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Ев Ységben a z  erő*
Az angol közmondás - JiviJeJ we fali, unitéi/ we win - kifejezés magyarra lefordított és 

legtalálóbb kifejezése; - egységben az erői Ez a mondás már sokszor elhangzott a magyarok ajkán, de 
megvalósítása csak kisadagokban látható hosszú történelmünk során. Most amikor végre a magyar nép 
egy nagyon régen várt függetlenségi fázisába lépett, ezt a mondást nem csak hatványozottan kellene 
hirdetni, hanem meg is szívlelni és tudatosan „alkalmazni” a jövőre nézve.

Ha ma megvizsgáljuk a bajokban vergődő Európát, könnyen észrevehető, hogy az országhatárok 
nem egyeznek meg a néprajzi és faji települések határaival. Úgyszintén ezer éven át a folyamatos 
háborúzás és terület hódítási folyamatok által keletkezett népkeveredések nemzedékeken át változtatták a 
helyi lakosságok faji összetételét. A hódítók idegen ideológiával árasztották el az országot. Az országon 
belül a pártoskodás, az anyagi jólét és pozíció hajszolás, a „behódolás” további megosztást hozott.

Ha visszapillantunk történelmünk ezer évére, láthatjuk, hogy országalapításunktól kezdve 
Magyarország történelmi határai sokszor változtak. A Történelmi Világatlasz lapjain feltűnnek az elmúlt 
évek és változások aszerint, hogy ki volt a király - fejedelem és milyen történelmi viszonyok uralkodtak 
Európában. A tatáijárás és a török dúlás ideje alatt, országunk lakossága lecsökkent, s a betelepített 
„népek" újra fel duzzasztották Magyarország népességét. A körülmények úgy hozták, hogy a magyarság 
saját énjét megtartva, a bevándoroltakat is „átformálta", és azok is büszkén vallották magyarságukat, 
szerették új hazájukat.

Ma az anyaország mellett több mint négy millió magyar (vagy magyar származású) ember él az 
országhatárokon kívül. Azért mert a körülmények emigrációba vitték őket, egy cseppet sem kevesebb 
magyarok, mint akik az országon belül élnek, és talán még szégyenkeznek is nemzeti mivoltunkon.

Ma amikor a világ olyan kicsi lett, a technika fejlődése által bekövetkezett változások, a hírközlés 
és utazás lecsökkentette az elválasztottság hátrányit, el tudjuk mondani, hogy az emberiség közelebb 
került egymáshoz. Széchenyi mondása; „Mindenki felelős mindenkiért” - a magyarokra vonatkozik, de 
ma már az egész világ emberiségének is szól. Mi, mint emberek függő viszonyban vagyunk egymással, 
gazdaságilag, természeti vonalon, erkölcsi és anyagi körülményeink által is. Akkor ezek után mint 
magyarok, nem tudunk egységet keresni és találni egymással?

A jövőben nem a határok fogják megszabni, hogy ki lehet és ki nem lehet magyar! Sőt a világon a 
diaszpórák magyarjai, - környezetükhöz alkalmazkodva - felekezeti vagy vallási és nézet különbségek 
mellett is magyaroknak vallhatják magukat. Népünk, hazánk, nyelvünk és kultúránk szeretete és ápolása 
ad elég indokot erre. Az óhazában élők között meg van-e az igazi magyarság érzet? - vagy talán a 
mindennapi nehézségekkel küzdő magyar elfásult a hosszú harcokban?!

Gondolj arra HONFITÁRS, hogy ha a világ összes magyarja összefogna és egy irányba, egy cél 
érdekében dolgozna, következetesen kidolgozva a jövő útjait, le tudna győzni minden nehézséget!

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

Budapestről tudósít: Dr Szalonati Éva.

VILLÁMINTERJÚ SZÉKHELYI 
JÓZSEFFEL.

Budapesten a Fészek Klub alelnöke!
Székhelyi József 1946 november 24-én 

született Budapesten. A Színház - és Filmművészeti 
Főiskolán végezte tanulmányait. 1971-75-ig a 
kecskeméti Katona József Színházban kezdte színészi 
munkáját. 1975-1979 a Madách Színház, 1979-1983- 
ig a Nemzeti Színház, és 1983-tól ismét a Madách 
Színház tagja. Napjainkban ismét a Nemzeti 
Színházban játszik.

Díjai: A nemzetközi TV-fesztivál legjobb 
férfialakítási díja, Jászai Mari-díj, Köztársasági 
Érdemrend.

Főbb előadásai, szerepei: Shakespeare: 
Hamlet, Herceg; Shakespeare: Tévedések Vígjátéka, 
Richmond; Shakespeare: III Richard, Tom; Miliar: А 
bajnokság éve, Calin Calderón: Az élet álom, Ottó; 
Katona József: Bánk Bán; Scapin Moliére: Scapin 
furfangjai, Tigris; Brown Brecht-Weill: Koldusopera, 
Harry; Stoppard: íme egy szabad ember, Mosca; 
Johnson: Volpone, Jason; Slade: Romantikus 
komédia, Takáts Zuárd; Szomory: Takáts Alice, 
Thersites; Shakespeare: Troilus és Cressida, Happy; 
Miller: Az ügynök halála, MacLean kapitány; Patric: 
Teaház az Augusztusi Holdhoz, Vak besúgó; 
Tolcsvay-Müller-Müller: Mária evangéliuma, Rettegi 
Fridolin; Schönthan-Kellér: A szabin nők elrablása, 
Márk; Eörsi: Az áldozat stb.. stb..
Főbb müvei: Szófotó (versek, naplórészletek), 
Ombucman a súgólyukban című könyvek.

Székhelyi Józseffel a Fészek Múvészklubban 
beszélgettünk „A költő lelke” című magyar - francia - 
kanadai zenés esti műsor előtt, ahol Géczy 
Dorottyával, Dunai Tamással és Derek Bampton 
kanadai zongoraművésszel együtt lépett fel.

- Minek vallja magát?
- Színésznek, rendezőnek, toliforgatónak, a 

magyar nyelv szerelmes művelőjének.
- Mit jelen az, hogy a Fészek Klub alelnöke?

Színészek, énekesek, zenészek, 
képzőművészek, építészek, festők, szobrászok,
újságírók, írók, operatőrök, műbarátok - tagjai a

Fészek Művész Klubnak. Szinte mindenki itt van, aki 
a művészvilágban számit. Választás utján lettem 
alelnök. S ebben a nagy múltú, európai hírű, kicsit 
kopott, de patinás öreg épületben én a színészeket 
reprezentálom.

- Melyek a kedvenc szerepei?
- Hamlettól kezdve több százat sorolhatnék.
- Családban él?
- Méghozzá nagy családban. Feleségem 

balerina és balett oktató. Négy gyerekünk van: Miki, 
Fruzsina, Márton és Dániel.

- Mi a kedvenc szórakozása?
Nagy kutyabarát vagyok. Szeretek 

teniszezni, s itt a Fészek kártya-szobában „zsugázni”, 
illetve römizni. A toliforgatás is örömteli „hobbym”. 
A mai magyar - francia - kanadai esti műsorhoz, 
John Robert Columbo, Torontóban élő kanadai 
költőhöz, íróhoz (akit Faludy György és Zalán Magda 
fordít számunkra nagy sikerrel) éppen most 
rögtönöztem egy új veres köszöntőt:,, A lelkem most 
is ott bolyong,

Hol zsong a Bloor 
És bong a Yonge...”

- Milyen művészi tervei vannak?
- Tovább játszani, írni, rendezni. Ősszel 

Strindberg August (1849 - 1912) neves svéd író „ A 
hitelező „ című, szinte legtökéletesebben 
megkomponált egyfelvonásosát, a nyugtalan viking 
filozófus darabját rendezem. Egy magyar, 
skandinavisztikával foglalkozó barátom, Kunos 
László hívta fel rá a figyelmemet.

