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KERESSÜK A  MAGYAROKAT 
ITTA USZTRÁLIÁBANÍ

A múlt hónapban megjelent Kisújság vezércikke elindította a jeles magyarok és magyar 
származású személyek felkutatását a Milleneumi megemlékezések alkalmára. Jól esett a sok elismerő 
telefon hívás és levél ami arról tanúskodik, hogy érdemes feltárni a jeles személyek névsorát, s annyian 
csatlakoztak gondolatomhoz.

Keressük meg a magyarokat......ez legyen a jelszó! - sok magyar egyet ért azzal a gondolattal,
hogy népünk nagyságát, emberi értékét csak úgy mérlegelhetjük, hogyha megmutatjuk, ismertetjük azt 
mint adtunk az emberi civilizáció előmeneteléhez a nagy világban.

Az Ausztráliában élő híres emberek névsorát és működésük méltatását természetesen a mi 
feladatunk lesz feltárni. Még van rá elég idő.

A fiatal generáció, aki már külföldön született, csak úgy tudja megérteni és értékelni származását 
és megtartani kapcsolatát a magyarsággal, ha reális képet kap a magyarok múltjáról, híres embereiről 
akik úgy otthon, mint a nagyvilágban dicsőséget szereztek a magyar névnek.

Örömmel találtam hasonló megmozdulást az In ternetsn, egy Amerikában készült honlapon. 
Felsorolja a Nobel-díjas magyarokat és röviden méltatja eredményeiket. Egy másik névsor ismerteti a 
"híresebb" magyarokat, időrendszer nélkül. Ez csak angol nyelven van, de magyar nyelvű fordítása 
természetesen része lesz a kiállítási anyagnak.

A híres személyek csoportosítása a már megjelent művek alapján a következő formában 
képzelhető el: 1. Tudomány, matematika és technika.

2. Szépművészet, film és hírszolgálat.
3. Irodalom, zene
4. Üzlet, politika és közéletben kiemelkedő emberek
5. Sport

Érdekes volt olvasni Ernico Fermi Nobel-dijas megjegyzését, amikor megkérdezték, hogy hisz-e az 
űrlakók létezésében, mire ő így válaszolt: " ...azok már itt vannak a földön...magyaroknak hívják őket".

Az értéket, ami népünkben van (és ez világszerte elismert tény), kötelességünk olyan formába 
összeállítani, hogy azt könnyen áttekinthesse a jövő nemzedéke. Csatlakozz a mozgalomhoz Khedives 
Olvasó, és ha ismersz olyan valakit aki érdemes arra, hogy megemlékezzen róla a magyarság, várom az 
értesítéseket.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

TEHETSÉGES MAGYAR CIGÁNYOK

A budapesti Fészek - Klub nemrég sikeres 
roma estéket vállalt fel.

Többek között bemutatta Szigligeti Ede: 
Cigány című népszínművét három felvonásban, 
aminek a zenéjét Dankó Pista, az országos hírű 
dalköltö. cigányprímás szerezte. (1858 - 1903). A 
Fészek - Klubban bemutatott Cigány népszínmű 
főszereplője a tehetséges Szegedi Dezső, ugyancsak 
roma. valamint rendező, Csemer Géza is, akit már 
többször a színpadra tapsolt a Fészek műkedvelő 
közönsége.

A nagysikerű estén közreműködött a 
Talentum Rajkózenekar, Aubelnénál, a Fészek - 
Étteremben pedig Csemer Géza és Boros Mátyás 
roma receptjei szerint készített gasztronómiai 
ételkülönlegességekhez híres prímások muzsikáltak.

Ezt az estét a jelenlevők felejthetetlennek 
minősítették. Nem adományokat, "hálát" kell adni a 
muzsikus cigányoknak, hogy "kibontakozhassanak". 
Ezt állítja általam igen tisztelt újságíró kollegám is a 
"Choli", aki öntudatosan vallja azt, hogy cigány, 
beszél. ír, fordít cigány nyelven. Most fordítja a 
bibliát roma sorstársainak cigány nyelvre. A 
tehetséges író. műfordító, újságíró, azt hirdeti: tanulni 
kell. önerőből felküzdeni. dolgozni, a felemelést nem 
várni, önerőből kell felemelkedni....

"Eltörött a hegedűm, nem akar szólani.
Rózsi. Rózsi mi bajod? mért nem akarsz szólani?
A hegedűm majd meg reperálom... 
csak...Szólalj meg hát rubintos virágom.

Hozok mosdó vizet én, gyöngy patak medréből.

Budapesti tudósítónk : Dr. S/alontai Éva írja!

Folytatólag az ausztrál - magyar barátság 
jegyében:

Dr. Nagy Károly, az Ausztrál Baráti Társaság, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Baráti Körének elnöke, 
Abaúj Zemplén Megye Budapesti Baráti Körének 
titkára, (aki 60 évig vágyódott amíg eljutott 
Ausztráliába) - eljött személyesen, begipszelt eltört 
lábam miatt - hogy információt cserélhessünk 
kedvenc földrészünkről, Ausztráliáról.

