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EMLÉKEZÉS A Z  ELHUNYTAKKÁ t
Minden éven november elsején Mindenszentek 

napján, vagy másodikén. Halottak napján 
Magyarországon, de mindenhol az egész világon ahol 
magyarok élnek, kinyílnak a temetők kapui. Családok 
elhunyt tagjait ..meglátogatva" sírjaik felett emlékezve 
rájuk, hogy nem mentek feledésbe. Hiányukat nem 
pótolhatja be senki más.

Mindenszentek napja , november 1-je. IV. 
Gergely pápa óta az összes szentek, mcgdicsöült közös 
ünnepe, ebből ered elnevezése is. Elterjedt az a tudat, 
hogy Mindszentek napja azoknak a halottaknak az emlé
két őrzi, akiknek a neve nem szerepel a naptári év- 
ünnepei között. E napon régebben Magyarországon, sok 
helyen tilos volt a legszükségesebben kívüli munkát 
végezni, fát vágni, kenyeret sütni stb. A csendes 
emlékezés napja ez.

Ez a nap, szorosan kapcsolódik a következő 
naphoz a Halottak napjához, ez a nap, november 2-a. A 
családok ezen a napon emlékeznek halottaikra. 
Manapság ez a két nap összemosódott, a - Mindszentek 
és a halottak emlékünnepe - mindkettő inkább általános 
halotti megemlékezéssé vált. Ilyenkor rendszerint a 
temetőkben rendbe teszik a sírokat, a halottak lelki 
üdvéért gyertyákat gyújtanak, a sírokat virágokkal, 
koszorúkkal díszítik. Ez a szokás а X. századig nyúlik 
vissza, amikor a clunyi bencés szerzetesek körében 
elterjedt a már megdicsőültek mellett a tisztítótűzben 
szenvedő elhunytakról való megemlékezés és könyörgés. 
A sírok feldíszítése, a síron a gyertyák mcggvüjtása már 
újabb keletű.

Régi magyar szokás szerint sok helyen ezeken a 
napokon tartották , és tartják ma is a nagvesaládok 
összejöveteleit. Ilyenkor - egyszer egy évben - 
összegyűlnek a családok tagjai, eljönnek a távolabb élő 
rokonok is, hogy az élők egv-mással találkozzanak és 
halottaikkal is ..megismerkedjenek”, emlékeiken

keresztül. Ezek az összejövetelek a halotti torra 
emlékeztető lakomával járnak. A családtagokat fogadó 
- rendszerint a szülői háznál - már napokkal előbb 
elkezdődik a  sütés - főzés. Mindenki méltó képen kívánja 
fogadni családja régen látott tagjait. A bőséges lakoma 
után, általában illett hogy a vendégek magukkal vittek 
finomságokat aminek elfogyasztására nem került sor.

Egyes Dunántúli vidékeken szokás volt a 
halottaknak is megteríteni, mert úgy gondolták, hogy 
halottaik így kerülnek közelebb a házukhoz. Volt, ahol 
ételeket vittek ki a hatodaiknak, és annyi harangütést 
rendeltek, amannyi halottuk volt eltemetve a temetőben.

Ezeken a napokon szokás volt megajándékozni a 
koldusokat, kéregetőket a „szegényeket - azzal a 
gondolattal, hogy majd szószólóik lesznek a másvilágon 
a bünbocsánatért.

Persze ezek a szokások Magyarországon is már 
kihalóban vannak, a meggyorsult élettempó az egész 
világon háttérbe szorítja a hagyományokat. De jó tudni 
róluk. A tény tulajdon képen mindég ugyan az:

A TercmtŐnktöl csak „kölcsön” kaptuk földi 
életünket, ami mindenki esetében, végéhez érve 
visszaszolgáltatja Alkotójában, ha tetszik, ha nem.

Mindenki ahogy él, és viszonyul családjához, 
embertársaihoz alapozza meg azt, hogy szeretteik 
megtartják-e, vagy elfelejtik emlékeit, életét.

A Mindenszentek és halottak napja legyen 
minden évben az emlékeztetője annak, hogy az élet 
múlandó, és soha sem tudjuk mikor jön el a mi időnk, 
amikor a mi éltünk végéhez érünk. A Jóisten útjai 
kiszámíthatatlanok.

Éljen mindenki úgy, hogy kész legyen a 
távozásra, éljen úgy, hogy embertársai méltóan 
emlékezetükben tartsák, hiányolják társaságát.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK».

Pest -Budai érdekességek!
(Népszabadságból, Kiss György Mihály nyomán)

Kötelező mise
A pest-budai céhek szabályzata a vallásos élet 

kötelmeit is előírta. I.Lipót császár 1696 júlisában 
adott céhlevelet a pesti mészárosoknak, s az okirat 
egyik cikkelye a miséken, körmeteken való részvételről 
rendelkezett. Volt időszak, amikor a katolikus egyház 
hatása oly erős volt, hogy másvallású, lutheránus vagy 
kálvinista inast nem volt szabad befogadni a céhbe. A 
nem kaotikus vándorlegénynek is legfeljebb három 
évig adtak munkát, s ha ezalatt „meg nem téré”, tilos 
volt öt a városban megtartani.

Gyilkosok kötélen
A múlt század nyolcvanas éveiben igen 

megerősödött a fővárosi alvilág. Kifosztották az 
amerikai konzul lakását, Széli Kálmán politikus 
villáját és Andrássy Gyula külügyminiszter 
rezidenciájából is sok értéket elvittek. A 
közbiztonságra jellemző, hogy 1883 március 29-én, 
éjjel meggyilkolták Majláth György országbírót, a 
főrendi ház elnökét. A nyomozás vontatottan haladt, 
eredmény nélkül, emiatt Bécsbe rendelték Thaisz Elek 
rendőrfőkapitányt és Ferenc József súlyős 
szemrehányásokat tett a rendőrtisztnek. Hosszas 
nyomozás után a tetteseket végül is elfogták és a 
Kerepesi (ma: Rákozci) úti vesztőhelyen - a mai 
Otthon Áruház melletti telken - nyilvánosan 
kivégezték.

Budapesten a NOB
1911 májusában Budapest volt színhelye a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 12. ülésének. A világ 
minden tájáról összesereglett küldöttek, szakemberek 
előtt tartott megnyitó beszédében Pierre de Coubertin, 
az újkori olimpiai játékok elindítója elismerését fejezte 
ki azért, hogy Magyarország kezdettől fogva 
támogadta az olimpiai mozgalom gondolatát, a 
versenyek szervezését. A budapesti tanácskozás az 
1912-es stockholmi olimpia előkészületeit vitatta meg.

Milimárik szamárháton
A múlt század második felében és a 

századfordulón teijedt el, hogy Soroksárról, Ürömről, 
Solymárról, Pest környéki falvakból szállították 
naponta a friss, romlatlan tejet a terebélyesedő főváros 
polgárainak. A tej árusítását az állattartó családok 
nőtagjai végezték, akiket akkortájt sváb-bajor 
keveréknyelvből származó szóval milimáriknak 
neveztek. A család gazdasági eredményei az árusítás 
módjában is tükröződtek. A tehetősek hosszú, lőcsös 
szekéren, hófehér faedényekben szállítottak, voltak, 
akik szamárháton, kannákból kínálták portékájukat, és 
iccével mérték a tejet. A legszegényebb lányok, 
asszonyok - kocsi, ló, szamár híján - a hátukon 
cipelték a teli kannákat.

Az első elmegyógyintézet
A Lipótmezőn álló magyar királyi országos 

tébolyda volt hazánkban az első állami 
elmegyógyintézet. Létrehozatalát hosszas huzavona 
kísérte. V.Ferdinánd már 1852-ben pénzt ajánlott fel a 
tébolyda építésére. Ezen a pénzen vásárolták meg 
Buda városától a lipótmezei telket, és 1860 
márciusában kezdték el az építkezést. A sokat 
sürgetett és fontos egészségügyi feladatokat teljesítő, 
háromszáz ágyas intézményt 1868. december 8-án 
nyitották meg. A gyógyintézet azonban kicsinek 
bizonyult, rövid idő múltával már ötszáz beteget 
ápoltak kórtermeiben. A nyolcvanas években számuk 
már megközelítette a nyolcszázat, azért 1884-ben 
Angyalföldön nyitottak újabb elmebeteg-ápoldát, 
kétszázötven ággyal.