Beszélgetésünket félbeszakította „A költők 
lelke” est műsorkezdése. Székhelyi József - John 
Robert Columbo szellemes műveiből adott elő nagy 
sikerrel, Géczy Dorottya, Dunay Tamás pedig 
magyar, francia, kanadai költők dalait, verseit adták 
elő a műértő, lelkes közönségnek.
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a MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

JÓZSEF ATTILA NEM VOLT 
ÖNGYILKOS?

Szenzációs nyomozás 62 év után.
Egy magyar rendőrtiszt újraírja az 

irodalomtörténetet, legalább is annak egy kicsi, de 
fontos fejezetét. Balatonszárszón, 1937 december 3- 
án József Attila halálakor ugyanis az akkori 
helyszínen levő rendőrtisztek azt állapították meg, 
hogy az egyik legnagyobb magyar költő öngyilkos 
lett: vonat alá vetette magát. Az irodalomtörténet és 
az iskolai tankönyvek így ismerik a költő halálának 
történetét.

József Attilának - akit a kommunisták 
proletárköltőként sajátítottak ki maguknak - követője 
is akadt. Latinovits Zoltán, a mágikus erejű színész, 
akit a pártállam, méghozzá egyenest Aczél (Apfel) 
György kommunista főideológus üldözött - például 
Pestről a kecskeméti színházba száműzött - nos, 
Latinovits, a költői önpusztítást utánozva, 1978-ban 
vonat elé vetette magát.

Sőt, jelképesen ő is éppen Balatonszárszón 
tette ezt meg. Azóta már a mai ifjúság egyik kedvelt 
zenei műfajában, a „blue-ban” is született magyar dal 
kettejük haláláról.

Eközben azonban az irodalomtörténet kutatói 
már régebben bizonytalanok, hogy valójában baleset, 
vagy öngyilkosság történt-e 1937-ben. Kételyüket 
elsősorban arra alapozzák, hogy a költőt nem a 
mozdony, hanem az egyik kocsi gázolta halálra. 
Ugyanakkor azt is tudják, hogy József Attila 
gyerekkorában társaival, játékból gyakran átbújtak az 
álló vonatok alatt. Mivel a korabeli rendőrségi 
jegyzőkönyv bizonytalan abban, hogy a tragédia 
percében a vonat állt vagy haladt; ezért az 
irodalomtörténészekben régen él a gyanú: József 
Attila költő talán a gyerekkori játékát felidézve bújt át 
a szerelvények alatt?

Dr. Garamvölgyi László, az Országos Rendőr 
Főkapitányság kommunikációs igazgatója, vagyis 
vezető szóvivője, akit a belügyminiszter március 15,- 
én, viszonylag fiatalon ezredessé léptetett elő, 
korabeli tények alapján régóta elemzi József Attila 
halálának körülményeit. Az elemzéshez nem 
ideggyógyászati vagy pszichológiai, s nem a 
verselemzésen nyugvó irodalmi módszereket haszna^ 
hanem rendőri vas-logikát. A kriminalisztaki

pontosságával bizonyítja, hogy József Attila nem 
öngyilkos, hanem baleset áldozata lett. Vagyis 
elütötte a vonat, miközben a sínek mellett kószált.

Mivel azonban az ORFK-ban a redőtiszti 
rang és a szóvivői beosztás nem éppen „idegnyugtató 
felhőjáték” - hogy a költő hasonlatával éljünk! F.D.

Ez a kétszínűség!
Tíz éve, hogy a román hatóságok Erdélyben 

hivatalosan már nem tiltják március 15 
megünneplését - csak alattomosan. Minden bizonnyal 
Magyarország NATO tagsága miatt, idén történt meg 
első alkalommal, hogy hivatalos román felszólítás 
jelent meg: „Az 1848-ban tévedés folytán egymás 
ellen fordult” két nép most békés, baráti 
együttműködéssel emlékezzék meg a történelemben 
oly fontos 1848 - 49-es szabadságharcról.
Ugyanakkor a már felerészben román Kolozsvár 
polgármestere, Gheorghe Funár nyíltan felhívta a 
rendőrséget, az ügyészséget és a titkosszolgálatokat, 
hogy a magyarok március 15.-i ünneplését 
fényképezzék, s így minden résztvevőt felelőségre 
lehet majd vonni. S-y.

Torontó és Budapest között ez év elejétől a Malév 
094-es járata minden kedden menetrend szerint 
közvetlen járattal közlekedik. A nyári hónapokban 
extra járat is megindul valószínűleg csütörtökönként.

Шпт  5U * 3 t u b t ó  &  ( J a t té r t )
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

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. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________ Telefon: (02) 9365-3532__________
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A HIMNUSZ ÉLETTÖRTÉNETE.

Százhetvenhat éve írta Kölcsey Ferenc (1790- 
1838) a magyar nép nemzeti himnuszát: 1823 január 
22-én Szatmárcsekén. Még öt esztendőnek kellett 
eltelnie, hogy 1828 végén az Auróra című 
folyóiratban a nyilvánosság elé kerüljön. Valójában a 
harmincas évek közepétől kibontakozó reformokban 
lett népszerű és vált a nemzeti identitás egyik 
szimbólumává. A negyvenes években a pesti Nemzeti 
Színház pályázatot hirdetett megzenésítésére, ezt mint 
mindenki tudja, Erkel Ferenc dallama nyerte meg. 
Először a színház énekkara énekelte el nyilvánosan, 
igen hamar az egész országban elterjedt. 1844-ben 
már egy nyilvános ünnepséget nyitottak meg vele. 
Ezzel Kölcsey és Erkel müve a nemzeti imádság 
rangjára emelkedett.

Kölcsey Ferenc Erkel Ferenc

A magyar himnusznak valóságos élettörténete 
van: voltak a nemzet életében feledhetetlen 
pillanatok. így 1848-ban. 1956-ban vagy 1989-ben. 
midőn a Himnusz a történelmi újrakezdés és a 
nemzeti összetartás bizonyságaként fogta egybe a 
szíveket. És voltak idők, midőn a Himnusz nyilvános 
és közös megszólaltatása tiltva volt: a szabadságharc 
vérbefojtása után. az 1919-es vörös diktatúra idején 
vagy az elszakított magyarság körében egészen az 
1989 - 1990-es történelmi változásokig. Igaz, ezután 
is csak óvatosan és sokszor szorongó szívvel merték 
énekelni Erdély, Felvidék. Kárpát-alja magyaljai. Az 
erdélyi református egyház elővigyázatos 
bölcsességgel vette fel hivatalos énekeskönyvébe a 
zsoltárok és a dicséretek közé, hogy ne emelhessen 
vétót a mindig gyanakvó hatalom. A Himnusz sorsa

ennyiben a magyarság történelmi sorsának tükre: az 
elszakított magyarság esetében is.

Kölcsey Himnuszát Erdély-szerte többnyire 
ma is templomokban éneklik, viszonylag ritka az a 
politikai vagy társadalmi esemény, amelyen 
felhangzik az „Isten áldd meg a magyart.” És 
Magyarországon is gyakran tapasztalható bizonyos 
visszafogottság vagy szemérmesség a Himnusz 
megszólaltatásában. Nemegyszer látom, hogy 
hivatalos ünnepségek alkalmával az összegyűlt 
emberek mozdulatlan ajkakkal hallgatják a 
hangszóróból felzengö dallamot.

Pedig ha a kolozsvári költőnek. Kányái 
Sándornak igaza van abban, hogy „a vers az. amit 
mondani kell”, akkor a Himnusz az, amit énekelni 
kell. Kölcsey költeménye és Erkel dallama együtt 
alkotja a nemzeti létünk és identitásunk egyik 
leginkább hatékony: öntudatot alapozó és közösséget 
teremtő szimbólumát. Igazából ezek a nemzeti 
szimbólumok, mint amilyen a piros-fehér-zöld 
lobogó, a magyar szent korona, nemzeti ünnepeink: 
Szent István napja, március 15,-e és október 23.-a. a 
magyar történelem nagy hőseinek és eseményeinek 
emléke, alapozzák meg és teszik teherbíróvá a 
magyarság nemzeti tudatát és szolidaritását.

