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SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT...
Dr. Papp Tibor könyvének címlapját és bevezetőjét közöljük. A könyv 1999-ben jelent meg 

Budapesten a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetség újjáalakulásának 10. évfordulójára.

B EV EZETŐ

„Ami késik, az nem múlik” - mondja a 
magyar közmondás. A nép bölcsességének ez a 
számtalanszor beigazolódott igazsága érvényben van 
napjainkban is, akár egyéni, kisebb közösségi vagy 
országos jelentőségű ügyekről legyen szó.

Ez a tanulmány а II. világháborús hadifogság 
főbb részleteit kívánja összefoglalni az utókor 
számára, tanulság levonása céljából. Igaz, hogy 
jelentős késéssel kerül az érdeklődök kezébe, de a 
háború után 44 évig ez tabu témának számított. 
Pedig az utódoknak meg kell ismerni a történtek 
részleteit is, mert közülük kerülnek majd ki az 
ország sorsát meghatározó döntéshozók, és nekik 
kell majd elhárítaniuk az egyre csökkenő létszámú 
magyarságot fenyegető veszélyeket. Tudniuk kell, 
kika felelősek a csaknem 1 millió magyar honpolgár 
táborokba kerüléséért, közülük 150 - 200 ezer ember 
elpusztulásáért a Szovjetunióban, a több tízezerért 
Nyugaton. Az egykori vezetők közül kik azok, akik 
ez ellen tettek, de főleg akik tenni elmulasztottak?

Dr. Papp Tibor.

A grafika RinghofTer József munkája
a Hadifogoly Híradó szerkesztője.
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

Szentiványi Árpád tudósítása.
Árpád, aki itt élt Melboumeben 23 évig. most 

haza települve támogatja a magyar - ausztrál 
kapcsolatokat. Örömmel írja:
MEGALAKULT A MAGYAR - AUSZTRÁL 
BARÁTI TÁRSASÁG.

1999 május 12-én Budapesten a Magyar 
Kultúra Alapítvány Székházában ( Iker. 
Szentháromság tér 6. szám alatt, a Mátyás templom 
mellett) 120 - 150 jelenlevő részvételével megalakult 
a Magyar - Ausztrál Baráti Társaság. Az alakuló 
gyűlést Dr. Nagy Károly nyugdíjas budapesti ügyész 
ötlete alapján hívták össze azzal a jelszóval, hogy „aki 
még nem ismeri Ausztráliát, megismerhesse, akik már 
kedvelik újabb, élményekkel gazdagodhassanak.

Az alakuló gyűlésen jelen voltak az 
Ausztráliai Nagykövetség tisztviselője. Marie Hill 
kisasszony (aki egyébként Melboume-ből jött 
Magyarországra és jól beszél magyarul) valamint a 
Magyarországon élő nyugdíjasok Budapestről, 
Mezőkövesdről. Kaposvárról és még sokan mások!

A Baráti Társaság határozata alapján, 
rendszeres összejöveteleket rendeznek a jövőben. Sok 
sikert kívánunk innen a messze Ausztráliából, és a 
Kisújság szívesen közli a Társaság híreit. Úgy szintén 
lapunkban tudósítást adunk a Melboumeben élő 
magyarokról.

GYÓGYULJON. ÉS PIHENJEN 
MAGYARORSZÁGON!

írta Dr. Szalontai Éva.
Magyarország a török világ óta a fürdők, 

gyógyfürdők Mekkája. Szerte a világon a reuma 
világprobléma. Alig okoz más betegség annyi kárt. 
annyi szenvedést az emberiségnek, mint ez a kórkép. 
A fizikai gyógymódok egyik értékes eszköze a 
gyógyfürdő, a gyógyhelyi kúra. A vízgyógyászat ősi 
eljárás. A fürdőkúrában nemcsak a gyógyviz. hanem 
a kellemes környezet, a rítus, a gyógyulásba vetett hit. 
a mindenapi gondoktól való megszabadulás is 
szerepet játszik.

Magyarországot joggal nevezik a 
gyógyfürdők, a gyógyvizek országának. A magyar 
főváros. Budapest területén 123 gyógyforrás van. A

már kétezer éve felfedezett fürdőket a törökök 
márványburkolatú fürdőépületekkel, medencékkel 
építették körbe. Egy - két jelentősebb fürdő:
A SZÉCHENYI FÜRDŐ; Budapest legnagyobb 
parkjában, a Városligetben épült. Artézi kutak 
táplálják. Vízhozama több mint egy (1) millió liter 
naponta. A viz 73 - 74 C° hőmérsékletú. A 
leghidegebb télen is - a szabadban is - fürdenek benne 
a reumás betegek. Vize ivókúraként is kitűnő. 
Külföldre is szállítják. Nappali korháza is van. 
amelynek szakértő vezetője: Dr. Horváth Remény 
föorvosnö.
A SZABADSÁG GYÓGYFÜRDŐ; az Árpádhid - 
lábánál a legnagyobb zöld területtel rendelkező 
gyógyfürdő. A fürdőt jó eredménnyel használják a 
nőgyógyászati gyulladásos megbetegedések esetén is. 
ZALAKAROS-on az ezer méter mélyből feltörő 96 
C° gyógyvíz, a helybeli kitűnő szakorvosok - mint 
például dr. Wanderer Ibolya , a jó szállodák. - a 
gyógyfürdő közelében épült Hotel - Napfény , évről - 
évre egyre több látogatót vonzanak Zalakarosra. 
BÜKFÜRDŐ huszonöt (25) kilométerre van csak az 
osztrák határtól. A vidék kellemes, tiszta levegőjű. A 
büki gyógyvizet ivókúraként is ajánlják. A fürdőhöz 
közel kellemes környezetben található az egyik 
legkényelmesebb szálláshely. a Termál 
Üdülőszövetkezet Hotel, amelyben orvosi kezelést is 
biztosítanak.

Bükfürdő
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A magyar meleg fürdők, balneoterápiás 
gyógytényezök évezredes nagy múltra tekintenek 
vissza. Érdemes kipróbálni!

SEGÍTSÜNK AHOL TUDUNK!
"A Harmadik Gyerekért" - Bodó Ferenc 

budapesti tudósítok nyomán.

Július 26, Szent Anna napja. Ahogy látjuk a 
naptárban, mint a keresztény nagy család, a 
nemzetség oltalmazója és a gyerekáldás patrónája. Ez 
a nap említésre méltó manapság, mert Magyarország 
lakossága csökken, és a statisztikai hivatal szerint, a 
múlt évben született legkevesebb gyermek hazánkban. 
A tudósító szerint: " A közelmúltban egy értekezletet 
tartottak a Duna Televízióban a magyar nép jövőjéről 
- mi várható a harmadik évezred elején? Ez a 
fejtegetés azzal a megdöbbentő megállapítással 
végződött, hogy nemzetünk fogyatkozása 
következtében a közeljövőben az ország népessége 
hét millióra fog csökkenni. Ezt a drasztikus népesség 
fogyatkozást csak az tudná megakadályozni, ha a 
fiatal családok számára lehetővé tennék a harmadik 
gyermek vállalását."

A tudósító így folytatja: "Magyarországon 
most mi a helyzet - minden van csak pénz nincs - a 
lakosság nagy százalékának. A küszködő, szegényebb 
rétegek közé tartoznak természetesen a fiatal, 
gyereknevelő családok nagy része. Ezek legtöbbször a 
szüleik lakásában meghúzódva még jó ha idővel két 
gyerek nevelését elvállalják, mert a jólét áldásaiért 
folyó ádáz küzdelemben egyeseknek még az egy 
gyerek is sok."