érdekes Kiállítás Magyarországon.

Balaton - Tapolcán, egy diszeli malom 
épületében érdekes kiállítás nyílt. Vörösváry Ákos a 
Remekművek és remek művek című, egy évig nyitva 
tartó kiállítása.

A kiállítás érdekessége meglepő. A kiállító, a 
magyar művészet remekműveit tálja az érdeklődők 
elé, és kíváncsian váija a látogatók véleményét. Az 
Első Magyar látványtár Diszeli Kiállítóházában 1999 
május végéig tekinthető meg. Mindenki szíves 
figyelmébe ajánlom az érdekes egyéni tárlat 
megtekintését.

dr. Szalontai Éva.
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Mi az ön vércsoportja?
A Tudomány, Technika, Természet nyomán!

A természetgyógyász szerint ősi örökségtől függ az 
ember karaktere!

Japán és amerikai kutatók szerint 
lehetségesnek látszik vércsoportok alapján 
karaktervonásokat meghatározni és az egészséget 
fenntartani.

Karl Landstciner osztrák bakteriológus 1900- 
ban fedezte föl az A, B, AB és О vércsoportot. 
Csaknem száz évvel később az amerikai Péter 
J.D'Amado „vértézisei" újabb reményt kelthetnek a 
túlsúlyosakban és a betegekben.

A természetgyógyász tudni véli, miért fogy az 
egyik ember, ha két hétig sültet és salátát eszik, 
miközben a másik fél kilót sem veszt. D'Adamo 
megmagyarázza, miért van az, hogy az A 
vércsoportúaknál gyakoribb a gyomorrák. míg a O- 
sok gyomor- és bélfekélyre hajlamosabbak. „Ez a 
vércsoporttal függ össze" - állítja Négy vércsoport - 
négy stratégia az egészséges életre című könyvében. 
Tézise: „Aki a vércsoportot útmutatónak tekinti 
étkezésében és életmódjában, egészségesebb lesz, 
könnyebben ér el ideális testsúlyt és lelassítja az 
öregedést".

A vércsoportok különböző hatásának 
magyarázatát DAmado az emberiség fejlődéstörténe
tében keresi. Eszerint a О-s vércsoport a vadász 
ősember vére, aki Kr.e. 40,000 - 20,000 körül élt. A 
vadász főleg hússal táplálkozott, és ma is ez felel meg 
neki legjobban - állítja D'Adamo. A vadász vére lüktet 
nyilván még ma is az autóversenyzők ereiben. Mint az 
Autófórum című szaklap kiderítette, feltűnő, hogy О 
pozitíve „vadász”- vércsoportba tartozik megannyi 
sikeres autóversenyző. (Schumacher. Gerhard Berger. 
Jean Alesi és Jochen Maas) Az sem csoda, hogy nagy 
a tülekedés a német sztrádákon: a németek csaknem 
40 százaléka ilyen vércsoportú.

A vadász életmód után jelent meg az 
emberiség történetében a földművelő, s D'Adamo 
szerint ennek megfelelője az A vércsoport. Aki ebbe 
tartozik, az kedveli a növényi táplálékot, főzelékeket. 
A későbbi szteppén élő népeket а В vércsoport 
jellemzi, hús- és tejevők. Az AB típus \iszont a halat 
kedveli.

Száguldó vág)- álomszuszék: ez otthon is 
kiderülhet egy kis készülékkel. A japán Kawabata cég 
kihozott egy minikomputert, melynek egyetlen 
vércsepp elég a vizsgálathoz. Több japán cég ezzel 
méri föl, hogy az állásra pályázók szorgalmas vagy 
szabadidős típusba tartoznak-e. Sztárok is

kipróbálták. A technikába hívő Michael Jackson 
például ezzel a készülékkel mérte le fiainak 
muzikalitását és karaktervonásait. Cher pedig 
rendszeres vérvizsgálatai alapján változtatja étkezését, 
testedzését és ápolását.

D'Adamóhoz hasonlót állít Tositaka Nomi, 
aki a tokiói vértípuskutató intézet 300,000 japánról 
vett adatát dolgozta fel Ön olyan , mint a vércsoportja 
című, „bestsaler-é” vált könyvéhez. Másfelől az efféle 
állításokat tudományos megalapozottságot nélkülöző 
badarságnak tartja Ulrich Wolf professor, a freiburgi 
egyetem humángenetikusa. Nomi mégis reméli, hogy 
elméletét az orvoslásban és a vezetőegyéniség 
kiválasztásban is figyelembe veszik, ha nincs is olyan 
elismert kutatóintézet, amely elfogadná.

Ez persze nem gátolja az élelmes japán 
üzletembereket: a készülék után már a különböző 
vércsoportoknak ajánlott \itaminitalokat is piacra 
dobtak. A kondom-gyártó Jex cég pedig új méretet 
hozott forgalomba azt állít\a, hogy az A vércsoportú 
férfiak átlagos nagysága nagyobb mint а В 
vércsoportúaké.

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

utazási irodája
688 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___________

SZERELMES-E VIKTÓRIA. A SVÉD 
TRÓNÖRÖKÖSNÓ ?

A 21 éves svéd hercegnő - úgy mondják - 
most rátalál az igazira. Néhány éve megismerkedett 
Dániel Collerttel. És ma ö a szívkirálya Viktóriának. 
A svéd királyi család szokásos nyaralására is 
elkísérhette őket. A svéd lakosságot szinte naponta 
tudósította a svéd sajtó a királyi család nyaralásáról és 
Viktóriát is állandóan fényképezték. A svéd köznép 
szívesen látná Viktóriát a trónon Dániellel, de szülői 
kikötés az, hogy Viktória először fejezze be 
tanulmányait.
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Így az esetleges esküvőre csak 2000 után 
kerülhet sor.

Svédországból tudósítja
Dr.Szalontai Éva.

ROMÁN VÍZUMKÁLVÁRIA
(Magyar Nemzet Közlése)

A bukaresti hatóságokat az utóbbi időben 
egyre inkább aggasztja az EU-tagállamok által 
alkalmazott vízumkényszer Mesterséges, önkéntes és 
igazságtalan megkülönböztetésnek tartják.

Arra hivatkoznak, hogy Románia ugyanúgy 
társult tagja az EU-nak, mint például Magyarország, 
amelynek állampolgárai zavartalanul utazhatnak 
bárhova a földrészen. A román állampolgároktól ezzel 
szemben Magyarország mellett csak néhány más volt 
szocialista országban, valamint Törökországban nem 
követelnek beutazási engedélyt. A többi állam 
esetében valóságos kálváriát jelent a vízum beszerzése, 
a bukaresti nagykövetségek előtt hatalmas sorok 
kanyarognak mindennap és minden évszakban. A 
többnyire román tisztviselők rendkívül gorombán 
bánnak honfitársaikkal, kérvényeiket a legcsekélyebb 
rendellenesség miatt, a legkülönfélébb ürüggyel 
visszadobják. A sorok ezért nehezen haladnak, az 
osztrák nagykövetség előtt például a napi átlagos 
„sebesség” alig hét méter.

A sorok azonban a legtöbb esetben 
láthatatlanok. A vízumot kérvényezők egymás között 
listát állítanak fel, sorszámot osztanak, s a követségi 
épület előtt így mindig csak a két-három „felelős" 
látható, aki a követségi alkalmazottól kapott jeladásra 
a kiosztott számok alapján, „megszervezi” a következő 
bejutó csoportot, a szomszédos utcákban, parkokban, 
kocsmákban őgyelgő, járdaszegélyeken üldögélő 
várakozókból. Mivel a szálloda drága, sokan a 
parkokban alusznak hálózsákokban, a követség előtt 
töltik az éjszakát összecsukható székeken. Az olasz 
konzulátus előtt vaskorlátok tartják kordában a sort. 
közöttük egyetlen személy fér el, így a kérvényezők 
libasorban várakoznak, igen kényelmetlen helyzetben, 
mivel távol kell tartaniuk magukat a bukaresti 
kánikulában izzóvá hevülö vascsövektől.