Ezek között a szimbolikus szerepet kapott 
emlékek és fogalmak között, éppen kudarcokban 
bővelkedő történelmünk következtében, többnek is 
gyászos és tragikus színezete van. Miként a Himnusz 
történelmi visszatekintésének és nemzeti 
számvetésének rendjében is, hiszen Kölcsey a 
honfoglalás, az ország-alapítás és a katonai 
győzelmek biztató emlékeinek felidézését követve 
maga is a „rabló mongol nyilára”, a „török 
rabigájára”, „vert hadunk csonthalmaira”,: az 
elnyomás, az üldöztetés, a viszálykodás nemzetet 
pusztító eseményeire emlékezve vallja meg a 
magyarság vétkeit, és kér Istentől feloldozást.

Mintha volna a Himnusznak egy virtuális 
történelmi erőtere, és ezt mindazt összefogja, ami a 
nemzet történelmében siker és kudarc volt: az ország
építő munkát és az országos pusztulást. Ebben a 
virtuális történelmi erőtérben mi, mai magyarok 
számon tarthatjuk azokat a történelmi eseményeket is. 
amelyek már Kölcsey kora után szakadtak reánk. A 
Himnusz történelmi visszatekintésében mi ott érezzük 
Világost és Trianont, ott érezzük eléveszített 
háborúinkat, levert forradalmainkat, országunk 
feldarabolását, százezrek menekülését, milliók 
erőszakos halálát - „holtak vérét” és a „kínzó rabság 
könnyeit”. A Himnusz panaszai, fájdalma, mindig 
újra érvényesekké válnak, és a történelmi számvetést.
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a bűnök megvallását, a lélek katarzisát csak ritkán 
követi nemzeti felemelkedés.

Kölcsey a magyar történelem egyik emelkedő 
szakaszának kezdetén írta meg költeményét: a magyar 
irodalom és a nemzeti szellemű értelmiség mozgalmai 
már jelezték a reformkor beköszöntését, azt az 
országos felemelkedést, amely azután 1848-ban 
történelmi magaslatra érkezett. Ennek az először 
lassan, majd mind erőteljesebben kibontakozó 
felemelkedésnek a lelkesítő érzései között született 
újjá a magyar nemzeti identitás, a nemzeti szolidaritás 
szelleme. Ezért is zárhatta a költő bizakodó fohásszal 
a történelmi visszatekintés sötét és gyötrelmes képeit.

Most valamiképpen ismét egy új reformkor 
lehetőségét adta meg számunkra a történelem és a 
Gondviselés. Számot kell vetnünk a múlttal, újra kell 
szőni a megtépázott megbomlott közösségi 
szolidaritást: határokon belül és határokon kívül, a 
magyar nemzeti közösség minden része és tagja 
között, új és korszerű nemzeti jövőképet kell 
kialakítanunk, nemzeti identitásunkat és kultúránkat 
meg kell erősítenünk, a kor követelményeihez kell 
igazodnunk. Mindebben Kölcsey élete és életműve is 
biztató erőforrás lehet, az ö hűsége, áldozatkészsége, 
cselekvő kitartása közéleti bátorsága és bölcsessége. 
Kölcsey Himnusza amelyet nemcsak énekelnünk 
kell. hanem megértve mondanivalóját, át is kell 
éreznünk.

Pomogáts Béla után.

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép.
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére;
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére;
S merre zúgnak habjai 
Tiszának. Dunának.
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szölövesszein 
Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sáncára.
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára.

Haj. e bűneink miatt 
Gyűlt harag kebledben.
S elsújtád villámaidat 
Dörgő fellegedben:
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk.
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vad népének 
Vert hadunk csonthalmain 
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad. 
Szép hazám, kebledre.
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúl barlangjában. 
Szerte nézett, s nem leié 
Honját a hazában.
Bércre hág. és völgybe száll. 
Bú és kétség mellette. 
Vérözön lábainál 
S lángtenger felette.

Vár állott: most kőhalom; 
Kedv s öröm röpkedtek: 
Halálhörgés. siralom 
Zajlik már helyettek.
S ah. szabadság nem virul 
A holtnak véréből.
Kínzó rabság könnye hull 
Árvának hő szeméből!

Szánd meg Isten a amagyart. 
Kit vészek hányának.
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép 
Hozz rá víg esztendőt. 
Megbünhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! (1823)
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BESZÉLŐ KÖVEK, MESÉLŐ VÁRAK...
Joós F. Imre nyomán.

A történelem nemcsak könyvekben, de 
kövekben is meg van írva és sokszor egy-egy régi kö 
többet mond a múltról a legvaskosabb történelem 
könyvnél. Mennyi küzdelem, mennyi szenvedés, 
mennyi harc. mennyi dicsőség tanúi azok a kövek, 
amelyekből hőseink hajdanán várat rakattak. Ha 
járjuk a magyar tenger partjait váromladékok nyomát 
láthatjuk a hegyeken, ha megállunk a Mátra csúcsán 
öreg erdei emberek ajkáról várakról hallhatunk szép 
mesét.

A magyar költők, írók nem egy remekműben 
kínálják az olvasónak egy - egy vár történetét, regéjét. 
Vörösmarty Mihály költészete úgy idézi a várakat, 
mint a nemzeti múlt jelképeit. Petőfi lobogó 
képzeletét is gyakran fogják meg váraink.

Fogadj a lók be ti dicső falak.
Fogadj magadba, híres ősi várI
Légy üdvözölve....hol a hős lakott,
A költő ottan lelkesedve jár.

....Néhány esztendeje új, érdekes munka 
figyelhető meg a várak környékén. Sárváron vagy 
Sárospatakon, Siklóson, vagy Egerben - észre kell 
vennie annak, aki arra já r , - hogy újjá születnek a régi 
kövek. Restaurálják a régi híres várakat, óvják a 
megmaradt romokat. A magyar nép büszke 
szabadságharcos múltjára és megőrzi hőseinek dicső 
emlékét. A várak mellett újjászületnek a régi 
kastélyok is . Látogassunk meg néhány várat, kastélyt, 
nézzük meg mit mesél a múltról, mit mond a mának?

SÁRVÁR
Ott lent Vas megyében, a napnyugati végen, 

ahol a Tilalmas-erdő alján olyan út vezet, amelynek 
alapját még a rómaiak rakták. áll a
nyolcszázesztendös sárvári vár. Kékebbet nyílik az 
ibolya is errefelé, kivált a régi Sár község 
templomának tövében, amely helyet a legnagyobb 
magyar kóbor igric: Tinódi Lantos Sebestyén sírja 
helyének tart a néphagyomány.

,„Jámbor vitézek, kik végekben lakoztok.... ”

- énekelte lantpengetés közben, és regét mondott a 
végvári magyar vitézek tetteiről. Alig többet mint egy 
esztendőt élt a kóbor igric a Nádasdyak sasfészkében, 
amikor elragadta a halál. Nádasdy Tamás volt az ura

és Kanizsay Orsolya az asszonya a várnak abban az 
időben. Akkor élte a ságvári vár a fénykorát.

SÁRVÁR - Kőhíd a várkapu előtt.

A nádor , a nagy humanista pártfogoltjai közé 
tartozott Tinódi Lantos Sebestyén mellett Erdősi 
Sylveszter János is, az első Magyarországon 
megjelent magyar nyelvtan szerzője. „Ides a hazának 
szerelme” - írja Sylveszter János, de a mondat a 
nyelvtanában, csak példa az „Oratio” a „Beszíd” 
fogalmára.

Hogyan maradt meg a sárvári vár a 
századokon át, hogyan őrzi a múlt emlékeit? Hiszen 
ma a magyar világi műemlékek sorában a legelső 
helyet foglalja el.... Amikor a Habsburg-ház 
képviselői elrendelték, hogy minden magyar kézen 
levő várat le kell rombolni. Sárvárt elkerülte ez a sors, 
mert már idegen kézen volt. 1607-et írtak akkor a 
kalendáriumcsinálók. A bécsi udvar minden magyar 
érdeket szolgáló próbálkozásokat elfojtott. Sikerült is 
leleplezniük a Wesselényi Miklós nádor szervezte 
összeesküvést. Ebben a nádoron kívül Zrínyi Péter, 
Frangepán Ferenc. 1. Rákóczi Ferenc és Nádasdy 
Ferenc országbíró szövetkeztek a király ellen a 
magyar érdekekért. Nádasdy. Zrínyi és Frangepán feje 
porba hullt.