A fent elhangzottak nyomán persze felmerül a 
kérdés, hogy milyen formában tudna az emigrációban 
élő magyarság segíteni. A tudósító elgondolásait -

annak lényeges mondanivalóját - itt röviden 
megpróbálom ismertetni:

A legnagyobb segítség lenne a "három" vagy 
több gyerekes családok, családi pótlékainak emelése. 
A külföldi anyagi bázis megteremtését több féle 
képen lehetne megoldani:

1. mindennemű anyagi megajánlás útján
2. végrendelet szerint, az elhunyó magyar 

emberek a saját családjaik mellett emlékezzenek meg 
és hagyományukban adományozzanak az óhazában 
élő családoknak

3. azok a magyar családok, akik utód anélkül 
távoznak az élők sorából és éltük gyümölcseit az 
állam (ahol élnek) kapja meg, végrendeletükben 
vagyonuk egy bizonyos százalékát hagyományként a 
több gyerekes magyar család megsegítésére 
hagyhatnák.

Ez mind szép és jó, - de a problémát az 
adminisztráció és az alap igazságos szétosztása 
okozhatná. Az emigrációban összegyűjtött segítségek 
nem mindig kerülnek azok kezébe akiknek a 
legnagyobb szükségük lenne a segítségre.

Ha a magyar közigazgatásra hárulna az alap 
kezelése, a Népjóléti Minisztérium kerülhet szóba. 
Szerintem a Magyarok Világszövetsége is 
elvállalhatná az adminisztrációs munkákat, ami 
szerint az egész világ magyarságát elérve, számon 
tudná tartani népünk gyarapodását és 
életképességének megtartását.

Végeredményben mindent lehet, csak akarni 
kell. Ha szívügyünknek tartjuk népünk fennmaradását 
és magyarságunk tovább vitelét, - úgy mint Bodó 
Ferenc tudósítónk-, az emigráns magyarok között lesz 
olyan magyar ember vagy társaság aki meg tud 
valósítani ilyen terveket népünk, hazánk és a több 
gyerekes családok megsegítéséért.
(E sorok írója nem csak hegedűkkel szeretne segítem 
a több gyerekes családokon!)

Kedves Olvasó; szereteném ha véleményeikkel és 
meglátásaikkal hozzájárulnának a fent említett 
gondolatok esetleges kiviteléhez. Leveliket vagy 
postán vagy e-mail formában szívesen várom a 
szerkesztőség címén. Köszönettel Szeverényi László.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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BESZÉLŐ KÖVEK, MESÉLŐ VÁRAK...
Joós F. Imre nyomán.

(folytatása a júniusi Kisújságban megjelent 
részletnek)
SÁRVAR folytatása: A várat minden kincsével, 
15000 holdas gyönyörű birtokkal elkobozták. Lipót 
császár a birtokot 1677-ben magas áron eladja egy 
Nádasdy örökösnek, Draskovich Miklósnak és 
feleségének Nádasdy Krisztinának. A Draskovichok 
tiltják el a várost a fatermeléstöl a Tilalmas erdőben, a 
halászattól, a legelőhasználattól, a makkoltatástól.

A kuruc-világban ostromolja a várat Vak 
Bottyán, a Sárvár körüli harcokat megéneklik a kuruc 
hegedűsök. A vár és a várkastély akkor azonban már 
idegen kézen van. Ezért nem rombolják le a Rákóczi 
szabadságharc bukása után sem. Idegen kézen van a 
Nádasdy birtok még а XX. században is, a bajor 
hercegi család a vár ura és birtokosa 1945-ben 
elmenekült (kincsekkel együtt) a "felszabadulás" elöl.

Ma is áll az ősi vár. Javítgatják a falakat és 
ásatásokat végeznek, kutatják Tinódi Lantos
Sebestyén sírját. Múzeum van a várban, ahol őrzik a 
megmaradt emlékeket. Azok az emlékek hogyan 
maradtak meg, azt Rácz Elek. az idős múzeum őr 
meséli el. amit az egész Sárvár tanúsít.

SIKLÓS
Aki gyerekkorában aludt már szérűn, vagy 

szendergett gyümölcsöskertben, amikor a nyári nap 
tüze érleli a termést, emlékezik rá. hogy nincs ezeknél 
édesebb, nyugalmasabb enyhely. Andalítóbb ott az 
álom. színesebb káprázatosabb az álmodás minden 
másnál. De volt-e már valaki szállóvendég várban? 
Lakott-e már olyan szállodában , amelynek falai 
öregebbek hétszáz esztendősnél, számolta-e meg már 
olyan alvó-szobájának négy sarkát, amelyben Vak 
Bottyán, a kuruc generális, vagy a nagy törökverő 
Hunyadi László fia - (az akit V.László megöletett 
Budán a Szent-György téren) - is töltött egy - egy 
éjszakát?!

A dimbes dombos Dunántúlnak a Dráva 
folyó felé eső síkságából, meredeken felszökő 
hegykúpon emelkedik az igéző szépségű, hegy 
koszorúzta Siklós vára. Északra a gyüdi hegyláncolat 
vonul híres márványköveivel, azokkal, amelyekből 
többek között a Duna partján álló Országháza belső 
diszítése is készült. Délre és nyugatra az Ormányság 
nyújtózkodik. A meleg gyógyvizéről hires Harkány- 
fürdő üde zöld parkja szinte hívogatóan integet, ha 
kitárja az ember a szobája ablakát. Mert a Siklósi vár 
keleti szárnyának első emeletén szállodai szobák

sorakoznak egymás mellé. Luxus-szálloda a hajdani 
sasfészekben, vagy turistaszálló. E kettő közül 
válogathat a látogató. Alhat itt puha párnán, 
takarózhat pehely-paplannal és álmodozhat a múltról, 
halászhat a régi emlékek kútjában. Ugyan mi kerül a 
felszínre a múltból, ki mit álmodik a szállodává 
alakított siklói- várban!?

Lépjünk be a barokk lizénás , párkányos 
kiképzésű kapubejáraton, amely fölött a Batthány 
hercegek dombormüs címere pompázik. 1728-ban 
került a kapura a címer, amelynek a pajzsában fiait 
vérével tápláló pelikán és a szájában kardot tartó 
oroszlán látható. A pajzsot a Szent István-rend lánca 
és hadi szerszámok övezik. A vár különben sokkal, de 
sokkal öregebb, mint ahogy azt valaki olyan 
gondolná, aki csak az 1728-as évszámot veszi 
tekintetbe. A tatár-dúlás után építette IV.Béla. a 
második országalapító magyar király. Fénykorát 
azonban а XV. században élte. Központja volt a 
macsói bánságnak, a vár ura pedig az ország nádora 
Garai László. Itt viselte a fogságot Zsigmond király, 
itt szövődött a cselszövés a Hunyadiak ellen, innen 
költözött vissza Garai mesterkedése, diplomata 
fondorkodása folytán Zsigmond a királyi trónra 
ármánykodása következtében pedig később Hunyadi 
László a Szent György térre, a vérpadra. Amit 
muzsikál a nyíló ajtó. vagy roppan egyet-egyet a rég 
bútor, szinte Arany János örökszépségü sorait hallja 
zsongani az ember félálmában:

Sűrű setét az éj.
Dühöng a déli szél.
Jó Budavár magas tornyán 
Az érckakas csikorog élesen.
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És ha szél támad Harkány felől, esőfelhő 
nehezedik úszva a vár fölé Gyűd irányából, majd éjjel 
megerednek a mennyei csatornák, a betett 
ablaktáblákon a nagy költő verssorait kopogják az 
esőcseppek: Az alvó felriad,

A bujdosó riad,
Szellő sincsen de zúg,
Felhő sincsen de búg 
S villámlik messziről.