A kényszerhelyzet üzletágat szült. 
Bukarestben megjelentek a „hivatalos sortartók”, akik 
nem akarnak külföldre utazni, s csak azért vállaljak a 
kálváriát, hogy „bejutó számukat” 25-100 márka 
között adják el a sietőseknek. Az üzérek ellen egyelőre 
csak az amerikai nagykövetség lépett fel A bejáratnál 
felirat hirdeti, hogy nem kapnak beutazást azok a 
személyek, akikről az alkalmazottak megtudják, hogy

sorszámot vásároltak. Más élelmesek a 
nagykövetségek szomszédságában nyitottak 
fénymásoló, közjegyzői irodát, illetve bódékat, ahol 
hűsítőt és harapnivalót árulnak. Nem hiányoznak az 
éjszakai szállást ajánló maszekok sem. A francia 
konzulátus mellett pedig egy szemfüles rögtönzött 
irodában árulja az egészségbiztosítási igazolványokat, 
a néhány napra szólót 150 ezer, a pár hónapig 
érvényest pedig másfél millió lejért - ami kéthavi 
átlagfizetésnek felel meg.

(Bukarestből jelenti Bogdán Tibor )

A PÁPA AZ INTERNETEN.
Az egész világon „élőben” láthatók és 

hallhatók lesznek a 11.János PÁL pápa nyilvános 
szereplései az Internet számitógépes világhálózaton - 
jelentették be a Vatikánban. A Szentszék Internet - 
irodája, valamint a Vatikáni Televízió és a Vatikáni 
Rádió közötti megállapodásnak köszönhetően válik 
lehetővé, hogy a vatikáni honlappal 
(http://vvvvvv.vatican.va) kapcsolatot teremtve 
követhető lesz a pápa minden nyilvános megjelenése.

A katolikus egyházfő minden szerdán 
általános kihallgatást tart a  Vatikánban, 
vasárnaponként pedig a Szent Péter téren vagy a 
castelgandolfói nyári palotában mondja el az 
Őrangy ala imádságot.

76 ÉVES A CALIFORNIA! MAGYARSÁG.

Október 6-án ünnepelte 76-os születésnapját 
a Califomiai Magyarság. A jól ismert magyar hetilap 
az Egyesült Államok nyugati felében, nyugatra a 
Mississippitől a legrégebbi és legtekintélyesebb 
magyar újság. Ebben az évszázadban világszerte az 
emigrációban elindított magyar újságokból, 
folyóiratokból, csak nagyon kevés élte túl ezeket a 
hosszú évtizedeket. GRATULÁLUNK, ÉS 
TOVÁBBI JÓ  MUNKÁT KÍVÁNUNK!

http://vvvvvv.vatican.va
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Húszéves az első lombikbébi.

Az angliai Oldhamben 1978 július 25-én látta 
meg a napvilágot Louse Brown, az első lombikbébi. 
Az in vitro terhesség előidézésével az angol orvosok új 
korszak beköszöntését jósolták meddő párok számára. 
Azóta világszerte 250,000 gyermek született ezzel az 
eljárással. Az in vitro megtermékenyítés feltétele, hogy 
a párnak két éven át védekezés nélkül folytatott 
szexuális érintkezése ellenére sem áll be a fogamzás. 
Emellett az asszony nem lehet negyven évnél idősebb 
és a férfinek elegendő életképes spermával kell 
rendelkeznie.

Szaporodik a fold népessége.

A huszadik századot az emberiség 1.6 
milliárdos lélekszámmal kezdte és hat (6) milliárdossal 
fejezi be - állapította meg az amerikai Population 
Reference Bureau.

A kimutatás szerint jelenleg a világ 
legszaporább területe Afrika középső része, ahol a 15 
- 19 év közötti lányok - asszonyok 18 százaléka szül 
évente. 1950 táján, 2,5 milliárd ember élt a földön, de 
mivel az évszázad második felében 3.5 milliárd a 
növekedés, így a harmadik évezredre hatmilliárdan 
leszünk - írja az MTI - Panoráma. Ami az országokat 
illeti, 2010-re Kína, India , az Egyesült Államok_és 
Indonézia lesz a népességi sorrend, az ötödik helyre - 
jelenleg hetedik - Pakisztán kerül, míg Brazília lesz a 
hatodik. A mostani hatodik, Oroszország a kilencedik 
helyre szorul vissza, a jelenlegi 147 millióról 2010-re 
142 millióra, 2025-re pedig 135 millióra csökken 
majd a lakosság száma.
(Magyarország lakossága 10,117.000 volt 1997-ben, 
ami évente átlag harmincezerrel csökken.)

Terjed az Aids.

Minden ötödik másodpercben új beteget 
támad meg az AIDS.

A genfi AIDS - világkongresszus résztvevői 
sürgették a fejlett országok fokozottabb felelőség
vállalást is az immunbetegség elleni harcban. A 
korunk pestisének is nevezett AIDS-hez vezető HIV- 
vírus fertőzöttéinek számát a szakértők 30 millióra 
becsülik. A vírus terjedése azonban olyan gyors, hogy 
a fertőzöttek száma 2000-re a 40 milliót is elérheti.

2ltm<t ШН 3tufció & 
( S a l l e r t )

Alapítva : 1970-ben.
M agyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó fo lyta tólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, K opott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA 

m érsékelt áron
Vértes Anna festőművész 
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A  the Australian Institute fór The Conservation

o f
Cultural Material Inc.-tagja.

В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________ Telefon: (02) 365-3532__________

MAGYAR NAPLÓ írja.

A KANADAI VÖRÖSKERESZT A 
CSŐDELJÁRÁSSAL VÉDEKEZIK.

A kanadai Vöröskereszt, tartva az ellen 
indított perektől, a 102 esztendős szervezet, amely a 
múltban, a lakosságot ért csapások esetén sietett a 
bajbajutottak megsegítésére, most csődeljárás 
kezdeményezésével védi önmagát. Hírnevét elrontotta 
a vérátadásban játszott szerepével. 60,000 kanadai 
betegedett meg a hepatitis C-vírustól és 1,400 kapott 
olyan vért, amely AIDS betegséget okozott 
Ontarióban, Québecben és British Columbiában. 
Ügyvédeik azzal érvelnek, hogy mindezt a kanadai 
Vöröskereszt mulasztása okozta, mert elmulasztott egy 
aránylag olcsó vérvizsgálatot, amely 1996 óta már 
rendelkezésére állott és fertőzött vért fogadott el az 
adakozóktól. Amennyiben a bíróság elfogadja a csőd 
kinyilvánítását, az időt adna a Vöröskeresztnek, hogy 
átszervezze magát, és folytassa egyéb tevékenységeit.

A federális és tartományi kormányzatok a 
múlt évben egy hosszú és kényes vizsgálat után úgy 
döntöttek, hogy a nemzet vérkészletének tartalékolását 
elveszik a Vöröskereszttől és egy újonnan létesített 
állami szervezetre, a Canadian Blood Servicesre 
bízzák.
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Visszapillantás....
KURUCKOR * TÖRTÉNELMI KÉPEK.

A KIS KURUC

Akkor történt, amikor Thököly Imre fogott 
fegyvert a magyar szabadságért. A kurucok diadalmas 
harcok után Fülek várát is visszafoglalták a 
császáriaktól. Ezután kuruc fészek lett a fiileki 
várhegy. Sajnálták is a németek nagyon!

Mikor a legjobban sopánkodott a  haditanács, 
felállt Prmcsk kapitány, és így szólt:

Sose búsuljanak, generális uraim! 
Visszafoglalom én a fiileki várat.

- Hogyhogy?
- Felöltözöm fuvarosnak, bort viszek a 

várbelieknek, és leitatom a kuruc őrséget. Éjjel 
megnyitom a várkaput, addigra odaér már a barátom, 
Sztrapacska.

- Ez jó lesz! - Hanem miben bízik, kapitány? - 
kérdezték tőle a német generálisok.

- Magamban. Olyan vitéz vagyok, hogy csak 
a nevem kitöri a  magyarok nyelvét: Prmcsk.

Ebbe aztán belenyugodtak Bécsben. A 
fiilekiek nem is sejtették, mit főznek nekik a németek. 
Vígan nyargalásztak paripáikon a völgyben, amikor az 
úton egy kisfiút találtak.