A császár eltelt a Nádasdy Ferenc birtokával 
és vagyonával, ha vérével nem is. Hiszen a Náadasdy 
- kincsekről legendák keltek szárnyra. A tárházban ott 
volt a leltár, amelyet az országbíró Nádasdy, aki 
rendszeres műgyűjtő volt, maga készített. 
Velencében. Rómában vásárolt képeket, ötvös 
munkákat, műtárgyakat. Ott volt nagyanyjának, 
Báthory Erzsébetnek hozományából is több tárgy. Ott 
őrizték Báthory István kardját, a „födeles ezüst 
kupát”, amelyen „Fülek vára vagyon kiverve”. De vall 
a leltár egy Báthory tulajdonból származó arany
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keresztről amelynek talpa arany, rajta pedig Mária és 
Szent János, valamint kétfelől négy angyal ugyancsak 
színaranyból mintázva. A kereszt alatt 26 gyémánt. 38 
rubin. 9 zafír és 266 gyöngy van beágyazva. Az 
ötvösművek után felsorolja a leltár a mesébe illő 
drága keleti szőnyegeket. Van közöttük 8 
tisztaselyem, arannyal, ezüsttel átszőtt török szőnyeg. 
„ amelynek ketteje olyan hosszú, hogy az 
almáriomnak feléig visszakérődznek”. De ezenkívül 
még a figurális flandriai kárpitok, a drága és ritka 
órák és nem utolsó sorban a képek is és a maga 
korában roppant gazdagságú könyvtár.... A leltár 78 
oldal volt.....

SÁRVÁR. A vár díszterme. Jelenleg múzeum.
A mennyezeti freskók a 17. századból származnak. 

Dorffmeister Ignác festette 1770-ben.

TALPASOK UNOKÁI

(folytatjuk a következő Kisújságban)

ERDÉIaY PORbÁO©’ 
RINGSEI

Teleky László videó felvételei mint 
történelmi érték az Erdély és a magyar történelmi 
múlt elválaszthatatlan párhuzamát igazolja. Egyben 
figyelmeztet arra is. hogy az Erdélyben "porladó" 
kincseink elhanyagolt állapotban állnak és a mostani 
rendszer, amely nem érez semmi féle kapcsolatot 
Erdély magyar múltjával, elhanyagolják.
A videókazetta kapható és megrendelhető :
L. Teleky, 3 Rees Court, Mount Waverlev, 3149. 

___________ Telefon: (03) 9543 1210.

Részletek Dávid József könyvéből, 
(folytatása a májusi Kisújságban megjelent résznek)

Nekünk azonban egy cseppet sem akaródzott 
a cserkészek táborában vizitálni. Szelíd erőszakkal 
rángatni is kezdtek, de úgy lecövekeltünk, hogy 
esetleg csak húzhattak volna, de azt viszont a 
vezetőjük már nem akarta. A végén azonban Varjú 
bácsi is méregbe jött, s dühösen ránk kiáltott: - Ha 
visszautasítjátok baráti meghívásunkat, úgy menjetek 
isten hírével!

Elindultunk, de egy bizonyos távolság után 
visszafordulva nyelvet öltöttünk rájuk, s Boxos oda is 
kurjantott. - Menjetek a pokolba! - Gyáva labancok! - 
toldotta meg Boxos kiáltását Csapó:

Varjú bácsi erre megállította csapatát. Hetet 
kiválasztott belőlük, s ezeket utánunk ugrasztottá. No. 
nekünk se kellett több. Mintha évek óta erre a 
pillanatra vártunk volna! Arcunkról egyszerre 
lepergett a szomorúság és szívünk majd kiugrott a 
boldogságtól: végre igazi csata és nem is falubeli 
gyerekekkel, hanem a betolakodókkal! Ha úgy tetszik, 
a labancokkal, akik elorozták a legkedvesebb 
játszóterületünket.

A Sás-tóig utánam! adta ki Dóka generális a 
parancsot és mi valamennyien futottunk, mint a 
nyulak. No nem kell félreérteni ezt a futást. Ez csak 
amolyan Kinizsi-csel volt: a süppedékes Sás-tóig 
csalni, vagyis vérszemet adni az ellenségnek, majd 
hirtelen megfordulni, és üsd. vágd. nem apád!

A csel sikerült. Úgy loholtak utánunk a 
cserkészek mint a vadászebek, majd nem tudták mire 
vélni, hogy amint elértük a zsombékos. kákás Sás-tót, 
hirtelen lecövekeltünk s nyugodtan vártuk őket. Ha 
sejtették volna, hogy mi vár rájuk, rögvest 
visszafordulnak, de még nagyobb vérszemet kapva a 
mi tetetett gyávaságunkon, hangos csataordítással 
vetették magukat ránk. De amikor csak pár méterre 
voltak. Dóka halkan Rittyentett, s mi mind a heten - 
de mint a jégzápor - dobálni kezdtük rájuk a Sás-tó 
agyagos sarát. A fickók hanyatt - homlok menekültek 
vissza Varjú bácsi védőszárnyai alá. aki másnap 
reggelig csutakolhatta róluk a sarat. A diadal után 
ölelgettük egymást és Dókát, a vezérünket váliainkra 
emeltük, mert olyan boldogok voltunk, mint még 
soha eddigi életünkben. El is határoztuk, hogy innen 
egyenesen a Deres-hegyre megyünk, ahol tábortüzet 
rakunk, és győzelmi tort ülünk. De ekkor 
elnyöszörögte magát Csapó.
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- Mi van? - bökdöstük ingerültem. Akkor meg Zsiba 
nyekergett valamit.

- Hát persze - kaptunk észbe - a tehenek! hol 
lehetnek azok az átkozott girhes barmok?....- és 
egyszerre nagyon szomorú lett a csapat. 
Hazataláltak már azok a tehenek.... törte meg a 
csendet Boxos. de mindnyájan tudtuk, hogy Zsibának 
és Csapónak még ezen az estén irgalmatlan verést kell 
elszenvedniük. Úgy szédelegtünk ki-ki hazafelé 
mintha minket csépeltek volna széjjel, és nem mi a 
cserkészeket a Sás-tó iszapjával.

(folytatás a következő Kisújságban)

MAGYAROS RECEPTEK
C S1KÓSTOKÁNY RIZZSEL 
Hozzávalók: lkg. sertéslapocka 10 dkg. füstölt 
szalonna 6 dkg. zsír. 12 dkg hagyma só. 10 dkg. 
lecsó, 3 dl. tejföl, 3 dkg. liszt, pirospaprika.

A húst vékony csikókra vágjuk és 
megmossuk. A felolvasztott zsírban a metéltre vágott

szalonnát rövid ideig pirítjuk, utána hozzáadjuk a 
finomra vágott hagymát. Ha sárgára pirult, 
beletesszük a paprikát, és elkeverjük. Egy kevés vizet 
öntünk hozzá, és 12 percig fözzük. Beletesszük a 
húst. megsózzuk, és lefödve pároljuk. Időnként 
megkeveijük. és ha szükséges, vizet is önthetünk 
utána. Mikor a hús puhulni kezd, beletesszük a lecsót 
(lecsó helyett lehet 2 kis paprikát és 2 kis 
paradicsomot felvágva beletenni), és puhára pároljuk. 
Majd hozzáöntjük a liszttel elkevert tejfölt, és még 3 - 
4 percig forraljuk. Párolt rizst adunk hozzá.

ennek egy változata: 
DEBRECENI TOKÁNY
Hozzávalók: 80 dkg. marhalapocka 12 dkg. 
debreceni, 6 dkg. füstölt szalonna 6 dkg. zsír, 20 
dkg. hagyma 1 gerezd fokhagyma pirospaprika só. 
2 db. zöldpaprika 1 db. paradicsom.