Elhozta magával a Baráti Társaság 
megalakulásáról készített videó felvételét. Ennek 
segítségével megismerhettem a hattagú vezetőséget: 
Dr. Zádor Imrét. Jancsik Pált. dr. Farkas Évát. Pallos 
Imrét, Hruby Józsefet. Láthattam Szentiványi Árpád 
Ausztráliáról készült kifejező színes fénykép 
kiállítását, a Magyar Zászló Múzeumban elhelyezett 
ausztrál címert is. Hallhattam a "didzseridú" tompán 
búgó hangját, a hosszú cső formájú hangszert 
amelyet az ausztrál bennszülöttek előszeretettel 
használnak, de leginkább ősi ünnepeiken szólaltatnak 
meg. Láthattam a nagyszámban összegyűlt, lelkes 
hallgatóságot.

A videó film megtekintése közben dr. Nagy 
Károly nagy szakértelemmel elmagyarázta és 
felvázolta további terveiket. Lesz előadás és videó 
felvétel (a saját felvétele) az ausztrál aranymezőkről, 
szeptemberben a Hévíz című folyóiratban egy külön 
szám jelenik meg Ausztráliáról, októberben dia- 
fiimbemutató. majd előadás a "magyar emuról".

Bízunk benne, hogy az Ausztrál - Magyar 
Baráti Társaság megalakulásával közelebb kerül kis 
országunkhoz ez a nagy, gazdag földrész.

Dorothea MacKellar népszerű ausztrál 
költönö szavaival búcsúzom:
" I lőve that sunbumt country, a opal-heart country.
A wiliful lavish land..... "



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 3. oldal

a MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

MAGYAR SIKER KANADÁBAN

Április 29-én új kanadai bélyeg került 
forgalomba, amelyet Jules Saint - Michael québeci 
hegedűkészítő arcképe díszít. Saint Michel igazi neve 
Szentmihály Gyula, aki Budapesten született 1933- 
ban.

Szentmihályi fiatal korában Szendrei József 
hegedűstúdiójában tanulta meg a hegedű - készítés 
művészetét. Fiatalon került Quebecbe, Kanadába, 
ahol öt évig Antonie Robichaud hegedű-készítő és 
művész műhelyében dolgozott. Saját műtermét 1970- 
ben nyitotta meg. Azóta világhírre tett szert.

Ma tagja az Amerikai Hegedű Társaságnak 
(Violin Society of America), neve szerepel a kanadai 
és európai zenei enciklopédiákban.

Többször meghívták az európai nagy 
zenemúzeumaiba, mint szakértőt. Járt Brüsszelben, 
Párizsban, Bécsben, Nümbergben, Oxfordban, sőt 
még Moszkvába is meghívták, mint szakértőt. Van 
saját gyűjteménye is zeneszerszámokból, amelyet ki is 
állított úgy Montrealban, mint Quebec Cityben.

Szentmihály Gyulát fia Claude és lánya Lili is 
segítik munkájában.

2 l « t w  2 í r t  3 t u b i ó  #  ( S a l l e r t )

Alapítva : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

O LA JFESTM ÉN Y EK ET 
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
Ú JJÁ  VARÁZSOLJA 

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

R estaurá to r
The Australian Institute fór The Conservation of 

Cultural Material Inc.-tagja.
UNIT 5 /  4 BIRRIGA ROAD, 

BELLEVUE H ILL, NSW. 
__________ Telefon: (02) 9365-3532

ERD&IaY P@RbAB© 
KINCSEI

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.

AZ ISTEN GAZDAGGÁ TETT!
írta: Dobos László
Esőt hozott a tél, hideg szelek fújnak,
az erdők lakói fedél-alá bújnak.
Kopogás hallatszik ablakom üvegén, 
kívül egy kis madár panaszkodik szegény;

Hogy az eresz sem védi, a kis fészke is ázik, 
mondja, hogy melegebb hajlék után vágyik. 
Sajnálkozva nézem, aztán beeresztem,
'tán az Isten küldte, hogy vizsgálja lelkem!

Csicseregve mondja; Áldjon a Teremtő, 
csak addig engedj be, míg eláll az eső! 
Mondtam; Gyere beljebb, szárisd meg szárnyaid 
tudd-meg, hogy mindenhol vannak barátaid!

Szerény lakásomba szeretettel várlak, 
a virág is örülne, tánmost meleg ágynak. 
Borongós lelkembe üdvösséget hoztál, 
csak kérlek, hogy mesélj mielőtt távoznál!

Hálás szemeivel bűvölte a lelkem, 
és annyit kért tőlem, hogy Istent szeressem! 
Majd elállt az eső, és kibújt a Nap-sugár, 
mondta; Most mennem kell, mert valaki vár!

Körülöttem szinte minden megváltozott, 
könnyeztek szemeim, amikor távozott. 
Gyönyörben úszkáltam, oly szép volt a látvány, 
az égen is előjött a békés szivárvány.

Fénylett a Nap-sugár, a felhők búcsúztak, 
az erdő lakói lassan előbujtak.
Éhes kis galambok röpködtek a parkben, 
elszórt kenyérmorzsát kapkodtak zavartan.