Hogy hívnak? - kérdezték.
- TörökverŐ Magyar Balázsnak.
- Hol vetted ezt a szép nevet?
- Apámtól örököltem, aki tizenkét törököt vert 

agyon, amikor a nyáját el akarták hajtani.
- Derék ember volt az apád, hát te szeretnél-e 

törököt verni?
- Szeretnék bizony, még ha német volna is a

török.
- Hát a német mit vétett neked?
- Elfogta az édesapámat, azt sem tudjuk, hol 

raboskodik.
- Hány esztendős vagy?
- Tíz.
- Mit tudnál, te kis Mókus?
- Fényesíteném a  huszárok kardját, meg 

vigyáznék éjjel, hogy baj ne legyen a várban.
- Na öcsém, akkor csapj fel, ilyen legényre 

mindig szükségünk van.
A huszárok felvitték magukkal Magyar 

Balázst a fiileki várba, ahol éppen nagy mulatság volt. 
Közben egy fuvaros kérezkedett be szekerével a várba. 
Bort hozott, és igen olcsón adta.

A vitézek késő estig vígan voltak, akkor 
feküdni mentek. A fuvaros kint maradt az udvaron, a 
szekéren. Balázs ágya egy Fülkében, éppen a lörés 
alatt volt. A gyermek büszke örömében nem tudott 
aludni, ezért ki-kinézett a távolba, és a sötétbe kémlelt, 
bár nem látott az orránál tovább.

Hallása azonban olyan éles volt, hogy minden tücsök 
hangját meg tudta különböztetni egymástól.

Egyszerre a szívébe nyilallt valami. Távolból 
lódobogást hallott. Hamar kiszökött az udvarra, 
amelynek nappal minden zegzugát megismerte. 
Mezítláb, nesztelenül ment előre, s csakhamar a 
fuvaros szekeréhez ért. Belenézett, és megdöbbenve 
látta, hogy üres. Abba a pillanatba megértette, hogy 
áruló van a  várban.

Érezte, hogy most rajta áll az egész vár 
becsülete, élete. Villogó szemmel kereste a sötétben, 
merre lehet az áruló. Óvatosan sietett a kapu felé. Az 
örök a földön feküdtek, aludtak. A fiú észrevétlenül 
kisurrant a kapun, és lefelé haladt a meredek 
várudvaron. Az alsó kapunál iszonyodva látta, hogy a 
fuvaros az egyik alvó katona zsebében keresgél, majd 
kiveszi belőle a kulcsot.

- A kaput akarja kinyitni a cudar! Hamar a 
vészharangot!
A harang éppen ott volt, ahol a szekeres állott. Balázs 
ezzel nem törődve, odarohant, megkapta a  kötelet, és 
teljes erejével megrángatta.

A harangszó felverte az alvókat, mire az áruló 
úgy megijedt, hogy kiejtette kezéből a  kulcsot. A fiú 
villámgyorsan felkapta, és lélekszakadva futott vele a 
felső kapuhoz. A szekeres most eszmélt rá, hogy mi 
történt. Meglátta a gyereket, és utána rohant. Késő 
volt. Balázs beugrott a kapun, és becsapta maga után. 
Ezzel megmenekült üldözőjétől. Ugyanakkor vitézek 
lepték el a várudvart, a kapitány is megjelent:
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- Mi az? Mi történt?
- Kapitány uram, áruló van a várban! Itt a 

kulcs, elfogtam a németet.
- Ember vagy, fiam! Megmentetted Füleket! 

Mit kívánsz jutalmul?
- Hadd legyek ezután is a vár kis katonája! 

Aztán ha fognak kelmétek valami német generálist, 
hadd váltsam ki rajta az édesapámat!

- Éljen! - kiáltották rá a huszárok.
A fuvarost hamarosan fíilön csípték, a támadó 
császári csapatot kardélre hányták, s az elfogott 
Prmcsk kapitányon kiváltották Balázs apját.

A tízesztendős kisfiú később még sok hőstettet 
vitt véghez, 6 lett Rákóczi egyik legvitézebb katonája.

Móricz Zsigmond nyomán.

Rokonok - barátok - üzleti utazók!
Ha Kaliforniába, Ncvadába vagy Arizonába - az USA 

nyugati partjaire készül - az érkező fogadását 
mi szívesen elintézzük, repülőtéri, és város ismertetési 

szolgálattal állunk rendelkezésére 
Környékismertetés, utón, vizen vagy levegőben. 

Egyéni vakációk és tervek a mi specialitásunk! 
Beszélünk magyarul, angolul és németül. 

További információért és ármegbeszélésekért hívja 
TÓTH Klára Tel:(909)-677-3372
igazgatót Fax:(909)-694-5421
vagy írjon a E-mail:TOTHTOURS@vmicro.com.us 
P.O.Box 606
MURRIETA CA. 92564 USA.

KÖN YVISM ERTETÉS:
Dr. Dezséry András: SZABADÍTSATOK 

MEG AZ EMLÉKEIMTŐL.
(Hét Krajcár Kiadó - Budapest)

Összeállította: Singer Iván.
Az ausztráliai magyar olvasó jól ismeri a 

nemrég elhunyt magyar írót, Dezséry Andrást. A 
könyv színes borítójáról ránk mosolyog a 
kerékpárjáról, vállán a létrával, a háttérben Adelaide 
fényes kirakatai, melyeket saját maga tisztított.

Könyvében megismerteti az olvasót 
élettörténetével. Megelevenednek hajdani érzései, 
jóakarata és szíve amely két országot is tudott szeretni.

Mint ablaktisztító, így fejezi ki magát: Hiszen 
aki rendszerint alul van, fe lü l szeretne lenni. 
Gyakran kilátónak használtam a létrámat, de a 
lelkem mélyén mindig tudtam, nem szabad lenézni 
senkit sem. Szükségem volt az önbizalomra mert élni 
akartam. Nyeregben szerettem volna érezni 
magamat, ahogy nyeregben voltam huszárként. 
Legalábbis annyi év távolságából elhitettem 
magammal, hogy nyeregben voltam.

Dr. Dezséry könyvkiadó lett. Feltételezhető, 
hogy vagyona nagy részét erre fordította. Felemelte 
azokat az írókat, akiket más kiadó eltanácsolt.

Úgy érzem, most megmutatom, hogy a 
könyvkiadás nem csak üzleti vállalkozás. - vallotta

Egy másik fejezetben András így fejezi ki 
magát: Nem hanyagoltam el az üzleti ügyeket, mert a 
takarításból származó jövedelemből fedeztem a 
könyvkiadás költségeit.

Továbbá egy fontos megjegyzése amely 
minden magvar újságírónak fáj: A külföldön élő 
magyar nehezen adja ki nyomtatott betűre a pénzét. 
A sajtótermékeink kézről kézre járnak.

Egy részlet a cserépnyi Magyar Földről, s 
könnybe lábadnak szemeim. A mimóza, amely kinőtt 
a cserépből bizonyítja az író szellemét. Kérdése 
teljesen indokolt: kinek nem kelt „magja” az új 
hazában?

Végül is így' fejezi be a könyvét András, az 
élettapasztalatával: Újabban több külföldön élő 
magyar írónak jelent meg könyve Magyarországon. 
Ez örvendetes jelenség, hiszen minden külföldön élő 
magyar író álma. hogy legalább a könyvei által 
hazatérhessen. Az én álmom is ez. Magyar emberek 
gondolatában, szívében szeretnék élni, amíg élhetek. 
Hazám földjében szeretnék nyugodni.

András, kedves Tanítóm - legalább az utolsó 
vágyad beteljesült.

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

ki A  bizalommal forduljanak hozzá 
/Я г  szakszerű megoldásokért.

47 Glen Eira Road 
\  RIPPONLEA,VIC. 3183 

/f'e* t0V Telefon. (03) 9528-2398 
Fax: (03) 9528-2431

mailto:TOTHTOURS@vmicro.com.us
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RECEPTEK
HIDEG ÉS MELEG ELŐÉTELEK.

A magyar konyha étrendjében is fontos szerepet 
töltenek be az előételek, kiegészítik az étrendek egyéb 
fogásait, dúsabbá, élvezetesebbé teszik az étkezést. 
Egy nehezebb húsétel előtt könnyebb előételeket, míg 
egy kevésbé gazdagon tálalt főétel előtt tartalmasabb 
előételeket kell adnunk.