A húst szeletekre vágjuk és megmossuk. A 
szeletekre vágott húsos füstölt szalonnát zsírban kissé 
áthevítjük, majd sárgára pirítjuk benne a finomra 
vágott hagymát. Hozzáadjuk az összevágott 
fokhagymát, a paprikát, a húst, egy kevés vízzel 
felöntjük, és lefödve pároljuk. Időnként megkeverjük, 
és ha a leve lefött, egy kis vizet öntünk mindig utána 
Ha a hús puhulni kezd. hozzáadjuk a karikára vágott 
és egy kevés zsírban átpirított debrecenit, 
zöldpaprikát, paradicsomot, és az egészet készre 
pároljuk. Sós burgonyaköretet adunk hozzá.

Mind két TOKÁNY - hoz SALÁTA RECEPT, - 
Rogan Zita receptje, (nagyon finom - ízletes saláta)

Nagy sárga paprikákat megmossuk és 
szárazra törülünk. Forró olajban pirosra sütjük, 
forgatva hogy minden oldala piros legyen. A 
paprikát egy mély üvegtálba tesszük, és hideg vizet 
adunk hozzá annyit, hogy ellepje a paprikákat. Ecetet, 
cukrot adunk hozzá tetszés szerint, és állni hagyjuk fél 
óráig fogyasztás előtt.

UTAZNI AKA R ? ...fordu ijon
SZEPESY BÉLÁhoz

íosszú évek óta közismert 
utazási szakemberhez 
Egyéni és csoportos 

/  *“ *■ N> utazásokat intéz a világ
bármely részére a legjobb légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon /Fax: Melbourne (03) 9596-1524 

Mobile: 041 313 5609.
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1999
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Júnis 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv 
területen általában úgy 
tartották, hogy ezen a 

napon megszakad a 
búza töve, s 

kezdődhet az aratás.

- Addig nem lesz boldog élet a Földön, amíg 
alkoholt árulnak!

- Helyes....hukk.... adják ingyen!

A bíróság előtt áll a bűnös! Ráolvassák a 
bűnét: tiltott pálinkafőzés. Tagad a vádlott a 
végtelenségig. Majd dühbe gurul a Bíró:

- Ne tagadd, a mindenségit - megtaláltuk 
nálad a berendezést is!

- Bíró úr kérem, akkor ítéljenek el 
liliomtiprásért is!

- Hát ilyet nem csináltál!?
- De meg van hozzá a berendezésem- 

hangzott az őszinte válasz!

A feleség kéri az orvost, hogy segítsen az alkoholista 
félj én.

- Próbálta már a férje az „Alkoholik 
Anonimoust”?...

- Gondolom, megiszik Ö mindent....

Megjön a férj a vadászatról és így szól a 
feleségéhez:

- Anyukám, ebben a hónapban nem kell húst 
vennünk!

- Miért, annyi vadat lőttetek?
- Egy frászt, elittuk az összes pénzünk!

Tábla felírás: „Az alkohol az emberiség ellensége.” 
alá írta valaki krétával: ,, Aki az ellenségtől 
megfutamodik, az gyáva!
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VÉGRE SZABADALMAZTATJÁK A 
MAGYAR INZULINT APASZT

600 millió cukorbeteg életét könnyíti meg Dárdai 
Zoltán találmánya.

A világ 600 millió cukorbetegének életét 
megkönnyítő inzulintapasz optimális esetben egy
másfél év múlva forgalomba kerülhetne, ehhez 
azonban 100 millió dollárnyi befektetésre van 
szükség.

Ennyi kell ugyanis a további fejlesztéshez és 
azokhoz az állatkísértekhez és gyógyszer 
vizsgálataihoz, amelyek elengedhetetlenek a tűszúrást 
helyettesítő gyógyászati eljárás sikeréhez.

Dárdai Zoltánnak sikerült - 11 év kutató
munka után - a világon először bőrön át inzulint 
juttatni a szervezetbe. Ezzel a földkerekség 600 millió 
cukorbetegét kímélhetné meg az örökös 
injekciózástól.

Dárdai a magyarországi Blikk újsággal 
közölte a jó hírt: most már biztos, hogy megkapja a 
szabadalmat az inzulintapaszra. A találmány megfelel 
a Magyar Szabadalmi Hivatal követelményeinek.

Dr. Vedres András, a Magyar Feltalálók 
Egyesületének főtitkára elmondta az újságnak a 
Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) föbb 
követelményeit.

- A gondolatnak abszolút újnak, műszaki 
alkotásnak , meglepőnek kell lennie. Szerintünk az 
inzulintapasz megfelel az elvárásoknak. A probléma 
csak az, hogy mielőtt Dárdai úr engedélyezési 
kérelmet nyújt be az Országos Gyógyszerészeti 
Intézethez , (OGYI-hoz) rengeteg kísérletet kell 
elvégeznie. Állatokon és embereken egyaránt. 
Bizonyítania kell a készítmény hatásosságát és 
ártatlanságát, méghozzá magas esetszám mellett. 
Ehhez pedig rengeteg pénz kell - állítja dr. Vedres.

Az OGYI engedélye nélkül azonban nem 
hozható forgalomba az egyedülálló találmány.

dr. Pál Tamás, az OGYI igazgatója azt 
állította, hogy az inzulinos tapaszra nem adtak be 
hozzájuk engedélyezési kérelmet, csak az újságból 
hallott a dologról. Továbbá azt mondta, hogy akkor 
lehet foglalkozni a dologgal, amikor már tömeges 
gyártásra alkalmas. Vállalkozók, cégek támogatását 
várva, a cukorbetegek eldobhassák végre az injekciós 
tűket. Dárdai Zoltán azonban elmondta: az 
igazgatóval személyesen beszélt, és egyelőre 
elutasításra talált.

Máté Sándor nyomán.

A  PSZICHOLÓGUS TANÁCSAI 

Hogyan szokjunk le a dohányzásról?
Ne fogjunk ilyen nehéz vállalkozásba akkor, 

amikor fogyókúrázunk, megoldatlan családi vagy 
munkahelyi probléma foglalkoztat, vagy más, 
feszültséggel járó foglalatosságba kezdünk. Sokan 
úgy tartják, a dohányzásról - mint ahogy az alkoholról 
is - csak egyik pillanatról a másikra lehet leszokni. 
Akinek ez nem sikerül, próbálkozzon a következő 
módszerekkel:

1. Csökkentse napi adagját 10, majd 15, 20 
százalékkal. Amikor hozzászokott a kisebb 
mennyiséghez, megint csökkentse az adagot.

2. Halassza minél későbbre az első szál 
elszívását.

3. Ha a kávéhoz kötődik a dohányzás, annak 
a fogyasztását is csökkentse legfeljebb napi két 
csészére!

4. Tegye nehezen megközelíthető helyre, 
például a szekrény tetejére a dobozt, háta a 
„lustasága” jobban fog hatni mint a „cigaretta vágy”.

5. Ha a rágyújtás csupán a kéz lefoglalására 
kell, keressen más tevékenységet! Barkácsoljon, 
kössön, fejtsen keresztrejtvényt, vagy kezdjen el 
festegetni stb...

6. Foglalja el a száját is, - a cukorka, 
csokoládé helyett, egészségesebb a rágógumi.

7. Minden szálat csak félig szívjon el, később 
már csak a negyedéig.

8. Vásároljon olyan fajtát, amely tapasztalat 
szerint garantáltan nem ízlik.

9. Kerülje azokat a helyzeteket, amikor rá 
szokott gyújtani, például a szokásos „beszélgetési 
szüneteket”.

10. Tűzzön ki egy napot, amikorra 
garantáltan abbahagyja a dohányzást, és ezt közölje 
családtagjaival, barátaival is. Ha sikerül, mindenki 
fogja értékelni akaraterejét, vagy ha nem sikerül, 
szánni fogják, vagy kigúnyolják gyengeségét! 
DOHÁNYOSOK FIGYELEM ! CSAK AZ 
PRÓBÁLJA KI EZT A MÓDSZERT, AKINEK 
ERŐS SZÁNDÉKA VAN LESZOKNI A MA 
MÁR KIHALÓBAN LEVŐ „PIPÁZÁSRÓL”!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETŐINKET!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG
11. oldal

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

ROBERTSON
H Á Z  B IZ T O N SÁ G I 

R E N D S Z E R E K
Riasztó berendezések tervezése, eladása, 

beszerelése és karbantartása a specialitásunk!
MAGÁNHÁZ ÉS ÜZLET RIASZTÓ (ALARM) 

BERENDEZÉSEIT 24 ÓRÁS ÜGYELETI 
SZOLGÁLATTAL VÁLALUNK! 