Siklóson a magyar történelem komor századai 
szólnak. Csatákról, hőstettekről, ármányról, 
szerelemről mesélnek a régi falak.

(folytatás a következő Kisújságban)

— : ■'‘ű)""“ "'— *

ERDÉIaY P © R b A D @ ’ 
K Í N O S É I

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 nem érez semmi féle kapcsolatot Erdély 
magyar múltjával.
A videókazetta kapható és megrendelhető :
L. Teleky, 3 Rees Court, Mount Waverley, 3149. 

___________ Telefon; (03) 9543 1210.___________

TALPASOK UNOKÁI

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

Másnap aztán kiderült, hogy mi sem ússzuk 
meg szárazon a kuruckodást, mert mindannyiunk 
szüleit behívatták a községházára, ahol kérdőre 
vonták őket azért, hogy megzavartuk a cserkészeket, 
akik - mondották - a helybeli méltóságos grófnő 
vendégeiként táboroznak a Bodrog partján.

Na lett otthon ezért is kurucvilág, mert 
szüléink meg minket vontak kérdőre! De erről már 
jobb nem is beszélni. Elég az hozzá, hogy a kegyetlen 
verésektől napokig sajgott a testünk.

Dóka az ötödik napon üzent, hogy vasárnap - 
az istentisztelet alatt - haditanácsot tart a toronyban. 
Az öreg harangozóval már elintézte, hogy 
felmehessünk. Az üzenet hétpecsétes! Errről Zsiba 
sem tudhat, tehát ő nem vehet részt a nagy 
haditanácsban.
Izgatottan vártuk a vasárnapot. Dóka jól kifimdálta; ez 
a legjobb időpont. Délelőtt úgyis mindenkinek 
templomba kell menni, s mi máskor is tartottunk már 
haditanácsot a toronyban. A haragozáshoz 
mindannyian értettünk, s az öreg Szaniszló még örült 
is, hogy nem kell neki felmászni köszvény hasogatta 
lábával a toronyba.
A jelzett időben és helyen - Zsiba kivételével - 
valamennyien megjelentünk. Dóka a biztonság 
kedvéért Gubacsot és Csapót leszalasztotta, hogy 
reteszeljék el a toronyhoz vezető ajtót, és alaposan 
nézzenek körül a lépcsőfordulóban, nem rejtőzik-e 
rajtunk kívül más is a toronyban.

A fiúk hamarosan visszatértek és Csapó 
jelentette, hogy minden rendben van. Az ajtó 
elrekeszelve és rajtunk kívül egy lélek sincs a 
toronyban.

A haditanács elkezdődött. Dóka, a vezérük 
így szólt:

- Vitézek! Talpasok unokái! A nagyságos 
fejedelem szelleme köztünk lakozik - kezdte a 
generális olyanforma fennkölt hangon, ahogy alattuk 
a nagytiszteletű úr mondhatta a templom szószékéről 
az igét, majd így folytatta: - és a nagyságos fejedelem 
szelleme azt súgja nekünk, hogy ne tűrjük tovább 
azokat a megalázásokat, amiket nap mint nap el kell 
szenvednünk. Szüléink ellen nem szólhatunk, hiszen 
ők táplálnak, ruháznak minket, gondoskodnak 
rólunk, így jogunk van munkát is adni a kezünkbe. De 
a gyengébbet verni az nagyon csúnya dolog még az ő 
részéről is! Különösen, ahogy Zsibát ütik. Úgy 
hallottam, hogy a mostohája most is úgy megcibálta a 
szerencsétlent, hogy mind a két füle beszakadt. Sajnos 
őt nem vihetjük magunkkal, mert egy lánynak semmi 
keresnivalója a bujdosók között, de Rodostóból írni 
fogunk a szüleinek....

- Honnan? - kottyantott közbe Csapó, de a 
vezér keményen leintette.

- Várd ki a végét! No, - hol is hagytam abba?
- Ott, hogy Rodostóból majd írni fogunk - 

mondtuk valamennyien és egyszerre.
- Igen.... - húzta ki magát Dóka - mert oda

megyünk, Rodostóba, ahol a nagyságos fejedelem élt 
száműzetésben. Igen! Mert mi is száműzöttek 
leszünk.
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5ltum ШН 3  tabló &  (Haliért)
Alapítva: 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

The Australian Institute fór The Conservation of 
Cultural Material Inc.-tagja.

UNIT 5 /  4 BIRRIGA ROAD, 
BELLEVUE HILL, NSW. 

__________ Telefon: (02) 9365-3532

DOBOS LÁSZLÓ VÁLOGATOTT VERSEIBŐL
AZ ÚR CSAK MOSOLYOG...

Ha sírnak a bokrok, odamerészkódünk, 
a hálás kis virágok simogatják kezünk.
Hogy milyen a lélek? Ők messziről megérzik, 
gyógyítják a szívet, ha bánatban vérzik.

Gyönyörű Ilonkám ollóval kezében, 
a rózsa-bokrokat nyiszálja hevében.
Palántát is ültet, mosollyal az arcán, 
egy fáradt pillangó pihenget a kaiján.

Az ereszek alatt, kis pókok henyélnek, 
virágok nektáiját aratják a méhek.
Lekonyult hajtások új-életre kapnak, 
apró kis bimbókból virágok fakadnak

Szellők simogatják, az akácfa lombját, 
hulló leveleit szerte-szét sodorják.
Alattuk bujkálnak édes kis bogarak, 
a gyík is az esőtől a ház-alá szalad.

Minden kis élőlény örül az esőnek, 
éppen most köszönik meg a Teremtőnek. 
Mutatván hálájuk, az Úr csak mosolyog, 
a rosszlelkű sátán meg magában morog.

Szedi sátorfáját, s messzire költözik, 
a kert meg ünnepel, virágba öltözik.

'---- ------------------ ■
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ÉHEZÉS NÉLKÜL TARTÓS FOGYÁS. A 
NÉMET XENICAL TABLETTÁVAL!

A Blikk íija; nyolc kilót adhatunk le három hónap 
alatt.

C hemnitz- Végre ideális megoldást találtak neves 
tudósok milliónyi túlsúlyos ember számára. A 
Xenical nevú fogyókúra-tabletta állítólag a legkisebb 
szenvedés és mellékhatás nélkül fogyaszt. Az új 
csodaszer felfalja a szervezetbe került 
zsírmolekulákat. így a fölösleges zsír kilökődik a 
szervezetből.