SERTÉSKOCSONYA
Hozzávalók: 2 kg. kocsonyahús bőrkével, 15 dkg. 
zöldség, 12 dkg hagyma, 3 dkg fokhagyma, só, bors, 
pirospaprika.

A jól megtisztított sertésfejet, lábat és bőrkét 
bő, hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, a vizet 
leöntjük róla, és ismét hideg vízben kezdjük főzni. 
Amikor forrni kezd, minden habot leszedünk róla. 
Utána megsózzuk, hozzáadjuk a zöldséget, hagymát, 
fokhagymát, egész borsot, s lassan, jó puhára főzzük. 
Puhulás után a levet szitán vagy tiszta vászonruhán 
átszűrjük, teljesen lezsírozzuk, majd hagyjuk kihűlni. 
A fejhúst csontjáról leszedve nagyobb kockákra 
daraboljuk, a  lábakat ízületeiknél szedjük szét, a 
bőrkét szélesebb csíkokra vágjuk, majd az összes húst 
egy mély tálba tesszük. Ráöntjük a kihűlt levet, a 
tetejét gyengén megszórjuk paprikával, és hideg helyre 
állítjuk. (Ha a leve a kocsonyának nagyon clforrt 
főzés közben, annyi vizet öntünk utána, hogy végül kb. 
1 és fél liter levünk maradjon.)

SZEGEDI HALSALÁTA
Hozzávalók: 1/2 kg. fehér húsú hal. 2db. zöldpaprika, 
2 db. paradicsom, 2 db. tojás, olaj, ecet, pirospaprika, 
só, törött bors, 1/2 csomó metélőhagyma.

A halat sós, ecetes vízben megfőzzük, ha 
kihűlt kisebb darabokra tördeljük. A zöldpaprikát 
kockákra vágjuk és leforrázzuk. A paradicsom héját 
lehúzzuk, magját kinyomjuk, és szintén kockákra 
vágjuk. A többi anyagból ízes mártást készítünk, 
melybe belekeverjük a főtt halat, a zöldpaprikát, a 
paradicsomot, és néhány órára jégszekrénybe tesszük. 
Üvegtányérra helyezett salátalevélen tálaljuk, és 
kemény tojásszeletekkel körítjük.

TÜKÖRTOJÁS KALOCSAI MÓDON
Hozzávalók: 10 db. paradicsompaprika, 10 db tojás, 
12 dkg. zsír, só.

A paradicsompaprikák magházát eltávolítjuk. 
A paprikákat forró zsírban megforgatjuk, majd egy 
tepsibe vagy tűzálló edénybe rakjuk őket. Gyengén 
megsózzuk, mindegyikbe egy tojást ütünk. Forró 
sütőbe tesszük, amíg a  tojásfehéije megsül. Melegen 
tálaljuk.

SPÁRGA MAGYAROSAN
Hozzávalók: 2 kg. spárga, 5 dkg. vaj, 5 dl. tejföl, 2 
tojássárgája, 3 dkg. liszt, 3 dkg. morzsa, cukor, só, 
pirospaprika.

A megtisztított spárgát sós, cukros vízben 20 - 
30 percig főzzük. Utána ruhán megszárítjuk, és egy 
tűzálló edénybe tesszük. A tejfölt sóval, cukorral, 
liszttel, pirospaprikával és a tojássárgájával 
összekeverjük. A spárgára öntjük, zsemlemorzsával 
meghintjük, a nyers vajat darabokban rátesszük, és a 
sütőben megpirítjuk. Melegen tálaljuk.

SÓS FELFÚJTAK (PUDINGOK)
Felfújtanak nevezzük azokat a 

készítményeket, amelyeknek kötő alapanyaguk a tojás, 
sűrű fehérmártás vagy tejben áztatott zsemle, (kenyér) 
Jellegüknek megfelelően párolt zöldségfélét, sajtot, 
sonkát, darált húsokat, vagy egyéb anyagokat 
vegyítünk az alapanyag közé. Az összekevert 
anyagokat zsírral kikent és liszttel behintett zárós 
pudingformába öntjük, de csak 3/4 részig, helyet 
hagyva az emelkedésre. A formát jól lezárva, langyos 
vízzel telt edénybe állítjuk, a víz a formát 3/4 részig 
érje el. A felfújtak főzési ideje 30 - 40 perc. Akkor van 
készen, ha próbatűre már nem ragad. A vízből kivéve 
2 - 3 percig állni hagyjuk és azután tálra borítjuk. 
Készíthetjük a  felfújtakat mázos tepsiben is, vagy 
tűzálló tálban. A felfújtakat olvasztott vajjal, 
melegített tejföllel leöntve, reszelt sajttal, vagy vajas 
morzsával meghintve tálaljuk. Egyes felfújtakhoz 
hozzáillő mártást is adunk.
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Egy férfit gyors hajtásért megállít a rendőr. 
Feljelentéssel fenyegetőzik, mire az autóvezető egy 
kompromisszumos javaslattal áll elő:

- Tudom, hogy önök nagy és széles látókörű 
tudással rendelkeznek, de ha tudok olyat kérdezni 
magától, amire nem tud válaszolni, akkor elenged?

- Igen, - válaszolta rövid gondolkozás után a
rendőr.

- Kérem, meg tudja-e mondani melyik 
hónapban születik a legtöbb gyerek?
A rendőr töri a fejét, de nem tud erre válaszolni.

- Nem tudom, vallotta be a rendőr.
- Hát a kilencedikben!

A rendőr helyeslőén bólintott, és betartva szavát, 
elengedte a gvorshajtót.

A következő szabályszegőnek már 6 ajánlotta fel a 
találós kérdéses módszert.

- Ha tud felelni a következő találós 
kérdésemre akkor bírság nélkül elengedem.
A bűnös persze beleegyezik.

- Melyik hónapban születik a legtöbb gyerek? 
A szabálvlalankodó nem tud válaszolni, és a fejét 
csóválja.

Mire a rendőr nagy büszkén kijelenti: ilyet 
nem tudni, - hát szeptemberben!

Az autók teljesen kiszorították a városból a lovakat!
- De szerencsére nem mindenhonnan.

A tereken, és parkokban még ma is lovas szobrok 
állnak és nem a autós szobrok!

Mi a hasonlóság a tornádó és a nő között?
- Amikor jönnek, akkor mindkettő meleg és 

nedves. .. amikor mennek akkor viszik a kocsidat, 
házadat....!
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SZÉKELY KÖRVASÚT („Góbéságok”-ból)
- M ért sír, drága nénike?
- Nagy az én bajom, lelkem, már másfél 

órája le kellett volna szállnom a vonatról!....
- És miért nem szállt le?
- Megvolt bennem a jóindulat, le is 

akartam szállni, de mivel szédülök, öreg is 
vagyok, csak háttal lefelé, fogózkodva bírok 
leszállni. Amikor kezdek lefelé lépegetni, az 
egyik lépcsőről a másikra, onnan a harmadikra, s 
már éppen a földre akarok lépni, mindig jön a 
kalauz úr, s elkezdi nyomni a hátujjomat felfelé, 
hogy „ fel, fel nyanya, mert indul a vonat!”

SZENT PÉTER AJÁNDÉKOZÁSA
Három jóbarát egy baleset folytán elvesztve 

életüket jelentkeznek Szent Péternél a kapuban!
Péter elmondja nekik, hogy úgy kapnak 

jutalmat a másvilágon, ahogy élték a családi életüket a 
földön. Az első jelentkező beismeri, hogy bizony félre
lépett kétszer - háromszor. Igen, megcsalta a 
feleségét.

- Hát édes fiam, ezért csak egy VW illet meg 
téged. A második beismerte, hogy Ő korhely életet élt, 
és bizony megcsalta a feleségét jópárszor.

- Ezért fiam te csak cgv golf-kocsit kaphatsz.
A harmadik, elmodja, hogy 6 nagy on jó volt.

nem csalta meg a feleségét egyszer sem.
A harmadik jutalma egy Mercédesz kocsi volt.
Pár nap múlva találkozik a két autós, a 

Mercédes tulajdonosa el van keseredve. A barátja 
megkérdi mi bajod v an, talán elromlott az autód?

-  Ez az, kicsim, kapd be a kukacom!!!... 
Na. nyeld már le!!!... Na még egy kicsit!!!.

A ZEBRA
írta : Bodó Ferenc.