Beszéljenek bizalommal David Robertson-nal vagy 
feleségével, aki magyarul is beszél 

Tel. 9798 8609 Mobile: 0414 313 347

A TITOKZATOS KATMANDU.

formáját már Mohandzsidáróban is láttuk az 
ötezeréves Indus Valley civilizáció emlékei között.

Ezekkel az érdekes élményekkel gyarapodva 
hagytuk magunk mögött azután a hegyes Nepál-t és a 
titokzatos Katmandut.

írta : Bodó Ferenc.

Nepálban járva a Cape Town - London - 
Calcutta expedíció befejezésével, visszafelé tartottunk 
Európába, hogy erőt merítsünk az Alaska - Mexico - 
Patagónia „overland” utunkhoz. Az út előtt azonban 
még megpihentünk Kanada szép városában 
Torontóban.

Hosszú útjainkra és még a Nepál hegyeibe is 
elvitt a „Kombink” és így Katmanduba is eljutottunk. 
A városban sok régi templom és emlékmű van. Ezek 
közül legérdekesebb volt a régi királyi palota 
amelynek a tornya a század elején egy földrengés 
alkalmával elferdült. Nemkülönben látványos a 
Balaju Water Garden (Vizi - kert), ahol az alvó 
Vishnu fekszik a vízen.

A közeibe láttunk egy szerencsétlen csúszó - 
mászó nyomorékot is, - ahogy hallottuk - szülei 
gyerek korában nyomorítottak meg, hogy koldulni 
tudjon. Nepálban a buddhizmus és a hinduizmus jól 
elfér egymás mellett. Több érdekes hindu templomot 
is láttunk. A Duddhista- szentélyek közül a 
legfigyelemre méltóbb volt a Swayambhunath stupa 
négy szemével a tornyán s falában „ima-malmokkal”. 
A nepáli Művészeti Múzeum megtekintése után 
elmentünk az úgynevezett „Living Godess” házához 
is. ahol a kis istennő ablakából délutánonként fogadja 
tisztelőit és a turisták hódolatát.

A katmandui utcákon meglepetéssel 
tapasztaltam, hogy milyen jól megfér egymással a 
Dávid csillag és a horog-kereszt, amelynek fordított

Hírek! Az 54.sz. Hunor és Magyar fiúcsapat új 
vezetője, a Fenntartó Testület jóváhagyásával 
Szilágyi Tibor lett. Tibi-bá neve és cserkész élete jól 
ismert a Melboume-i magyar cserkészek között. 
1964-ben lett tagja a magyar cserkészetnek. Hat (6) 
éven át aktív tagja volt a csapatnak, elvégezte az 
őrsvezetői tábort, a nyári táborok fáradhatatlan 
támogatója volt. Ma már két gyerekes családapa, s 
nem gondolta volna, amikor abba hagyta a 
cserkészéletet, hogy 25 plusz év után a cserkész 
csapat csúcs pozícióját fogja betölteni. Sok siker és Jó 
munkát kívánunk a jövőben.

Anyák-napi ebéd. Egy kicsit megkésve, május 22-én 
tartották a cserkészcsapatok a hagyományos anyák- 
napi ebédet. A Fenntartó Egyesület férfi tagjai ízletes 
ebéddel kedveskedtek a Mamáknak és 
Nagymamáknak!
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A már megszokott és - minden szülőtől elvárt 
- kis műsor alkalmával Szilágyi Krisztofer (Tibi-bá 
fia) kiscserkész ígéretet tett. Utána népdalokkal, 
versekkel és mókáikkal szórakoztatták vendégeiket a 
cserkészek. A mókás jelenetek, habár az anyaság 
vicces pillanatait ábrázolták, a mély szeretet, a szülők 
iránti tisztelet érezhető volt az előadásban.
Szülői értekezlet! Ez úton is értesítek minden 
cserkész szülőt hogy június 5-én 2 órai kezdettel 
tartjuk szülői értekezletünket a Magyar Központi 
Erdély szobában. Fontos, hogy minden család 
képviselve legyen.
Cserkészbál! 1999 július 24-én. Szombaton. Ez 
évben nem lesznek elsöbálosok. A nyitótánc egy 
Palotás lesz. Bálanya Élesíts Sári-néni lesz.
A Palotás próbák - minden 13 éven felüli cserkész 
kötelezd részvételével - a cserkész összejövetelek után 
d.u. 4-től 6 óráig. A tánc betanítását Szilágyi Piri 
vállalta el.
Cserkészpark és F.ast Warburtoni közbiztonság.
A Melboumei Héráid Sun március 28.-i számában 
jelent meg a cikk „Kids in a killing zone" címmel. 
Tudomására hozzuk minden cserkésznek és 
szülőknek, hogy East Warburton területe az 
özvadászok egyik legnépszerűbb és kedvelt területe. 
Már nem egy vadásszal találkoztunk a közelmúltban. 
Arra kérünk minden családot és cserkészbarátot, hogy 
gyermekeik biztonsága érdekében nyilvánítsanak erős 
és eredményes véleményt. Az egyik leghatásosabb 
módszer levelet írni a Warburton Shire-nak. vagy a 
Department of Natural Resources and Energy fór 
Conservation miniszterének, Marie Tehan-nek, 
amiben tiltakozni kell a hely vadászatra való 
használata ellen. A levél megfogalmazása érdekében 
szívesen segítséget nyújt a Cserkész Vezetőség. 
További felvilágosítást Kovássy Éva cscst.-tól a 
9884 8011 telefonszámon.

JÓ MUNKÁT!

Marton László
Sport ruha és múhimzö 

szaküzlete.
25 éves gyakorlat, 

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

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

k ö z p o n t  .

JÚNIUSI
NAPTÁR______________
Június 6, Vasárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Rákóczi Egybesület ebédje 

Június 13, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Június 20, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
MSZVACS ebédje 

Június 27, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus istentisztelet 
Az Irodalom és Zenebarátok körének 

______ összejövetele._______

A FILM EGYESI LET BEMUTATJA:

az ELFUJTA A SZÉL című, világhírű 
szinkronizált (magyarul beszélő) filmet; ll.-ik rész. 
Június 13-án d. u. 3 órakor.
Szereplők: Clark Gable és Vivian Leigh felejthetetlen 
alakjai a Hollywoodi csillag világában. A film az 
egyike a leghíresebb film alkotásoknak. Legyúgöző 
képet ad a nézőnek az amerikai észak - dél háborúról. 
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00.
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

NAGY VÁLASZTÉKBAN.
Magyar és Angol nyelvű könyvek, 
régiségek eladók, jutányos áron. 

Érdeklődés a 9878 8122 telefonszámon.
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A KNOX HUNGÁRIÁN «V  
SENIOR CITIZEN Cl llfí -У

HÍREI

Júniusi összejövetelek: 1-én ,
15-én és 29-én. a Magyar Központban.
Az áprilisi és májusi beszámoló: Mindkét hónap 
nagyon mozgalmas volt a Klub életében. A tagság 
nagy előszeretettel vesz rész a Klub 
megmozdulásaiban, sikeres kirándulásain.