A Xenical tabletta hatékony, gyorsan 
meghozza az eredményt, tartós a hatása, nem jár 
éhezéssel, nincsenek káros mellékhatásai, és
használata nem okoz fájdalmat. Az ..álomtabletta’' 
jellemzőit leginkább egyetlen szó foglalja magába: - 
tökéletes. Ingrid Shmidt (44) saját tapasztalatait 
osztja meg a kétkedőkkel. A másfél évig tartó, a 
chemnitzi Carolabad Klinikán végzett kísérletben 25 
túlsúlyos társával kezdte a kúrát az akkor 99 kilós 
hölgy. Három hónappal az első tabletta beszedése 
után nyolc kilót fogyott. Ez az eredmény elmarad 
ugyan a radikális fogyókúrák súlycsökkenési 
rekordjaitól, de a tabletta feltalálói tartós hatást 
ígérnek. Most teljesen megváltozott Ingrid étrendje: 
naponta háromszor egy Xenical tabletta, reggelente 
egy szelet darakenyér lekvárral vagy zsírszegény 
felvágottal, délben pulyka vagy sertéshús burgonyával 
és zöldségekkel, este pedig ismét kenyér felvágottal 
és saláta. Tizennégy havi Xenical - diéta áll még 
Ingrid előtt. Ez idő alatt legalább hat kilót szeretne 
még leadni.

Közben német gyógyszerészek attól tartanak, 
hogy a tabletta hasonló hisztériát fog kiváltani a közel 
jövőben mint a Viagra. A fogyni vágyó emberek 
ostrom alá veszik majd a gyógyszertárakat.

Magyarországon még alig hallottak a Xenical 
tablettáról.
Hogyan hat a csoda szer?

Az új fogyókúra-tablettát Xenical néven 
hozzák forgalomba Németországban. A csodaszert a 
svájci Hoffman-La Roche gyógyszergyártó cég 
szakemberei fejlesztették ki. A szer szedése mellett az 
étrenden is módosítani kell az egészséges táplálkozás 
érdekében.

A különböző fogyasztószerek általában nagy 
mértekben károsítják az idegrendszert. A Xenicalról 
nem lehet még tudni, de elképzelhető , hogy a 
zsírmolekulák burokba zárása mellékhatás mentes 
módszer lesz majd. k.k.t.-S.Zs.

MAGYAROS RECEPTEK
TÖLTÖTT GALAMB MAGYAROSAN
Hozzávalók: 5 db. galamb, 10 dkg zsír, 15 dkg húsos 
szalonna. 5 db tojás. 2 db zsemle. 6 dkg. vaj. 1 1/2 dl. 
tej, zöldpetrezselyem, só. törött bors. majoránna.

A galambokat jól megtisztítjuk, a mellükön és 
a combjuk tövében a bőrt óvatosan felnyitjuk. A 
belsejüket meghintjük sóval, törött borssal és 
majoránnával.

Három tojást keményre főzünk, a szalonnát 
apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk. A vajat egy 
tojássárgájával és egy egész tojással simára keverjük, 
hozzáadjuk a tejben áztatott és kicsavart zsemléket, a 
három összevágott kemény tojást, valamint a 
szalonnát zsír nélkül. Sózzuk, borsozzuk. finomra 
vágott petrezselymet teszünk bele, és jól 
összegyúrjuk. A galambokat a töltelékkel 
egyenletesen megtöltjük. A combokat zsineggel és a 
hátsó részekhez kötözzük. A megforrósított zsírban 
(a szalonnazsírt is adjuk hozzá), középmeleg sütőben 
készre sütjük. A sütőből kivéve 10 - 15  percig állni 
hagyjuk. majd félbevágva. saját zsírjával 
meglocsolva, párolt rizs alapzaton feltálaljuk.

KORONA 
MAGYAR é t t e r e m

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

Magyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963
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1999
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 

Boldogasszony napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Júnis 27; Szent 

László király. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy 

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

VALAHOL MAGYARORSZÁGON...
Százéves nagytakarítás a padláson: Előkerül 

egy öreg hegedű, és egy beporosodott festmény. 
Természetesen, a becsüsnél kötött ki a két öreg darab.

- Hm... ez egy Stadivarius. ez meg egy 
Rembrant. mondta a becsüs.

- Hát akkor én egy vagyont találtam - mondta 
János gazda.

Nem egészen, - mondta a becsüs, - 
Stadivarius egy reménytelen negyedrendű festő volt, 
és ami Rembrant hegedűit illeti,- eddig senkinek sem 
sikerült játszani rajtuk.

FÉRFI ÜGY...
Csabika szerelmes a tanitónénijébe. 

Viselkedése félreérthetetlen: állandóan körülötte 
sündörög, áhitatosan bámulja, minden lehetséges 
ürüggyel hozzádörgölődzik, sűrűn lelöki a tolltartóját, 
hogy a szétgurult ceruzák összeszedése ürügyén a 
tanitónéni köpenye alá kukkantson.

Az egyik tanítási nap végén erőt vesz 
félénkségén, odalép a tanítónénihez és bevallja neki.

hogy mit érez. A fiatal nő valahogy legyűri a 
nevethetnékjét s csupán annyit kérdez:

- Gondolkozzál, Csabika, mit kezdjek én egy 
gyerekkel?

Csabika lesüti a szemét: - majd vigyázunk!!!

A KÉT POKOL
Kovács meghal. Az alvilág felé vezető út 

elágazásánál tábla fogadja:”Kapitalista pokol jobbra - 
Szocialista pokol balra".

Gondol egyet és jobbra indul. Az első 
szembejövő ördögtől megkérdi, mi történik azokkal, 
akik idekerülnek?

- Hát nézze Kovács úr, beleültetjük egy oljjal 
teli üstbe, maga alá gyújtink és közben szögeket 
verünk a fejébe.

- De hiszen ez embertelenség! - kiált fel 
Kovács, sarkon fordul és átrohan a szocialista 
pokolba. Meghökkenve látja, hogy itt sorban áll a 
rengeteg várakozó.
Egy lélek ismerősnek tűnik még a földi életből. 
Kovács őt kezdi faggatni az itteni viszonyok felől.

- Beültetik az embert egy üstbe, alágyújtanak 
és közben szöget vernek a fejébe - hangzik a 
felvilágosítás.

-De hiszen ez hajszálra ugyanaz, mint odaát! 
Akkor miért vár itt ez a hosszú sor?

Mert itt először is kevés az üst. Azután 
gyakran nincs olaj és kifogy a tüzelő is. A szög pedig 
adszolúte hiánycikk!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 9. oldal

A SZALONNASÜTŐ.
írta: Singer Iván.

'Milyen szépek a porcelánjaid,' jegyeztem meg az 
utolsó alkalommal, amikor Zsuzsikánál látogattunk.

О elmosolyogta magát. Vörös haja alól nagy 
zöld szemei felcsillogtak. Valami büszkeség 
ragyogott az arcán. Fehér kezét felemelte és 
magyarázni kezdte a gyűjteményét.

'Látod azt a pávát, majdnem olyan öreg mint 
én. Azóta osztozkodunk a morzsákon. Még szinte 
gyermek voltam, amikor a sport mozgalom ahol 
atlétikát gyakoroltam, nálunk tartotta évi találkozóját. 
Mint ajándék - és mivel éppen már csomagoltunk 
kivándorolni Izraelbe, mint emléknek is kaptam a 
pesti sportolóktól. Ha meglátom, szinte a pályán 
érzem magamat készülődök a startra... Azóta sok víz 
folyt le a Dunán....'

'Milyen szép,' helyeseltem.
'Aztán ott van az a kis szamár. Valahol, már 

nem is emlékszem hol láttam egy kirakatban. Az 
utolsó fillérjeimből vettem meg. Nem tudtam 
ellenállni...'

