 
állítólag 34 C. fokos meleg forrás 
vízben. A kristály tiszta víz és a 
trópusi éghajlat szépségét 
valamennyire elhomályosította a 
jelenleg ott tartózkodó több millió 

denevér sereg. Délután 5- 
órakor érkeztünk meg a 
Katherine Gorgc
National Parkba, ahol a 
25 - 26 C. fokos
melegség kellemes 
változás volt a táborozok 
számára. A cserkészek 
még hosszan fenn voltak, 
a takarodó után mindenki 
írt. beszélgetett. és 
élményit megosztva
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társalogtak egymás között."
A kővetkező napokban a trópusi tájak 

csodálatai, hihetetlen növény és állat\ilága tárult a 
táborozok elé. Nagy élmények közé tartozott a 
Katherine folyón való hajózás, a Kakadu National Park
ban a délutáni úszás. Július 5-én Vasárnap, már kora 
reggel elindult a tábor a hajóútra és az Aligátor - folyó 
partjain a dús állatvilág között felfedezték az első 3 
méteres sós vizű krokodilt. (Amióta védelem alatt 
vannak, több mint 150 000 él fenn Ausztrália északi 
részén) A hajó-utat a kőfestmények nézése és az 
Aboriginal Atr Museum gyűjteményének 
tanulmányozása fejezte be.

A következő megállás a Krokodilus Park volt, 
ahol a tábor cserkészei megismerkedtek a krokodilok 
mindennemű tulajdonságaival, és megtanulták azt is, 
hogy jobb félni mint megijedni amikor közel meg)' az 
ember ezeken a v idékeken akármilyen vízparthoz!

Darwin volt a „végállomás" és a táborozok 
megérkezve élvezték a tengerpartot, naplementét, és a 
város különlegességeit. A napi városnézés után. az esti 
naplemente közepeit Zsóri Mónika tett cserkész 
fogadalmat, ami igen fokozta az elmúlt napok jellegét.

Július 8. Szerda. A gárda hazafelé indul, vissza 
Melboumebe. Az út haza felé négy napig tartott, és 
azalatt csak egy durr-defektet kapott az autóbusz, nem 
volt ok az aggodalomra, mindenki tudta, hogy az 
Őrangyalok vigyáznak a téli - táborban résztvevő 
cserkészekre.

Az utolsó tábor Alice Spring-ben volt, ahol a 
táborparancsnok. Kovássy Éva ünnepi beszédében 
köszönetét mondott a résztv evőknek, segítő szülőknek és 
mindazoknak, akik elősegítették e téli tábor 
megvalósulását.
Élményeikkel teli cserkészek szűnni nem akaró 
beszélgetéseik adtak tanúságot a tábor sikeréről.

El kell mondani, hogy mint régi szokás szerint, 
minden táborhelyen meg volt a tábori rendszer. Zászló 
felvonások, közös imák és jelentések ahogy azt egy 
magyar cserkész csapattól elvárható.

Köszönet minden cserkész vezetőnek és a 
cserkész szülőknek önfeláldozó és kitűnő munkájukért, 
hogy a téli tábort ilyen szépen megrendezve nyújthattak 
egy felejthetetlen élményt a résztvevő cserkészeknek.

JÓ MUNKÁT.

PEDIKŰRÖS Melboumeben hívásra házhoz megy.
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.

jyp&U h ír e k
AZ „A R A N Y C SA PA T” .

Minden futball világbajnokság alkalmával 1956 
óta, (és ez így történt most is az 1998-as 
Franciaországban megrendezett VB alkalmával ), hogy 
az „Arany Csapatáról megemlékezik a világ futballt 
követő közönsége. Az SBS Ausztrália TV állomása egy 
félórás műsorban méltatta azt a csapatot, amelyet 
szakemberek szerint majdnem hogy lehetetlen volt meg
verni 1952 és 1956 között. Sok más nagy hírű 
futballista élt és szerepelt a világ szurkolói előtt, de az 
arany csapat minden egyes tagja, maga a csapat aratott 
soha el nem tagadható világ sikereket.