A Merimbulai kirándulás, április végén 
nagyon sikeres volt, mindenki aki részt vett ezen az 
úton szép emlékekre tekint vissza. Az út alkalmával 
meglátogattuk a Tilba sajt gyárat, a kóstolók mellett 
mindenki alaposan bevásárolhatott jutányos áron. Aki 
a halat és az osztrigát szereti azoknak nagy örömére 
lehetőségük volt bevásárolni egy halas-nagy
kereskedésben. és egy igazi osztriga-tanyán. Behútve 
még haza is hozták amit nem tudtak ott elfogyasztani. 
A „Kagylós-üzlet”-et mint érdekességet kell itt 
megemlíteni, ahol mindenféle és különböző nagyságú 
kagylókat mint kiállítási tárgyakat láthattunk, és 
vásárolni is lehetett emléktárgykat. Nagy volt a 
választék. Az utolsó nap a Motel-ben BBQ-t kaptak a 
kirándulók amit Boros Emil jóvoltából Fenyvesi 
Ferenc és Tiberszky Jenő készített mint meglepetést a 
tagoknak. Ezt követte a borkóstoló és „Tombola”, 
amíg a tagság kedve tartott. A jókedv természetesen - 
és a jó bor a kóstolóhoz - a borpincéböl eredt, amit 
meglátogattak az úton amikor hazafelé tartott a busz. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, ez megnyilvánult 
a társaság jókedvén, amit az is igazol, hogy a 
kővetkező 5 napos Sydneyi útra már minden jegy 
elkelt.

Az „Anyák-napi" ebéden, amit a Klub a 
szokásos találkozási napon tartott a „Smorgy's” 
étteremben a Burwood highway-on több mint 150 
személy vett részt. A finom ebéd. ami mindenféle 
különleges ételekből állt kedveskedett a tagság a 
Mamáknak és Nagymamáknak. Az étel mellett 
minden „ünnepelt” egy szál szegfűt és egy likörös 
csokoládét kapott ajándékba, ami a tagoknak $4.00- 
ba került csak. mert a többi költséget a Klub fedezte.
A május 18-iki összejövetel kiemelkedő eseménye 
volt Boros Erzsiké 70-ik születésnapjának a 
megünneplése. Sok szép virággal és jókívánságokkal 
köszöntötte a tagság az ünnepeltet, és kérték a jóisten 
áldását, hogy még sok sok éven át tudjon aktívan 
segíteni a Klub finomabbnál finomabb ebédei 
elkészítésében. Erzsiké meghatódva köszönte meg a 
jókívánságokat és ahogy mondta - ö is reméli, hogy

még sok sok szép napot fog eltölteni kedves barátai, a 
Klub tagok körében.
A Klub készül a magyar-lengyel napra ami júliusra 
van tervbe véve. Az énekkar szigorúan tartja próbáit. 
Egy új ,játékszer”-rel gyarapodott a Klub. A biliárd 
asztal körül nyüzsög a nép. nagy előszeretettel 
játszanak rajta a tagok.
Figyelem! - nem szabad elfelejteni, hogy a Klub film- 
kölcsönzési lehetőségeket nyújt a tagságnak!

A Klub Vörös-kereszt mozgalma is működik, 
és nem szorul mások útmutatására. A „Kis - doboz” 
(ami most már elég súlyos) minden alkalommal a 
pénztáros asztalán található és minden alkalmat 
megragad a tagság, hogy a „Bingók” által segítsék a 
mozgalmat. Köszönet az adakozóknak!

A júniusi összejövetelekre a fenti dátumokon 
mindenkit szeretettel vár a vezetőség nevében Boros 
Emil. Érdeklődés a (03) 9523 7578 telefonszámon.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 
d.e. 10 órától este 10 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton, 3177 címen.

A május hónapban a Casey Idős Magyarok 
Klub tagjai a heti tizenkét órás rendszeres és 
magszokott találkozásai alkalmával még több és még 
hasznosabb megmozdulásokkal töltötte el. Május 3- 
án a Televízióban láthatta a Klub saját maga 
működését, tudván, hogy ezt műsort az egész 
Melbourne magyar nézőközönsége láthatta. 
Úgyszintén 5-én az értékes tudósítást adott a helyi 
rádiónak Nagy Magda a Klub szeretett elnöke. így 
legalább tud a Klub működéséről az egész 
Melboumei magyarság.

Május 8-án a meghirdetett "Ajándék Bál" 
remekül sikerült. A Klub vendégszeretete igazi 
családias hangulatot teremtett a megjelentek között. A 
bál fénypontja a Gyöngyös Bokréta tánccsoport 
tánca volt.
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Köszönet a Juhász házaspárnak, hogy 
meghívásunknak eleget téve, tánccsoportjuk olyan 
szép és kedves táncaival szórakoztatták a vendégeket. 
Vezetőjük Svak Sándor tehetségét és tánctudását 
láthatólag öröklik a fiatal táncosok, és remélhetőleg a 
népi tánc és a magyar hagyományok tovább élnek 
majd szívükben és látható lesz fellépéseikben. A 
jövőben is szeretnénk vendégül látni ezt a szép 
csoportot, és az idősebb korosztály nagy előszeretettel 
várja legközelebbi szereplésüket. A szépen feldíszített 
teremben az idősebb korosztály a "KÉK FIUK" 
zenéjére táncolta ki magát, a régi "családi estekre" 
emlékeztető módon. A mulatságot a gazdag tombola 
húzás szakította meg. Sok szép és értékes ajándék, - 
közöttük a már megszokott fo - díj a "magyar baba"- 
aratott nagy sikert. Persze az estet - hajnal váltotta fel 
és a jóhangulatban lévő vendégek jó pár magyar nóta 
éneklése közben távoztak a bálból, - kérdezték is egy 
páran: mikor lesz a következő?
Május 16-án a StAlbansi Idős Magyarok testvér Klub 
meghívására "Anyák napi" ünnepségükön vettünk 
részt. A Klubunkból szép számmal jelentek meg a 
nívós műsorral egybekötött anyák napi rendezvényen. 
A mi klub-tagjaink mind nagyon jól érezték magukat, 
és köszönetét mondunk mindenki nevében a szép 
piros rózsáért amiket a mamák és a nagymamák 
kaptak. Az összejövetel részletes mélatatását a 
St.Albansi beszámolóra hagyjuk, mindenesetre 
reméljük, hogy a két Klub között megmarad és 
tovább fejlődik az együttműködés. A kulturális és 
sport vonalon elindított barátságos és egymást 
támogató mozgalmak még tovább fokozzák a két 
klub célkitűzésit: minél több és szebb élményt 
nyújtani az idős magyarok számára, (persze a 
minimális befektetések mellett) A fiatalok 
szereplésével, a kapcsolat megteremtése a többi 
klubbal arra irányulnak, hogy egy egységes magyar 
emigrációban megértéssel mindenki a magyarságát 
meg tudja tartani.
Tervek: A Klub ez év augusztus 23 -tói 12 napos 
kirándulást tervez a Gold Coast-ra. Az út ára $340.00 
fejenként, amiben az úti-költség mellett, 2 reggeli, 2 
vacsora és egy éjszakára a motel ára is benne van. 
Aki már volt a múlt kiránduláson annak nem kell 
bemutatni, sokak szerint a Queensland felér a 
"mennyországgal". Hiszen kb. 8 - 10 fokkal melegebb 
van mint itt Melboumeben, sok szép színű növényzet 
és virág , meseszép tengerpartok. Aki csak teheti 
jöjjön velünk a Gold Coastra. Lehet még jelentkezni! 
További felvilágosítást Nagy Magdától a 9700-1130 
telefonszámon.

Köszönet a Casey Idős Magyarok eddig összegyűjtött 
és átadott $100 adományáért amit a Kisújság által 
szervezett Budapesti Vöröskereszt támogatásra adtak 
össze a Klubtagok.

N.S.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Klub Júniusi összejövetelei: 9 -én és 23-án. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL - bán 
Áprilisi és Májusi összefoglaló: E hónap
kiemelkedő és egyetlen nagyméretű összejövetel az 
Anyák napi ebéd volt, amit Április 28-án rendezett a 
Klub. A vendégeket fehér terítés asztalok, virágok és 
finom ebéd várta. Ezen a napon nem volt ebédjegy!