'Fönt a polcon na, annak meg van aztán a 
maga története. Úgy hívják, hogy szalonnasütö. Na 
váljál csak! Ha írsz egy magyar újságnak, erről 
tényleg írhatnál. De ne Amerikába, Isten ments. Ha 
megtudja a Marika, abból még „czóresz” lesz.'

Jobban szemügyre vettem a szobrocskát. 
'Herendi?' kérdeztem.

'Egy frászt! Zsolnai, hát nem látod? Na 
várjál egy percet elmesélem:

Marikánál jártam New-Yorkban. Tudod, 
olyan jó barátnő mint Marika nem létezik az egész 
világon. Ott állok pici szobájában éppen 
becsomagolva már hazafelé. Az egész lakásban alig 
volt hely egy ágynak és szekrénynek. A szekrényen 
pedig nem volt a „czóreszon” kívül semmi, csak egy 
porcelán figura. Ahogy Marika látta, hogy én 
bámulom a szobrocskát, levette és becsomagolta 
nekem. 'Vidd magaddal, legalább a te házadban nem 
fog unatkozni, a sok többi porcelán között. Mielőtt 
még mondhattam volna valamit, az egyik kezemben a 
bőrönddel, a másikba nyomta a becsomagolt kincset, 
a szalonnasütőt.'

'A reptéren úgy vigyáztam rá, mintha egy 
kosár tojást vittem volna.

Felszállásnál átadtam a steward-nak, tegye ő valami 
biztos helyre. A hely aztán olyan "biztosnak" 
bizonyult, hogy leszállásnál már senki sem tudta mi 
történt vele.'

'Ellopták!

'Te jóságos Istenem, az én Marikám a 
búcsúnál kijelentette: A legközelebb nálad - talán 
még az idén...'

'Mit fogok én mondani Marikának, hol van az 
6 szalonnasütője? Hát csak nem mondhatom, hogy 
elvesztettem!

Kaptam a biztosítótól vagy 120 dollárt. 
Hogyan magyarázhattam meg, hogy itt egy 
emberöltői barátságról van szó. Hogy én most 
kénytelen vagyok Budapestre utazni, venni egy új 
szalonnasütőt. Miből, a száz-húsz dollárból?

Szóval, azonnal írtam egy levelet, nem Isten 
ments, nem Marikának, hanem Jutkának. A Jutka ott 
maradt Magyarországon. Elmagyaráztam a czóreszt. 
Kértem őt légipostázni azonnal egy szalonnasütőt. 
Vissza telefonált, hogy mióta eszik egy kóser lány 
szalonnát?

'Te szamár, itt a Zsolnai porcelánról van szó!'
'Ja, akkor bízd csak rám, én majd elintézem.'
Egy hónap sem telt le és kaptam egy értesítést 

a vámhivatalból itt Sydneyben, megjelenni hatvan 
dollárral itt és itt.

'Legalább engedjék előbb kinyitni,' érveltem.
'Előbb tessék csak kifizetni.'
'Mondanom sem kell, hogy két szalonnasütő 

érkezett. Az egyik a feje meg a bajusza, a másik a 
többi.'

Marika is felhívott másnap, hogy már 
érdeklődött és hamarosan találkozunk.

Hisztérikusan felhívtam Jutkát.
'Te bolond, tudod hány óra van?'
'Bocsánat, de ez sürgős! Küldjél még egy 

porcelánt.'
'Te bolond, mit képzelsz ezek a Zsolnáik itt a 

fákon teremnek? Az egész belvárost bejártam, amíg 
egyet találtam.'

'Eltörött.'
Ő lecsapta a kagylót.
De mivel én olyan jó haverokkal vagyok 

körülvéve, elküldte a most már harmadik 
szalonnasütőmet. Ez alkalommal minden jól ment. 
Még vámot sem kellett fizetni, hiszen az előbbi 
használhatatlan állapotban érkezett. Bár érdeklődtek 
a vámnál, hogy van e behozatali engedélyem, mint 
importér, de amikor elmeséltem a pacáknak mi 
történt, ő csak nevetett, mintha ez olyan mulatságos 
lenne.

'És mi lett Marikával?' kérdeztem.
'No, ha nincsen mázli, mit lehet csinálni? 

Marika az én legjobb barátnőm lemondta az utazást. 
Most itt állok ezzel a tréfli szalonnasütővel...'
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Még egyszer megnéztem a zsolnai porcelánt. A 
szalonnasütö nagy fehér bajusza alatt elmosolyogta 
magát.

RENDSZEREK
Riasztó berendezések tervezése, eladása, 

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

BERENDEZÉSEIT 24 ÓRÁS ÜGYELETI 
SZOLGÁLATTAL VÁLÁLUNK! 

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

Tel. 9798 8609 Mobile: 0414 313 347

KÉZIMUNKA
KÖSSÜNK L Á B T Y V T !
A hideg ellen védekezni apróságokkal is 

lehet, sót célszerű. Az idei tél (legalább is itt 
Melboumeben) nagyon hamar beköszöntött. Ez ad 
lehetőséget arra. hogy aki teheti védje magát a 
megfázás ellen! Egyik kevésbé jól ismert védekezési 
mód. a lábszármelegítö rövidebb, hosszabb 
harisnyaszárak, lábtyűk viselése. A lábtyűket lehet 
lábszárhoz simítva, esetleg ráncokba rendezve viselni. 
Készülhet minden jó minőségű fonálból, ami esetleg 
kimarad egy pulóver, kardigán készítése után. 
LÁBTYŰ - általában....
Hozzávalók: 10 - 15 dkg fonal. 2.5-es. 3-as 
harisnyakötö (5 db. mind a két végén hegyes kötőtű) 
Munkarend: az alsó bokaszélen. 2.5-es kötőtűvel. 56 
szemre kezdjük, a szemeket 4 tűre elosztva 2 sima 2 
fordított patent-minta váltakozásával, körbehaladó 
sorokkal kötjük. 10 cm elérése után a munkát 3-as 
kötőtűvel, sima szemű sorokkal folytatjuk. Az első 
sorban 4 szemet szaporítunk (60). A sima 
harisnyaszár magassága 23 - 29 cm. a kifektetett 
szélesség 11 - 12 cm. A munkát ismét 2.5-es 
kötőtűvel. 2 sima 2 fordított patent-mintával 
folytatjuk. 3 - 5  cm. elérése után a szemeket az 
alapszemnek megfelelően lefogyasztjuk. 
BOKAMELEGÍTÖ

3-as kötőtűvel. 60 szem = 24 cm-re kezdjük. 
Lustakötéssel, 20 cm = 50 borda (100 sor)-t kötünk, 
végül a szemeket, lefogyasztás nélkül, a kezdösor

azonos szeméhez öltjük, egyenként, szemet utánozó 
öltésekkel.
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m o s t  e g y  k i s  t e c k n i k a ...........