Egy-pár mondatot idézek az Alberttól Zsákig című 
könyvből: " Összenőtt" összekötőjével. Budai II Lászlót 
a híres jobbszélsőt sokan Kocsis Sándor 
"ikertestvérének" is emlegettek. Pályafutásuk az 
élvonalon hosszú időn át párhuzamosan haladt. Játékát 
elsősorban a támadások lendületes vezetése és pontos 
beadásokkal történő befejezése, sok mozgás és a 
védelemnek nyújtott segítség jellemezte. Ez nem azt 
jelenti, hogy a kapura nem volt veszélyes, elsősorban 
jól hasznosítható beadásaival segítette elő az 
"aranycsapat" eredményes szereplését. Különösen 
Kocsis köszönhetett sokat a kitűnő jobbszélsőnek 
számos gólban közvetlen közreműködéséért.

Budai és Kocsis összeszokottsága lenyűgözte a 
nézőket. Az volt a benyomásuk, hogy a két fiú valóban 
ismeri egymás gondolatait is."

Nem hiszem, hogy lesz e még valaha is egy 
ennyire magasan álló "aranycsapat" a modem futball 
korszakában. Örülhet mindenki, aki velem együtt 
szurkolta végig világraszóló meccseiket.

FIZESSEN  EL Ő  LA PUN K RA
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LÉGPUSKA

HUNGÁRIÁN A IR  RIFLE CLUB  
(H .A.R.C. Inc.) HÍREI:
A Július 4-5.-i Tivoli Jaergcmiastcr 
Nyilvános verseny alkalmául Baranyai 
József a HARC tagja nyerte el a másod 
osztály 1-sö helyezését. Gratulálunk a 

szép eredményhez, és további sikerek elérését remélve a 
Club nevében mondjuk el: Huj, huj hajrá. Csak így 
tovább!
Augusztusi Naptár:
15-16 ; Hungárián ARC. King and Queen Shoot.
21; Hungárián ARC. Presentation.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
rdeklődés Madai Sándor 9762 0801. telefonszámán.

LABDARÚGÁS

A W ANTIRNA HUNOK otthoni 
mérkőzése Augusztus 2 -án lesz a 
Magyar Központ Wantima Hunok 
pályáján. Az ellenfél a Beaumaris-i 
Veteránok csapata.

A Vezetőség kéri, hogy minél 
többen jelenjenek meg a szurkolók erre 
a  meccsre!
Megindult a játékosok toborzása a jövő évi szezonra, 
jelentkezés Hegedűs Imre 9763 7157 telefon számán.

HÁZELADÁSI HIRDETÉS! 
Jeparit-ban VICTORIA egyik legszebb nyaraló 
vidékén, egy dupla téglás, két hálószobás, ebédlő, 
TV szoba, konyha, kamra eladó.

A ház egy fél hold földön fekszik, csukott 
hátsó veranda, garázs, veteményes kert, baromfi 
udvar gondozott kert, ami vár a szerencsés vevőre. 
A Wimera folyó és a Hindmarsh tó a 
szomszédságban vannak. Nyugodt, csendes falu, 
csak a halász versenyek alkalmával telik meg 
vendégekkel.
Érdeklődni lehet a (03) 5397 2069 telefon számon. 

(Az irány ár $ 46,500.00)

Augusztus 2, Vasárnap.
d.c. 9 órakor Szentmise, 
d e. 11 órakor Refomiátus Istentisztelet. 
Gyöngyösbokréta műsoros ebédje 
D. u. 3 órakor Magyar Mozi. 

Augusztus 4, Kedd.
Előadás az Árpád Otthonban:

Kclet-Európa őstörténete. 
Augusztus 8, Szombat.

Kertészkedési niunka-nap. 
Augusztus 9, Vasárnap.

d e. 9 órakor Szentmise, 
d e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
D.U. 3 órakor Magyar Központ 
kiadványának kibocsátása. 

Augusztus 15, Szombat.
Szent István bál.

Augusztus 16, Vasárnap.
d e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Nők délutánja.