Amikor Hamburgból hazafelé vettük utunkat 
a hajóval érkezett autónkkal, a dunaparti országúton, 
azt kellett tapasztalnunk, hogy a hosszú autósor csak a 
pirosat jelző forgalmi lámpáknál állt meg. Az egyre 
halványuló, lámpa nélküli gyalogos átkelőhelyek előtt 
pedig nem, miközben a jámbor járókellök türelmesen 
vártak egy kis nyílásra a forgalomban. Valószínűleg 
az életüket féltették.

Talán nem tudták, hogy nekik van joguk az 
átkelésre ha föl is tartják a forgalmat. Amikor azután 
valahol Esztergomban egy „zebra” előtt 
automatikusan lefékeztem, hogy átengedjek egy 
nagyobb csoportot, tisztán hallottam, hogy' egy apa 
hangsúlyozva csak ennyit mondott a  csemetéjének: - 
„látod” ? Ebbe a szóban az is benne volt, hogy csak 
külföldiek lehetünk, amit a rendszámtáblánk és a 
kombin a „bullbar” is kellőképpen igazolt.

De akkor lepődtem csak meg igazán amikor 
hetekkel később Gödről Pestre tartva megálltam egy 
„zebránál” és egy utánam jövő kocsi megelőzött és 
elhajtott a gyalogosok orra előtt. Azóta már a pesti 
rádióból tudom, hogy egyes iskolák már oktatják a 
nebulókat a kultúrált közlekedés elemeire.

Addig is azonban amíg ezek a gyerekek 
felcseperednek nem ártana ha a magyar rendőrök a 
„zebrák” környékén állítanának föl igazoló 
állomásokat, és egyben szemmel tartanák a gyalogos 
átjárók szabályos használatát. Sőt talán meg is 
büntethetnék a szabályszegőket, ami kellőképpen 
elősegítené a közlekedési szabályok betartására 
folytatott nevelésüket is.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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CSALÁDI KÖR.. .(mai kiadásban)
Este van, este van. elpihen a világ,
TV előtt gunnyaszt mind az egész család.
Villog a képernyő, rombolja az elmét.
Sokan ebben lelik életük értelmét.
Csapong a hülyeség az eget sodorván,
Horror, krimi, thriller az összes csatornán. 
Frankenstein, Drakula. örülnek a kölkök 
Nagymama kedvence: nyafka Golden Girl-ök.
Véres vajaskenyér a temető falán,
Batman, ET-kukac jönnek egymásután.
Reggeltől estig örömüket lelik.
Ahogy a gengszterek egymást ütik - verik.
Étkezés helyett is a Supeman-t nézik.
Még a „dolgukat” is bilin ülve végzik.
Képernyő elöl el nem mozdulnának.
Napfényt, fákat, mezőt talán nem is láttak. 
Háziasszony nem főz, nincs helye panasznak. 
Wrigley’s gumit rágnak, rája Colá-t isznak.
Zúg a rock-pop „zene” ártalmára fülnek.
Hónapról - hónapra egyre csak hülyülnek.
Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik.
Sokkal egyszerűbb, ha a TV elé lökik.
Ott aztán fejlődnek, egyre okosodnak.
Sokan nemhogy írni, olvasni sem tudnak.
TV előtt hasal egy kiszolgált kutya.
Évek óta nézi, azért olyan buta.
Hazajön a gazda munkából fáradtan 
Fölbont egy üveg sört, TV elé huppan.
Üveges szemekkel bámulja a krimit.
Éppen egy kispapnak szúrják ki a szemit.
Autók nyikorognak, robbannak a házak.
Kéjelegve nézi, ahogy torkot vágnak.
Emberevö cápa kisgyereket fal fel.
Akit szüleitől fürdés közben mart cl.
Élvezi a család „Hasfelmctszö Jack”-et 
Hogy kell beváltani fedezetlen csekket.
Bankot kirabolni csupán egy pillanat.
Tisztviselőt, rendőrt lövik mint a nyulat.
Spriccel, folyik a vér, a padló is síkos.
Ilyenkor a TV-ét kikapcsolni tilos.
Egyik gyerek titkon apja zsebébe nyúl.
Hátha akad benne alma. vagyha nem kisnyúl. 
Egyiket sem lel, helyettük halál,
Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál.
Fegyver nélkül járni életveszély máma,
Hálával gondolunk a „nagy” Amerikára.
Hogy ez hová vezet, leírni is félek.
Ettől „nemesedik” a gyermeki lélek.
Pisztoly, bicska, bomba és egy rozsdás bökő. 
így ragyog előttünk egy új és szebb jövő. . .!

A 7 Nemzet Ének és Tánc Koncert 
alkalmából a cserkész vezetők segítségével magyar 
népdalokkal szórakoztattuk a szép számú közönséget. 
Ez a  koncert a Litván házban került megrendezésre az 
ESGAV cserkészek által, akik az idén ünnepelték 
megalakulásuknak 20-ik évfordulóját.

Remélhetőleg a következő alkalommal 
nagyobb számban láthatunk majd magyarokat a 
közönség soraiban.

Nagy sikere volt a „Video - bemutató és 
Paszta” (spagetti) estnek. Törköly Pista bácsi által 
készített videók nagy sikert arattak. Köszönet a jó 
munkáért a Cserkész vezetőség és a Cserkészek 
nevében.

Tóth Katit a Nárcisz Örs vezetőjét 
meglátogatták cserkészei. Jól szórakoztak a hétvégén; 
Görkorcsolya és „film-nézés” volt a napirenden!

Élesíts Feri 18-ik születésnapját a „vendégek” 
a Cserkészparkban tartották meg. A sok eső ellenére 
is jól érezték magukat! (csak egypáran áztak el)

Oszkó András visszatért a központba mint 
segítő. A „fiatalember” aki mint „kiscserkész” 
szerepelt a régi szép időkben. Remélhetőleg 
nemsokára üdvözölhetjük mint cserkész - vezetőt.

Szeptember végén, Október elején 
megindultak az előkészületek a jövő januárban 
tervezett őrsvezető kiképző tábor megrendezésére. Az 
őrsvezetői tanfolyamon részt vesznek majd a „medve” 
őrs tagjai és több idősebb cserkész. Papp Katalin és 
Kovássy Éva vezetők együttműködésével vázlatot 
készítenek a magyar irodalom, történelem és földrajz 
legfontosabb tanagyag elemeiről. Ezzel kapcsolatban 
szintén átvizsgálják a második cserkészkönyv 
tartalmát is. Ezek lesznek az alapjai a tábor előtti 
vizsgáknak, amit mindenkinek kijelöltek, és tudnia 
kell minden őrsvezetői tábor résztvevőnek.

Az Őrsvezető tábor komoly munka árán, a 
résztvevő vezetők segítségével adja meg az erre 
érdemes cserkészeknek az őrs-vezetői képesítést.

JÓ MUNKÁT.
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RÉGI MAGYAR CIGÁNYPRÍMÁSOK.
Cinka Panna, Bihari János, Dankó Pista 

és a többiek
A cigányság mindmáig megőrizte Indiából - ősi 

földjéről - hozott szokásait, sőt, nyelvének egy részét is. 
Ősi szokásait őrzi. Igen sok humanista próbálkozás 
hatástalan maradt. Komoly nehézségekbe ütközik a 
cigányság iskoláztatása is, pedig - az sem vitás, hogy 
fogékony a művészetek iránt, népköltészetük, zenéjük, 
dalaik mély érzésről tanúskodnak. Ami rosszat a 
kóborló cigányokról elmondhatunk, az egyáltalában 
nem vonatkoztatható a cigányzenészekre, akik hosszú 
évszázadok óta beilleszkedtek a magyar társadalmi 
életbe, igazi művészet, sőt, dalköltőket is adva 
Magyarországnak, és a világ minden táján igen 
gyakran dicsőséget szerezve a magyarságnak.

A tehetséges cigányzenészek valósággal 
„megvásárolták” művészetükkel a magyar nép lelkét. A 
cigányhegedű varázslatos hangszer lett a magyar 
földön, és aki e hangszerrel mesteri módon bánt, az 
magának kiváltságos helyet biztosított a 
társadalomban.