NYÍLIK AZ IRÍDIUM - ÉGBOLT...
A hírek szerint most már használható az 

Iridium rádiótelefon. Az elnevezés olyan műholdas 
távközlési rendszert nyújt, melynek segítségével a 
Föld bármely pontján elérhető lesz mindenki. Az 
óceán közepe, a legmagasabb hegycsúcsok többé nem 
jelentenek kommunikációs „fehér foltokat". így a 
térerő, lefedettség és az „új magyar nyelv” egyéb 
gyöngyszemei hamarosan idejétmúlttá válhatnak. 
Minderről 72 múhold gondoskodik a jövőben, 
amelyek a köztük lévő. úgynevezett térháló 
segítségével tartják egymással közvetlenül a 
kapcsolatot. A Föld teljes „lefedéséhez" egyébként 66 
múhold is elegendő, a többit csak biztonság kedvéért 
állítottak pályára. Ezek mellett üzembe helyeznek 
még 11 földi állomást is. amelyek összeköttetést 
biztosítanak a helyi telefonhálózatokkal, elvégzik a 
felhasználók azonosítását és a számlázást.

A műholdon keresztül folytatott 
telefonbeszélgetés régóta foglalkoztatja a 
szakembereket, és a találmányok többségéhez 
hasonlóan ez is a hadsereg kutatólaboratóriumában 
látta meg a napvilágot. A fejlesztők célja egy olyan, 
az egész Földet behálózó telekommunikációs rendszer 
létrehozása volt. amely a legszélsőségesebb időjárási 
viszonyok között, akár katasztrófahelyzetben is 
megbízhatóan működik. Szakmai körökben sokáig 
szkeptikusan szemlélték a próbálkozásokat, sőt 
olyanok is akadtak, akik lehetetlennek tartották a 
létrejöttét. Durell Hillis. a Motorola űrkutatási és 
rendszertechnológiai ágazatának vezetője érthető 
módon büszkén nyilatkozik az évtizedes munkával 
megvalósult rendszerről, amire ez idáig mintegy 
ötmilliárd dollárt költöttek.

A szkeptikusok most a méregdrága műholdas 
hálózat megtérülésében kételkednek, hiszen a nem 
olcsó készülékek és a magas - tervek szerint 2-3 
dolláros - percdijjak könnyen elriasztják a vásárlókat. 
A Motorola szakemberei - ahogy illik - optimisták, és 
bíznak az életmentő csoportok és a médiában 
dolgozók érdeklődésében. A világ legeldugottabb, 
fejletlen részein dolgozóknak valóban óriási 
segítséget jelent a mindenhol használható 
„maroktelefon”. Ám kétséges, hogy ez a szúk 
vásárlóerő elég-e a befektetett milliárdok 
befektetéséhez.

Az átlag felhasználók szempontjából előnyös, 
hogy „dual” azaz kétnormás kiadásban készülnek 
majd a telefonok. így, amennyiben van térerő, a

készülék automatikusan GSM üzemmódra vált - 
remélhetően annak percdíjáért - míg térerő híján 
műholdon keresztül jön létre a kapcsolat. Ezen kívül 
az Iridium rendszer kereskedelmi szolgáltatásának 
segítségével az előfizetők mobil telefonjukon és 
személyhívójukon hang. személyhívó, fax - és 
adatátviteli funkciókat egyaránt használhatnak, 
gyakorlatilag az egész világon.

Érdekes néhány szót ejteni a Motorola 
műholdas telekommunikációs rendszerének 
vetélytársairól is. Christopher Galvin. a Motorola 
vezérigazgatója már koccintott cége sikerére, ám azért 
nem írhatunk le minden versenyzőt. Számolni kell 
például az Inmarsat leányvállalatának, az Iconak, az 
amerikai Loral vezette GlobeStar, illetve az 
ugyancsak amerikai Odessy konzorciumával, akik 
mindent megtesznek műholdas távközlési 
technológiájuk szabadalmaztatásáért. Nem szabad 
megfeledkezni a szintén amerikai Teledesic Co.-ról 
sem, föleg hogy a Microsoft elnöke, Bill Gates is 
érdeklődik iránta. A Motorola azonban frappáns 
választ adott a kihívásokra, ugyanis bejelentette: 2000 
és 2010 között nem kevesebb, mint 500 műholdat 
állít pályára, hoz forgalomba. F.N.

54 sz. Hunor és Magyar és a Tormay Cecil
Cserkészcsapatok
Júliusi Munkaterve:
3-án, raj kirándulások (iskola szünet)
I7-én és 31 -én cserkészet.

Cserkészbál! 1999 július 24-én Szombaton.
Ez évben nem lesznek elsőbálosok. 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-töl 6 óráig. A tánc betanítását Szilágyi Piri 
vállalta el.

JÓ MUNKÁT!
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Július 3, Szombat „Tánccal az Ezredforduló 
Felé” bál.

Július 4, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
d.u. 3 órakor Verses, Zenés irodalmi
délután.

Július 10, Szombat, d.u.2.30 órakor Tanácskozás 
Július 11, Vasárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Július 18, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 12.30 órakor „Vidám, zenés - ebéd.” 

Július 24, Szombat.
ANNA - BÁL. (Cserkész - bál)

Július 25, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Az Irodalom és Zenebarátok körének 

______ összejövetele._____________

A FILM EGYESI’LET BEM ITA T JA :

a FIL VAGY LÁNY című, filmet;
Július 11-én d. u. 3 órakor
Szereplők; Rajnay Gábor, Szemere Vera, Pelsotczky 
Irén. Sárdy János. Vízvári Marika. Csók Erzsi. 
Körmendy Ilona és még sokan mások.
Sárdy János daljátékok és operettek népszerű 
előadója, a Fővárosi Operettszínház tagja volt. 
Belépődíj: $ 6.00. nyugdíjasoknak $ 5.00.
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

AAcifiycir K ö z p o n t ve ze tő sé g e  szeretettel 
m egkfyja  O n t  és csa lá d já t, va lam int b a rá ta it

c\z ;At*cmy és 6^züst 3ált*a
1991, augusztus 7-én este 7 órakor,
a Magyar Központ Ifjúsági termében, 

a közismert „Raging Hearts" zenekar játszik, 
M e g je le n é s  estélyi öltözetben!

A vendégeket egy pohár pezsgővel fogadjuk, 
a három fogásos vacsorával Belépődíj S35.00 

Jegy elővétel, helybiztosítással Július 31-ig; a 
következő telefonszámokon: Vető Olga - 9561 7689; 
Atyimás Erzsébet - 98017637; Szabó Edit. 9560 
1270
és Kövesdy András - 9846 2675._________________

A Magyar Központ Népi tánccsoportja
Szeretettel vár fiatalokat, gyerekeket ötéves kortól aki 
szeretne népi táncokat tanulni. Próbák minden péntek 
este a Központban. További felvilágosítást Ámon 
Lillától a 9848 4865 telefonszámon.

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

Érdeklődés a 9878 8122 telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Júliusi összejövetelek: 13-án 
és 27-én. a Magyar Központban.
Júniusi beszámoló: Júniusban három összejövetele 
volt a Klubnak. Nagyon sok szép élménnyel teli 
hónaptól búcsúzott a tagság. Június első találkozóján 
kedves vendég jelentek meg a Klubban. Az 
Ausztráliába érkezett Magyar Keresztény Demokrata 
Párt vezetői tisztelték meg látogatásukkal az 
egybegyűlteket. Dr. Giczy György elnök. Dr. Hasznos 
Miklós alelnök és Dr. Koltai Tibor főtitkár 
képviselték a magyarországi Keresztény Demokrata 
Pártot. A magyarországi vendégeken kívül
megjelentek még Faith Ferenc a Magyar Központ 
egyik vezetője, Fagyas László és felesége, Hetyei 
Sándor az M.H.B.K. megbízottja. A helyi



AUSZTRÁLIÁI KISÍIJSÁG
13. oldal

(ausztráliai) Tanácsot Mr. Gary Skaits, Mrs. Katii 
Pilgrim és Lesley Jackson titkár képviselték.