Augusztus 23, Vasárnap.
d e. 9 órakor Szentmise, 
d.c. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Augusztus 30, Vasárnap.
D. u. 2 órakor Szentmise.
D. U. 3 órakor Szent István ünnepély.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a LILI BÁRÓNŐ Huszka Jenő víg operettjét, színes 
filmen; Augusztus 9.-én D. u. 3 órakor.
Szereplők: Márkus László. Kálay Bori. Osztcr Sándor, 
Galambos Erzsi. Szombati Gyula, Dajka Margit. Turay 
Ida, Bodrogi Gyula és még sokan mások.
Belépődíj: S 6.00, nyugdíjasoknak S 5.00, gyerekeknek 
és fiataloknak 20 éves korig a magyar mozi ingyenes!

M INDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A KJNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB

Augusztusi összejövetelek:
Augusztus 11.-én és 25.-én.
A M agyar Központban.

Mind a két kirándulás Július 6 
és 23-án nagyon sikeres volt. Aki 
részvett ezeken a kirándulásokon már 
előre jegyezték magukat a következő kirándulásra. A 
terv szerint a következő túra Phillip Islandra készül. 
Augusztus 17.-én. Bővebb felvilágosítást a 11-iki 
találkozón, vagy a Sóos Izabella 359 544 732 telefon 
számán.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.

DISZNÓTOROS VACSORA 
TÉLI BÁL A BOCSKAIBAN.

Július 14-én este megtelt a Bocskai nagyterem a 
disznótoros vacsorára és jó hangulatra éhes magyar 
vendégekkel.

A Téli - bál helyett én „Családi Est" -nek 
neveztem volna a már régen megszokott és kultivált 
összejövetelt.

A vacsora fimon és bőséges volt. a magyarosan 
elkészített kolbász, hurka és sült disznó hús az otthoni 
ízekre emlékeztetett mindenkit.

Vacsora alatt az Új Hullám zenekar magyar 
nótákkal, vacsora után pedig soha nem felejthető 
magyar tánczenével perdítette táncra a jó hangulatú 
vendégeket.

Július 18-án rendezték meg a Casev Idős 
Magyarok „Első ajándék Báljukat” ami az év 
csúcspontjának nevezhető óriási sikert aratott. Nem csak 
anyagi vonalon, de ami a jövőre nézve a legfontosabb, 
erkölcsi elismerést is gazdagodott a Casey magyarság 
gyülekezete. A 250 - nél is több résztvevő még reggel 
egy óra tájban is a „ nem, nem, nem, nem megyünk mi 
innen el....” énekelték. Közkívánat volt egy ilyen hasonló 
bál mielőbbi összehozása. Sokan már előjegyezték 
jegyeiket a még meg sem tervezett bálra. A jó 
hangulatból nem maradt ki a Dandcnong Parlamenti 
képviselője sem, Mr. John Pandozopoulos. és az állandó 
vendégünk a helyi Tanácstól Mr. Sam Afra sem. Mind 
két vendég dicsérte az összejövetelt, és mint mindig 
ígéretükhöz híven segítségük továbbra is biztosítják a 
Casey idős magy arok tagjainak. Az est fénypontja volt a 
világot járt bál-táncospár Radonov Zsuzsi és partnere 
Péter fellépése. A táncospárt szűnni nem akaró tapssal 
kérték vissza többször táncbemutatóra.

A „Kék Fiuk" zenekara még sohasem játszott 
ilyen szívből, ez természetes is volt. hiszen szüleik 
voltak a bál főrendezői, név szerint Fazekas Manci és 
Gergely. Nagyon sokan segítettek a bál rendezésében, és 
annak sikeres lebonyolításában. Köszönet a sok 
sütemény és tombola tárgyért, ami mind hozzájárult a 
bál sikeréhez. Külön - külön nehéz lenne mindenki nevét 
leírni (az Újság tele lenne) így hát mint a Casey 
magyarok elnöke egy „átfogó" köszönet a támogatásért, 
és a mielőbbi viszontlátást remélve a Klub legközelebbi 
báljáig. Nagy Magda.