A cigányzene persze nem azonos a magyar 
népzenével! Egy Hermann Antal nevű zenekutató volt 
az elsők egyike, aki végre kijelentette, hogy a cigány 
előadóművészek lényegében a különböző európai 
országok ottani, honos népeinek zenéit játsszák. A 
legtöbb cigányzenésznek igen nagy alkotóképessége 
van: maga is „rögtönöz”, vagy szerez zenét, s ezek a 
zeneművek részben magukon hordozzák az illető 
ország zenei hatását, amelyben a zeneművész él, vagy 
pedig kizárólag az indiai eredetű cigány zenekultúra 
hatásának tekinthetők. Bár a magyar, román, szerb, 
spanyol cigánynóták egymástól észrevehetően 
különböznek, itt - ott sok jellemző vonásuk akad, 
melyeket vizsgálva, a zeneértő felfedezi az azonos 
gyökeret is.

Régi okirataink már 1525-ből megemlékeznek 
cigányzenészekröl. Tinódi Lantos Sebestyén, a költő 
(1605 - 1656) megemlékezik egy igazi
cigányvirtuózról, bizonyos Kármán Döme nevezetűről, 
ki valósággal elbűvölte muzsikájával. A cigányzenészek 
- főképpen a prímások - híre ettől kezdve egyre 
emelkedett, és а XVIII. század végéig már országos 
lelkesedéssé fokozódott.

(folytatjuk a decemberi Kisúj Ságban)

Dankó Pista szövege és zenéje;
MOST VAN A NAP LEMENŐBEN......
Most van a nap lemenőben, Kimegyek a temetőbe 
A holdvilágtól kérdezem, Nem látta-e a kedvesem?
Azt mondja, hogy látta, látta.

Egy mély sír magába zárta.
El van zárva a világtól, Mint rab madár a párjától.

Kelj föl, kelj föl én kedvesem, Földről elszállt
szerelmesem.

Beteg az én szívem tája, Nincsen annak patikája. 
Hulló levél, sárga levél, Vigye szerte - széjjel a szél.. 
Mondd el künn a temetőbe’,
Most van a nap lemenőbe’.

KORONA 
MAGYAR ÉTTEREM

Pénteken és Szombaton d.u.6-tól -12  éjfélig. 
Vasárnap d.e. 11.00-től - d.u. 6.00-ig. 

M agyar K özpont Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963

KARÁCSONYI
ÜDVÖZLETEK

KÜLDJE KARÁCSONYI ÉS 
ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGAIT 
A  CSALÁDNAK, 
MAGYARSÁGNAK
A  NAGYVILÁGNAK.......

ÖT SOR (KB. 3 0 -4 0 SZÓ) $ 5 .0 0 .

NÉV:..................................................

CÍM:...........................................................

POST CODE.
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BAZÁR ■ BAZÁR -  BAZÁR
a Bocskaiban 121 St.Georges Road,Fitzroy.

November 29-én. Vasárnap.
Étel Kóstoló, (15 féle étel, ital)

Unokáit és gyerekeit - sok szórakoztató foglalkozás - 
váija, „Jumping-Castle” bohócok stb stb. 

Mindenkit szeretettel várunk!
FÖ CÉL: MINDENKI EGYEN, IGYON, 

VÁSÁROLJON ÉS JÓ L SZÓRAKOZZON! 
Érdeklődés a (03) 9439 8300 telefonszámon.

ifu y d  h ír e k

HUNGÁRIÁN AIR R1FLE 
CLUB (H.A.R.C. Inc.) HÍREI:
A Klub nagy lelkesedéssel készül a 
Victoriai State Bajnokságra ami 
november 7-én én 8-án lesz 
megtartva a Tivoli Jaergcrmastcr 

Klub helyiségében. 291 Dandenong Road. Windsor. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség. Érdeklődés 
Madai Sándor (03) 9762 0801 telefonszámon

МлПоп László
Sport ruha és mühimző 

szaküzlete.
25 éves gyakorlat, 

magyar címerek is kaphatók. 
Unit 4/21 Stud Road Bayswater , Vic. 3153. 

Tel. (03) 9720 1322. Fax. (03) 9720 1744.

MAGYAR SIKEREK A TAEKVONDO-BAN.
A legutolsó Victóriai Bajnokságon Burai 

Gyula TAEKVONDO csapata 15 arany, 4 ezüst és 3 
bronz érmet nyert el. Az első és a második helyezés 
minden osztályban mehetett csak az Ausztrál 
Bajnokságra, és épen ezért nagyon fontos volt jó 
eredményt elérni a versenyzőknek.

Az Ausztrál Bajnokság ebben az évben 
Canberrában volt Augusztusban. A bajnokságot 
megelőző időkben Burai Gyuszi nem csak a saját 
csapatát edzette, hanem a Victóriát képviselő többi 
sportolókkal is foglalkozott minden vasárnap.

Az Ausztrál Bajnokság eredményei ismét sikeres 
szereplésre utaltak, ami nagyban a Burai Gyuszinak és 
felkészülési módszereinek köszönhetők. A csapata 6 
arany, 3 ezüst és 4 bronz érmet hozott haza. A hat 
arany érmes közül két magyar fiú. Suiján Richard és 
Konstantin Miklós szerepeltek. A bronz érmesek 
között is volt két magyar. Norbert Miklós és Koch 
Bridgete. Gratulálunk a szép eredményhez.

Burai Gyuszi a magyar résztvevőkkel.
Gyuszi nagy súlyt fektet az alapos 

felkészültségre. Fizikai és eszmei fegyelmezettség, 
győzni akarás a legfontosabb alapfeltételei az 
előrejutásnak. Mindenki aki érmet akar szerezni, meg 
kell érte küzdeni - ahogy Gyuszi azt elmondja sokszor. 
A TAEKVONDO sokban segít egy fiatal karakter 
építésében. A sport megtanítja önfegyelemre, saját 
maga megvédésére minden olyan fiatalt aki komoly 
szándékkal akar előre haladni.

Gyuszi módszerei eredményt érnek el, ez 
látható a győzelmi ranglistán.

A kedves szülők figyelmébe ajánlva, Gyuszi 
szeretettel vár minden magyar fiatalt a J.B. Taekvondo 
iskolájába. Korhatár 5 évestől, de ha valakinek kedve 
van, még 50 éves korában is kipróbálhatja a sportot. 
Minden Szerda este a Magyar Központban, 7 órai 
kezdettel. További érdeklődés Burai Gyuszi 9729 
9396 telefonszámán.

KANADAI HÖLGY TÁRSAT KERES,
Ausztráliában vagy NewZelandban élő 

magas, (180 cm feletti), intelligens 
férfi személyében, 58 -6 3  évig.

Leveleket a "Kanadai Hölgy" jeligére, 
kérem az alábbi címre: P.O. Box 93664.

3003 Danfort Ave.
Toronto, Ont. M4C 5R5 ; CANADA.
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MAGYAR KÖZPONT.

NOVEMBERI
NAPTÁR.

November 1, Vasárnap.
d e. 9 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
d. u. 3 órakor Magyar Mozi.

November 8, Vasárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Templom Búcsú.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

November 15, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

November 21, Szombat.
Kovács Kati és Koncz Tibor estje. 

November 22, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

November 28, Szombat.
3ZZZ Rádió Bál.

November 29, Vasárnap, 
d.e.9 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Irodalom és Zenebarátok 

Önképzőkör összejövetele, 
d.u. 3 órakor Tánciskola.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:
az UTOLSÓ DAL című, igen híres filmet;
November 1-én d.u. 3 órakor.
Szereplök:Simon Erzsi, BaraczyKató. Jávor Pál, 
Sárdy János, Makiári Zoltán, és még sokan mások. 
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00,
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Novemberi összejövetelek:
November 3-án és 17-én, kedden 
a Magyar Központban.

A Klub szeptemberi három napost kirándulása 
nagyon sikeres volt. Gyönyörű napsütéses időjárás 
mellett az Ararat - Grampiens és Hall-gap tájai még 
mesésebbeknek tűntek, mint valaha. A kilátóból a 
látványos messzeség felejthetetlen emléket hagyott 
mindenki részére, aki ott volt velünk.

Az szállás és a koszt elsőrendű volt, meleg 
vízben sem volt hiány. Mindenki furödhetett kedve 
szerint.

A busz vezetője, és a két idegen-vezető nagy 
előszeretettel ismertette a környéket és annak 
nevezetességeit.