Ebéd előtt Boros Emil a Klub elnöke 
köszöntötte a vendégeket. A Klub énekkara magyar 
nótákkal nagy sikert aratott. A szíves fogadtatást Dr. 
Koltai Miklós köszönte meg társai nevében, és utána 
egy pár Magyarországról hozott kedves szóval 
köszöntötte a közönséget. A Helyi Tanács emberei is,
- mint ahogy azt már megtették sokszor-, 
megköszönték a szíves vendéglátást, és további 
sikereket kívánva megfogadták a további 
támogatásukat az idős magyarok és a Klub számára.

A „hivatalos összejövetelt” gazdag tombola 
követte, ahol értékes tárgyakkal gyarapodtak a 
„szerencsések"! A szokásos Bingó sem maradhatott 
el. ezzel fejeződött be ez az ünnepi találkozó.

Június 9-én vezetőségi gyűlés kerete között a 
Lengyel - Magyar közös találkozó műsorát és 
részleteit tárgyalta meg a vezetőség.

Június 15-én a hónap második összejövetelén 
finom disznótoros ebéddel kedveskedett Boros 
Erzsiké a Klub-tagoknak, vendégeknek. Az ebédet a 
szokásos szórakozások, kártya, biliárd és az 
elmaradhatatlan Bingó követte.

Június 21-én hajókirándulással egybekötött 
Kaszinói kirándulásra ment a Klub. A gyönyörű 
napsütéses egy órás hajóút után a Kaszinóban kereste 
a tagság a szerencséjét. Hát. bizony nem sokat 
találtak, és mindenki úgy vélte, hogy a hajóút volt 
szerencsésebb, mert útjuk alatt szép időt kaptak, és új 
élményekkel gazdagodott a társaság.

Június 22-én volt a Magyar - Lengyel Klubok 
közös megbeszélése az közös ebéddel kapcsolatban.

Június 24-én a Klub vezetői a Knox helyi 
tanács vendégei voltak., majd utána szomorúan 
kisérte ki utolsó útjára kedves Klubtagunkat. Fábián 
Ferencet. Nyugodjék békében. Ez mutatja, hogy 
sajnos nem csak öröm napok vannak a Klub életében.

Június 29-én volt az utolsó összejövetel. A 
finom ebéd után a szokásos szórakozás nyújtott 
kedves elfoglaltságot a megjelenteknek.

A jövő hónap kiemelkedő eseményei közé 
tartoznak, a szokásos összejövetelek mellett a Magyar
- Lengyel közös ebéd és a hét (7) napos Sydney-í út. 
Mindenről beszámolunk a következő Kisújságban!

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

Végre elkészült a Klub történelmi táblája, 
amelyen arany betűkkel írva büszkén emlékezünk 
meg a Klub alapításáról, célkitűzéséről, hűséges 
"Aranytagjairól” és nem utolsó sorban volt elnökeiről. 
Tudjuk nagyon jól. hogy több magyar nyugdíjas 
csoport működik itt Melboumeben, és azt is tudjuk, 
hogy "ahány ház. annyi szokás" alapján - minden 
Klub a saját célkitűzéseit, törekvéseit tartja szem előtt. 
A következő pár hónapban a Casey idős Magyarok 
Klubja megadja a lehetőséget, és kéri a Kisújság 
olvasóit, hogy személyes meglátásukat közöljék a 
Szerkesztőséggel. A Casey "mesékből" kéijük szűrjék 
le tapasztalataikat és a jó és építő gondolatokkal 
segítsenek a Klub eredményes munkájának tovább 
fejlesztésében. Szeretnénk meglátásukat, egy - egy 
levél kíséretében leközölni az újságban.

A márciusi beszámolóban már elkezdtük a 
Klub beszámolót, de most hogy a Történelmi Tábla 
elkészült, gyönyörű színekkel, képekkel díszítve, ez 
megérdemli, hogy a bővebb beszámoló kerüljön az 
újságba a Casey Klub életéről.

Folytatás a következő Kisújságban.

Továbbá, szeretném felhívni a figyelmét minden 
Klub tagnak és minden magyar honfitársunknak, hogy 
augusztus 23-án 12 napos GOLD COAST-i 
kirándulást tervezünk. Az ára $340 fejenként, amiben 
útiköltség mellett. 2 reggeli. 2 vacsora is van 
biztosítva. E(jel nem utazunk, hanem kényelmes 
helyen megpihenve a társaság, vacsorával és 
reggelivel ellátva, kényelmét biztosítva utazhat. Aki 
már volt a Gold Coast-on annak nem kell leírni, hogy 
a "mennyországhoz" hasonló helynek emlegetik. A
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növényzet, virágok és a 8 - 10 fokkal melegebb idő, 
mint itt Melboumeben csalogatják a látogatókat. Az 
út, mint máskor, jó hangulatban fog eltelni. A 
rendszeres megállások, hely-ismereti séták és evés 
ivási lehetőségek mindenkinek a kényelmére 
szolgálnak. A buszban pedig a nótázás, viccek és 
komikus elbeszélések váltakoznak a filmek, és zene 
közvetítéseivel. Visszafelé az úton mindég van egy 
"extra" szórakozás, mert mindenki elmondhatja saját 
élményeit, mókás dolgait amik történtek az út 
alkalmával.

Jelentkezni lehet Nagy Magda telefonszámán, 
9700 1130, vagy minden szerdán az összejöveteleken 
a Doveton Public Hallban. Aki csak teheti, és ha még 
nem látta a Gold Coast-ot jöjjön velünk, gyarapítsa 
emlékeit felejthetetlen élményekkel, mert soha se 
tudja az ember mikor lesz az utolsó nyaralása!

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK .. HÍREI

A Klub Júliusi összejövetelei: 7 -én és 21-én. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL - bán.
Júniusi visszapillantás: A júniusi hónap aránylag 
csendes hónap volt. a 9-én tartott gyűlésünk 
megbeszélésekkel és barátságos ismerkedéssel telt el. 
Sok új taggal gyarapodott a Klub és az ismerkedés ad 
alkalmat a baráti együttműködés megteremtésére. 
Szeretettel fogadunk be minden jóindulatú segítőkész 
magyart.

Két gyémánt-ként elismert szakácsnőnk van, 
KOPPÁN ÉVA és MOSONYI MANYI, akik hála 
Istennek, felváltva kényeztetik a megjelenteket. 9-én 
kirántott hús, 23-án gulyás és palacsinta alapozta meg 
a szokásos hangulatos napot, és közös szórakozást. 
Még egyszer köszönet fáradozásaikért.

Június 16-án ismét útra kelt a Klub, két napos 
kirándulásra. Az utunk ECHUCA felé vezetett, 
GURBAN Sándor és felesége Judith, szervezésével. 
Meglátogattuk RUSHWORTH régi települését, egy 
történész vezetésével bejártuk a városka minden 
fontosabb részét. Még a temetőbe is ellátogattunk, az 
évszámok és feliratok tanulmányozásával 
megelevenedett az 1850 - 1900 évek kora. Ott
voltunk gondolatban az "úttörők" (pioneer-ok) között. 
Elgondolkozott mindenki a nehéz élet 
körülményeken, küzdelmeken és korai halálozásokon 
ami jellemezte azt a kort. Köszönet a történész kiváló 
élethű előadásaiért.