A Klub kitett magáért és az Édesanyák, 
Nagymamák tiszteletére gyönyörű műsort állított 
össze. Gaál Marika, a Klub elnöke nyitotta meg a 
mamáknak dedikált köszöntőket. Szívből jöttek 
szavai, átérezve méltatta saját anyai szerepét is.
A szép műsorban részvettek a Klub tagok, Teichel 
Mária, Müller Margit, Fonyódi Márta és Lengyel 
Kató. Versekkel , dalokkal emlékeztek meg az 
Édesanyákról, saját maguk átélt élet tapasztalataik 
alapján érzéseiket kifejezve méltón emlékeztek drága 
szüleikre. Elsősorban az Édesanyákra. Az egész 
összejövetel családias vonalon egy mondani valója 
volt: a Klub kíván minden Magyar Anyának 
örömteljes, minden bajtól mentes évet családjuk 
körében. Szálljon a fohász a mindenhatóhoz, 
jóságosán vezérelje útjukat, és védje meg őket minden 
bajtól. Nagy ünnep volt ez, sokan azt mondták, hogy 
hasonlított egy "lakodalomhoz". A Klubtagok, 
Mamák, Nagymamák és a vendégek gyönyörű 
emlékekkel mentek haza az ünnepség után.

A májusi összejöveteleken, mint szokás a 
családias összetartás és szeretet hozza össze a Klub 
tagságát. Finom ebéd, jó hangulat, bingó, kártya és 
sok sok jó barát beszélgetése jellemzi a Klub életét.

A Nunawadingi Örök Ifjak Budapesti 
Vöröskereszt támogatási akciója $200.90-en áll, amit 
a Kisújság köszönettel átvett.
Köszönet Nagy Józsefnek aki mostmár minden 
hónapban leírja a Klubban történteket, és jó humoros 
vicceivel hozzá járul az Újság sikeréhez. Még egy 
szokásos hirdetés a Melboumeben élő magyarokhoz: 
Mindenkit szeretettel vár és hív a fentemlített 
napokon a Vezetőség.

a Nunawading-i Örök Ifjak.
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A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján, (június 19-én) tartja szokásos Családi 
estjét a KEILOR DOWNS -i Community Center-ben, 
amelyre mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

További érdeklődés Márton Kató 9366 4382 
telefonszámán.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999 Június 
5-én) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

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 ebéd és Klubélet a Bocskai 

_________ teremben.) Sakk, kártya, stb.)___________

M EGHÍVÓÉ
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 

North Fitzroyi Gyülekezet 
1999 június 5-én d.u. 7 órakor (megnyitó) 

a Bocskai Gyülekezeti Termében 
nagyszabású Térképkiállítást rendez

_________ Mindenkit szeretettel várunk._________
Figyelem!
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház hirdeti: 
Evangéliumi Könyvek, regények, elbeszélések 
folyóiratok kaphatók minden Istentisztelet után a 
Bocskai teremben. Iratmissziós felelős Bentley 
Etelka.

A Számítógép Barátok Társasága június 18-án,
pénteken este 7 órai kezdettel tartja a következő 
információs összejövetelét a Bocskaiban. Kezdőket és 
haladókat szívesen lát és vár a Vezetőség!áss— i  — ш н е — — в я я и ю — ^ — — — м и н и

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

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfon reggel 9-től - 4 óráig, 
az Enington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
Májusi visszapillantás: 16-án Vasárnap, ünnepeltük 
az Anyák Napját a Community Center-ben, ahol az 
ízletes ebédet a „Papák” állították elő. Igazán kitettek 
magukért, a Mamák és a Nagymamák örömére. Az 
ebéd a tagság számára ingyenes volt!

A jó hangulatról Pakos Béla kitűnő zenekara 
gondoskodott. A rövid műsorban a tagság énekkara 
„Édesanyákéról szóló dalokat énekelt, Rideg Zsuzsa 
szavalatával köszöntötte az édesanyákat.
A több sok vendég közül meg kell említenünk a szép 
számban megjelent Casey Idős Magyarok csoportját 
akik a város másik oldaláról jöttek közénk 
megünnepelni Anyák napját. Minden Mama és 
Nagymama egy szál piros rózsát kapott ajándékba, és 
aki szerencsés volt, még értékes és szép tombola 
tárgyakat is vihetett magával haza. Mindenki jókedvben 
és teli élménnyel távozott az ünnepi ebédről.
A hétfői összejöveteleinkre szeretettel vár minden 
magyart a Vezetőség nevében

Boros Veronika, Titkár.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
Júniusi Naptár: A DMSz, június 13-án és 27-én
tartja, (minden hónap 2-ik és 4-ik vasárnapján) 
megszokott zenés ebédjeit az Egyesületben, déli 12 
órától d.u. 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 GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.
Júniusi Naptár:
5- én. d.u. 3 órakor, Sz.L.E. Beszámoló Nagy-gyűlés az 
otthonban, majd utána 5 órakor Családi Est várja 
kedves vendégeinket, mint mindig, most is finom 
vacsorával, amit jutányos áron adunk mindenkinek.
6- án. Református Istentisztelet, d.u. 2 órakor, a 
Pakington street-i református templomban. Mindenkit 
szeretettel hívnak és várnak felekezeti és szervezeti 
hozzátartozás nélkül.
7- én. Az Egyesület Nőszövetségnek szokásos minden 
hónapban megtartott teadélutánja, 2 órai kezdettel az 
Otthonban.
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18- án. A Sz.L.E. vezetőségi gyűlése. 6 órakor az 
Otthonban.
19- én. Katolikus Szentmise. 5 órakor az Otthonban, 
utána szeretet- vendégség....
20- án. Református Istentisztelet, d.u.2 órakor a 
Református templomban.
26-án. a Sz.L.E. Családi Estje, 5 órakor az Otthonban 
Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.
Közöljük minden geelongi magyarral, hogy a Geelong- 
i Rádió Magyarnyelvű adásai minden szerdán este 6 
órakora 100.3 FM hullámhosszon.!
Hallgassák a híreket és a magyar szót!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 10 
órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street Prahran, 
3181 című teremben.
Visszapillantás: A május 7-én megtartott Anyák Napi 
összejövetel, - ahol több mint 100-an voltak-, nagyon 
nagy szeretetben és megértésben folyt le. A kis műsor 
alkalmával finom ebéd mellett a Mamák és a 
Nagymamák virágot kaptak. és fáradhatatlan 
munkájukért köszönetét mondott nekik a megjelent 
ünneplő közönség. A jó hangulatot emelte Apró Pál és 
Hangódi István zenés közreműködése.
Júniusi tervek: 7-én a Klub ellátogat a Cuckoo 
(magyarosan ahogy mondták a „Kuckó" étterembe, ami 
az Olindaban van, a Dandenongi hegyekben. 25-én a 
Klub a Születés-napokat ünnepli, minden tag akinek 
Január és Június hónap között született közös 
„felköszöntésben" lesz részük. Előre tervezett finom 
ebéd, jó hangulat és gazdag tombola kisorsolások 
kerülnek a számításba. Mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. Érdeklődés Horváth Eszter tel. 9822 3649.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon . a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Júniusi összejövetelek: 7-én és 21-én.
Finom ebéd. jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. Június 25 - 29 között Adelaidei 
kirándulás, fejenként $200. (még van hely, lehet 
jelentkezni) Úgyszintén a Július 21-töl tervezett 10 
napos Gold Coasti útra várjuk a jelentkezőket!
További felvilágosítást Erdeg Marikától a (03)9547 
4267 telefonon számon.

В IS2.o\k. Ĵullö előadásában
Legszebb magyar nóták és csárdások.

Örök szép melódiák
C X)-v\ é s  h cm gsza llcm . 

Érdeklődés: 9803 3165 telefonszámon.
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 a 92.3 FM 
hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Geelong! Minden szerda este 6 és 7 óra között. 
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.
A SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

A Kisújság köszönetét mond 
minden Magyar Klubnak aki 
támogatja a Vöröskereszt akciót.
Kérem a támogatókat, hogy a Július 
30-ra tervezett Kisújság Gála-estet. - amit a 
vöröskeresztes mozgalom céljából rendezünk 
kövessék figyelemmel. Részletes ismertetés a Júliusi 
újságban.____________________________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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