A gáz hiány nem akadályozta meg a  6-án 
megtartott találkozónkat. Finom BBQ csirke, 
burgonya püré, káposzta saláta volt az ebéd. Szokás 
szerint jó étvággyal elfogyasztottak mindent a 
vendégek. Másnap 7-én a „tulipán fam r’-hoz vezetett 
utunk. A rossz idő ellenére megtekintettük a sok szép 
színű tulipánt és a virág készletet, visszafelé még a 
közeli Hotel-ben megebédeltünk, és volt aki a 
szerencséjét is kipróbálta a „poki” gépeken.

Október 28-án a Casinóban volt a Klub. 
$3.00-ba került a tagoknak az autóbusz, a költőpénzt 
mindenki maga hozta, szerencséjével együtt.

Novemberben a Klub tagok kedvezményes 
áron Shepparton-ba látogatnak el , egy bevásárlási 
körút alkalmából. 2 1-én a Klub tagság a Kovács Kati 
és Koncz Tibor zeneestjét tekinti meg, vasárnap pedig 
a városban megtekinti a „cigány-karnevált”.

November 17-én lesz a Klub 3-ik évfordulója, 
amire minden tagot szeretettel várunk. Finom ebéd, 
tombola, és az ebéd alkalmából törvény ismertető 
előadást tart Mrs. Judith Voce.
Figyelem! minden találkozó alkalmából hivatalos „Tai 
-chi” foglalkozás mindenki részére 10-tö 11-óráig. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (November 7- 
én) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub queensland-i nyaralási útja miatt, egy 

kicsit megkésve, de annál nagyobb lelkesedéssel és 
pompával rendezte meg a szokásos műsoros, 
ajándékokkal dús Apák napját. Ezen a napon az 
ingyenes apáknapi ebéd nagyon finom volt. Itallal, 
süteményekkel kedveskedtek az Apáknak, 
Nagyapáknak. A tanács és a parlamenti képviselők sem 
maradtak ki az ünneplésből.

Ez az ünneplés különösen emlékezetes marad 
mindenki számára, hiszen ez egyben az új találkozó 
helyünk „felszentelése” is volt. Hivatalos vendégeink 
sokat segítettek ennek az új épületnek felépítésében, és 
ígéreteikhez híven továbbra is segíteni fognak a Klub 
életünk fenntartása érdekében. Persze a legnagyobb 
segítség, az agyagi támogatás ami lehetővé teszi az 
aránylag olcsó szórakoztató elfoglaltságainkat.

A gáz hiány sok helyen problémát okozott az 
étkezésnél, de nem itt a Casey magyarok 
összejövetelén. A minden tudó szakácsok olyan finom 
„hideg konyhát” teremtettek, hogy még a leghíresebb 
francia étkező is megirigyelhette volna. A sonka, több 
féle szalámi, sajtok friss paradicsom, paprika, saláták 
kerültek a tányérokra. A finom ropogós Vienna-kenyér, 
vajjal megkenve növelte a hatást. A 30 C° melegben 
nem cseréltük volna el ezt az ebédet semmi féle meleg 
ételért. Gratuláltak a finom ebéd előállításáért, és 
többen kérték Nagy Magdát, hogy különösen nyáron 
többször legyen hasonló „hideg” ebéd.

Most pedig köszönet minden segítőnek és 
adakozóknak, akik süteményekkel és munkájukkal 
tették ilyen emlékezetessé ezt az Apák napi 
ünnepségünket. Ezen a napon az Apák és nagyapák el 
voltak kényeztetve, nem kellett nekik „dolgozni” és ez 
tetszését megnyerve a tagoknak, kérték, hogy lehetne-e 
több Apák napját rendezni egy évben?!

Ép testben ép lélek!
Mivel a Városi Tanács szeretné tudni hogyan törődünk 
az egészségünkkel, nem csak az étvágyunkkal, minden 
szerdán 10.30 - 11.00 óráig TORNA gyakorlatokat 
fogunk végezni, szép zeneszó mellett. Ez majd elősegíti, 
hogy ne csak a nyelvizmaink erősödjenek, de a szív, 
hát, térdek és csuklók is rugalmasabbak legyenek.

Nagyon fontos, hogy gyermekeink, unokáink 
és saját érdekünkben is próbáljuk meg, és 
csatlakozzunk ehhez a mozgalomhoz, hogy minél 
hosszabb ideig élvezhessük egymás társaságát. 
Mindenki érdeke, hogy a szórakozást egészséges 
testben és lélekben folytassa, amihez a legfontosabb 
egy kis testmozgás. Remélem mindenki eljön és beáll a 
torna gyakorlatok végzéséhez. Legfőbb érték az 
egészség. Minden szerdán találkozás 9-4-ig. N.S.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. Georges 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.)_________

A ST. ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
A Klub December 5-én MIKULÁS - BÁLT rendez, 
majd December 7-én tartja évzáró ebédjét. Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség. További érdeklődés Boros 
Veronika 9337 3993 telefonszámán.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
Minden hónap második és negyedik Vasárnapján 

zenés ebédet rendez az Egyesületben, 12 -tői 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 NUNAVADINGI IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA
Összejövetelek: Minden második szerdán találkoznak 
November 11 és 25-én. az új címen a Burwood 
Hwy. East Burwood 3151 .címen. EAST 
BURWOOD
COMMUNITY HALL. 9 -tői 2 óráig. Finom ebéd, 
jó hangulat és a megszokott baráti kör szeretettel vár 
minden magyar vendéget.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak az idős 
magyarok a 24 Victória Street Prahran, 3181
címen.
Mindenkit szeretettel várunk. Érdeklődés Horváth 
Eszter 9822 3649 telefonszámán.

PEDIKŰRÖS Melboumeben hívásra házhoz megy. 
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.
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A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Novemberi összejövetelek: 2-án és 16-án.
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár és 
hív a Vezetőség.
További felvilágosítást Erdeg Marikától a (03) 9547 
4267 telefonszámon.

A GEELONG1 MAGYAR SZ. LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

A geelongi Szent László egyesület tagjai a 
H O NFIT RSA K  című értesítők álat tájékozatatva 
vannak az elmúlt és a tervezett összejövetelekről. Kiss 
Gizella állítja össze ezeket az újságnak is beillő 
értesítőket, mint felelős szerkesztő és egy személyben a 
Sz. László egyesület kulturfelelöse.

Az egyik legfontosabb esemény volt Geelong- 
ban a vezetőség - választás, amit most már két évente 
fognak megtartani a tagság beleegyezésével.
A megválasztott új vezetőség tagjai:

Elnök:
Alelnök:
Titkár
Pénztáros
Kultúrfelelös
Konyhafelelös
Könyvtáros
Gondnok
Pénztár-ellenőr
Pénztár-ellenőr

Novemberi Naptár:
1-én Nöszövetség gyűlése.
7-én Református Istentisztelet
13-án Családi Est.
19- én Vezetőségi gyűlés
20- án Katolikus Szentmise
21 -én Református Istentisztelet 
27-én Családi Est.

Figyelem! a nyári hónapokban a Családi Estek d.u. 2 
órakor kezdődnek, hosszabb időt tölhet mindenki a 
szórakozásra az 5 órai vacsora előtt.
A Cím: 365 Purnell Road. LOVELY BANKS, 3221. 
Telefon érdelködés Kis Gizella (03)5248-3495 
telefonszámán.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn 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.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Szomorú szívvel tudatom 
olvasóimmal, hogy szeretett 
nővérem Gilvácsi Györgyné 
született Szeverénvi Erzsébet,
Budapesten rövid szenvedés után Octóber 13-án vissza 
adta lelkét teremtöjének. Gyászolják, Édesanyánk, 
lányai vejei és unokái, valamint széles otthoni és itteni 
barátai, ismerősei. Emléked örökké élni fog. Áldás 
poraidra, nyugodj békében édes nővérem!

Helyesbítés: Az októberi Kisújság „A tűzoltó 
mártírsága" cikk „nyirbátori” tisztiiskolás helyett, 
„nyirbogdányi” a helyes. A szerkesztőség elnézést kér 
eme elírásért.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringvvood East, 3135. 

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

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au. 
MEGRENDELŐ LAP 

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

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

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

....................................Postcode:................
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