A KYABRAM-i állatkertben láttuk a 
"majdnem szabadon" természetes körülmények között

élő helyi, victóriai és taszmániai állatokat. Az estét 
MOAMÁ-ban töltöttük, a már ismert helyen, 
mindenki mint már megszokott szállást fogalt el. Az 
este a helyi R.S.L.-ben vacsorázott a társaság, és 
utána elég sokan ki - ki a maga módján megtalálta a 
"szerencséjét".

A következő nap, a hajó-út a BARMAH - 
FOREST be vitt bennünket, ahol csak a bennszülöttek 
járnak. Nagyon érdekes helyeket fedeztünk fel a vízi
világ környékén. Egy Aboriginal településnél is 
megálltunk, kis múzeumban érdekes kiállítás mellett 
tanulmányozhattuk az életmódjukat, szokásaikat.

ECHUCÁ-ban körüljártuk a városkát, emlék 
tárgyakat vehetett aki akart, borkóstolóban is volt 
részünk, majd az R.S.L.-i ebéd után indulás volt 
hazafelé. A gyümölcs vásárlás persze nem 
maradhatott el, hiszen nagy választékban, kedvező 
áron tudott mindenki vásárolni kedve szerint.

Köszönet Gurbán Sanyi , hogy ismét 
elősegítetted a Klubot ehhez az élmény dús 
kiránduláshoz.

Visszatérve a Melboumei "szürke 
hétköznapok"-hoz, az összejövetelekre szeretettel 
várunk minden jóindulatú tagot, és vendéget is.

N.J.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Júliusi Naptár: A DMSz, július 11-én és 25-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 MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999 Július 
3-án) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETŐINKET!
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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 O Y .

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

teremben.( Sakk, kártya stb.)__________

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA.

Összejövetelek: Minden hétfon reggel 9-tól - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.

Akiket a St.Albans Idős Magyarok Klub
tagjai mindig szívesen látnak!
Virág Natáliát és Mihályt (Natalie és Michael ahogy 
itt az. Ausztrál körökben ismerik őket) már többször 
szerepeltek a St.Albans-i összejöveteleken. 
Legutoljára az Anyák Napi ünnepélyen arattak nagy 
sikert. Mihály 14, Natália 10 és fél éves. és már 
majdnem három éve, hogy "Ball -room" táncot 
tanulnak. Előadásuk tökéletes, művészi, ami azt is 
mutatja, hogy már sok versenyen resztvettek, és szép 
eredményt ért el mind a két fiatal táncos. Különösen 
szép és mutatós a "Modem". New-Vouge" és a Latin 
Amerikai tánctipusok bemutatása, ami az ő 
specialitásuk. Sok sikert kívánunk mindkettőjüknek, 
táncéletük folyamán.

Virág Mihály és Natália.
Fellépnek a Szent István ünnepségen a Klubban.

A St.Albans-i Klub tagok figyelmét szeretném 
felhívni, higy Július 5-én, hétfőn vezetőségi választás 
lesz a Klubban. Kérjük szives megjelenésüket, hogy a 
Klub megfelelő vezetőséget választva biztosítani 
tudja további jó működését. Mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján, (július 17-én) tartja szokásos Családi 
estjét a KEIL.OR DOWNS -i Community Center-ben. 
amelyre mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

További érdeklődés Márton Kató 9366 4382 
telefonszámán.

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.
Júniusi visszapillantás: A Cuckoo volt az egyik 
fénypontja júniusunknak. A két kis autóbusszal teli 
vendégsereg nagyon jól érezte magát. A hangulatos 
műsor, finom európai stílusú menü után a zenekar jó 
hangulatot teremtett.
Június 25-én tartott „Születésnapi- összejövetelen” 
több mint 100-an vettek részt. Az első hat hónap 
születésnapjait kellő képen megünnepelte a Klub. 
Apró Pál és Hangódi István zenéje mellett jót 
mulatott a születésnapi társaság. Hangódi Mária és 
Bodnár Erzsébet szép szavalattal köszöntötte az 
ünnepeiteket. Július 2-án, pénteken lesz a 
Vezetőségi választás, kérjük a tagság megjelenését, és 
az új vezetők támogatását.

A Geelongi Magyar Sz.László Egyesület Inc.
szeretettel várja önt, és családját és barátait 

az 1999 évi
TÉLI BÁLJÁRA

a Pettite Parkban (Bell Post Hill) Beauford Ave 
helyiségben. Julius 10-én este 7:30 órai kezdettel 

A jó hangulatról a KÉK FIÚK gondoskodnak. 
Belépőjegyek ára. vendégeknek $ 11.00 

Tagoknak és nyugdíjasoknak $ 9.00.
16 éven aluliaknak a belépés ingyenes. 

Jegyrendelés: Csepány István 0352-430951 és 
Kiss Gizella 0352-483495 telefonszámokon.
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A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.
Júliusi Naptár;
4- én, vasárnap, Református Istentisztelet d.u.2 órakor.
5- én, hétfőn; Nőszövetségi teadélután az otthonban.

d.u. 2 órakor.
10-én, szombaton; Nagyszabású Téli Bál, a Kék 

Fiuk zenekara játszik. Jegyek még 
rendelhetők a 0352-483495 és a 0352- 
430951 telefonszámokon.

GAZDAG TOMBOLA - FINOM VACSORA.
16- án, péntek; A Sz.L.E. Vezetőségi gyűlése. 6 
órakor az otthonban.
17- én. a hirdetett Katolikus Szentmise elmarad. Kiss 
János tisztelendő úr halaszthatatlan külföldi útja miatt.
18- án, vasárnap. Református Istentisztelet, a

templomban . d.u. 2 órakor.
24-én, szombaton; Családi Est, az otthonban, d. u. 5 
órai kezdettel.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, minden 
kedden este 6 és 7 óra között a 100.3 FM hullámon.

H IV A TA LO S K Ö ZLEM ÉN Y !
Megalakult a hatodik Idős Magyarok Klubja. 

North Dandenong-ban.
Találkoznak minden Szerdán, 10-töl - 3-ig. 

Cím: Menzis City Hall.
Menzies Ave. Dandenong North, 3175. 

Érdeklődés Juhász Ilonka Tel. 9795 2428

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Júniusi összejövetelek: 5-én és 19-én.
Finom ebéd. jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. A Július 21-töl tervezett 10 napos Gold 
Coasti útra várjuk a jelentkezőket! További 
felvilágosítást Erdeg Marikától a (03)9547 4267 
telefonon számon.

В is2al< előadásában j
Legszebb magyar nóták és csárdások.

Örök szép melódiák
CZX)-v\ és kcm0S2allcm.

Érdeklődés: 9803 3165 telefonszámon.

NŐI ÉS FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

házhoz is megyünk, (felszereléssel) 
Hívja Erikát a 9879 3708 számon, 

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon.

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 a 92.3 FM 
hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Geelong! Minden kedd 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 Július 30-ra tervezett Gála

est, a Vöröskereszt 
támogatására, elmarad. Kérjük 
az Idős Magyarok Klubjait, 
hogy egyéni támogatásukat 
juttassák el a Szerkesztőséghez.

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 Kisűjságot 
Félévre: $I2.50.-egész évre $ 25 Dollár.

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