Augusztusi összejövetelek minden pénteken a 
Doveton Senior Citizen Klubban, és minden 
második szerdán az Endeavour Hills Leisure 
Center-ben.

Az MHBK népi tánccsoportja fellépésükkel 
még fokozták az est magyaros hangulatát. Sokszor a 
magyar csárdás ütemére táncolt, mulatott a terem.

A Vezetőség v endégszeretete, és a régi „családi- 
estek” visszavarázsolása biztosítani fogja, hogy a 
vendégek újra és ismét vissza fognak látogatni a 
Bocskaiba.

a z  a u s z t r á l ia i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d e. 11 - órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. George Road 

NORTH F I T Z R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA 
Istentisztelet után közös ebéd és Klubélet a Bocskai 

teremben.( Sakk, kártya, stb.)
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A ST.ALBANS IDŐS M AGYARO K KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfon az Errington-i 
Community Centre-ben. Princess st. St. Albans, további 
érdeklődés Virág Béla 9366 2156 telefonszámán. 
Augusztus 8-án Szent István Bál a Community 
Center-ben.

DÉLVIDÉKI M AG YARO K  SZÖVETSÉGE
Minden hónap második és negyedik Vasárnapján zenés 
ebédet rendez az Egyesületben, 12 -töl 5 óráig. Cím: 

506 Mountain Hwy. Bayswater. 3153. 
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre a 
terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 
vagy Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

A NUNAVAD1NG1 IDŐS M AGYAROK  
KLUBJA

Összejövetelek: Minden második szerdán találkoznak 
Augusztus 5 és 19-én.az 5. Brunswick Street 
Mitcham 3132.címen. Finom ebéd, jó hangulat és a 
megszokott baráti kör szeretettel vár minden magyar 
vendéget. Érdeklődés Gál Marika 9710 1307
telefonszámán.
Értesítés: Az évi közgy-ülés Augusztus 19-én lesz a 
szokásos egy évre szoló tisztség választásokkal.

A PRAHRANI IDŐS M AGYARO K KLUBJA

Összejövetelek: Minden pénteken talaálkoznak az idős 
magyarok a 24 Victória Street Prahran, 3181 címen. 
Mindenkit szeretettel várunk. Érdeklődés Horváth Eszter 
9822 3649 telefonszámán.
Augusztus 21-én Szent István ünnepélyt tartunk a 
Klub helyiségben.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió magyar 
nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 6-8 óra 
között és csütörtökön D u. 4-5 óra között vannak.

Az SBS magyar nyelvű műsora minden 
pénteken este 10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása az 
1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 óra 
között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

MAGYAR TV MŰSOROK!
Melbourne! Minden hétfő este 6:30 és 7 óra között a 
Melboumi Magyar Televizió sugároz óhazai és helyi 
műsort a 3 1-cs csatornán.
SBS.TV állomás minden \asámap reggel 7 órai 
kezdettel félórás híreket közöl a legfrissebb 
magyarországi eseményekről, magyar nyelven.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Szerkesztői üzenetek;
Köszönöm leveleiket és 
biztató jókívánságaikat a 
további szerkesztéshez.
Remélem lesz erőm és 
egészségem a Kisújság 
további folytatására.

JELÖLÉSEK:

" Q  Ellenség» had tör hazár+ra 
" 0  Ellenséges had kudarca 
0  Magyar sereg sikeres hadjárata 
" 0  Maj/ar sereg hadjáratának kuBrra 

t  Heghal 
£  Há Borúban esik el 

*  Megváltják
0  Száműzetésbe megy. külföldre menetei

a u s z t r á l i a i  k is ú j s á g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East. 3135. 

VICTORIA, AUSTRAL1A.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag %  nctlink. com. au. 
M EGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre $ 25 Dollár. 

(Postai szállítással)
(Név:............................................................

Cím :........................................................

....................................Postcode:................
Monev Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

P  Fellelés, lázadás, összeesküvés 
Krvégzik, meggyilkolják 

—  Pirtviszály 

Ш Elzárjak
| Törvényhozás, országgyűlés 
} (Ményurzlom 
i  Az esemény időpontja