Gazdag ember lettem, habár nincsen pénzem 
Isten szeretet ét én kincseknek vélem!
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BESZÉLŐ KÖVEK,
MESÉLŐ VÁRAK...

Joós F. Imre nyomán.
(folytatása a júniusi Kisújságban megjelent 
részletnek)
SÁROSPATAK

А XIII. századi királyi vár, később a 
Rákócziak vára. A Patak városát övező városfal 
sarkában helyezkedik el. A vár legkorábbi magja, a 
Vörös toronynak nevezett lakótorony, mintegy 400 
négyzetméter alapterületű és 24 méter magas.

A 700 éves vöröstorony.

Sárospatakon, a Bodrok partján a városban 
ma is a legszebben, a legtüzesebben száll, zeng a régi 
kuruc nóta:

Patyolat az kuruc.
Gyöngy a felesége;
Hetes vászon a labancság.
Köd a felesége

A vitéz kurucnak 
Van szabott dolmánya,
Sarkantyús csizmája.
Futó paripája.

Öreg parasztok mint imádságot úgy mondják 
a régi rigmust. Vak Bottyánról. Rákócziról:

Éltesse az Isten Rákóczi Ferencet.
Mi édes urunkot s minden vezéreket!
Tovább is serinyen az magyar nemzetet.
Oltalmazzák s űzzék országbúi németet!

A sárospataki Rákóczi várnak sok ura volt az 
évszázadok folyamán. Fontos stratégiai érdek 
követelte, hogy királyi vár állja útját a keleti útvonal 
közelében az ellenséges betörésnek. Történelmi 
dokumentum van arra. hogy a tatárok 1252-es 
betörésük alkalmával elpusztították Sárospatak várát 
és városát. Lakta várat IV.Béla király fia István, 
uralták a Perényiek attól az időtől kezdve, amikor 
Zsigmond császár 1390-ben Perényi Miklós Szörényi 
bánnak adományozza, birtokolják a Pálócziak 
egészen a mohácsi vészig, híre. neve van a várnak 
I. Rákóczi György korában is, de a nép máig is mint 
„a fejedelem várát", „nagyságos kisurunk hajtókát” 
emlegeti a sárospataki várat.

Talán azért is, mert II.Rákóczi Ferenc a 
szabadságharc idején gyakran tartózkodik a pataki 
várban. Patak ugyanis nemcsak a magyar népnek 
egyik legkedvesebb történelmi nevezetességű emléke, 
de a kurucok csillagának, 11.Rákóczi Ferencnek is 
sok-sok kedves emléke fűződött a Bodrog-parti 
várhoz.. Alighogy megnősült, idehozta fiatal feleségét 
1694-ben. Előzőleg természetesen építteti, szépítteti. 
díszítteti a várat. Rákóczi kandallója a Horatius 
idézettel ma is ott áll az egyik teremben: „ Virtutem 
incolumem odimus, sublatum ex oculis queriumus 
invidi. A. 1700.F.R.” - olvasható a kandalló 
homlokán. És a várban mindig akad nézelődő pataki 
diák ma is, aki a latinul esetleg nemtudó látogatónak 
készségesen tolmácsolja Horátiust. mondván: „ Az 
erényt míg köztünk él gyűlöljük, ha szemünk elől 
vész mohón keressük.”....

De abban is igaza van a népnek, hogyha 
Rákóczit tartja a sárospataki vár egyetlen és igazi 
urának. Az ismételt felkelések, kuruc háborúk arra az 
elhatározásra bírták a bécsi haditanácsot, hogy a 
magyar végvárakat, a magyar történelemnek a hazát 
védő küzdelmeknek annyi dicsőséget, szenvedést 
látott falait felrobbantassa. Bécs meg akarta 
akadályozni, hogy a kurucok befészkelhessék 
magukat ezekbe a várakba. A végvárak lerombolása 
1701-ben kezdődik. De a munka java 1702-re marad. 
1702 tavaszán lerombolják Szendrőt, Ecsedet. 
Szepesvárt, Sárospatakot. A várat Rákóczi Ferenc
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építteti újjá.... 1708 novemberében Sárospatakra hív 
össze országgyűlést.

Patak mindig hű maradt a fejedelem 
zászlójához. Patakon halál büntetés járt az árulásért. 
Az országgyűlés utolsó napján katonai bíróság ítélte 
halálra „a magyar Herkulest” Bezerédj Istvánt, az 
osztrákokkal való cimborálás. a dunántúli hadsereg 
elárulása miatt.

A vár melletti trinitárius kolostorban temették 
el Bezerédjit. Vörös márvány sírkövet állítottak a sírja 
fölé. A kövön páncélos vitéz látható, aki levágott fejét 
a kezében tartja.

A Rákóczi vár ma mint múzeum 
megtekinthető. A kőtárban ott látható ma is Bezerédj 
István síremléke.

Ma olyan a vár képe messziről, mintha most 
építették volna, tatarozták Rákóczi hajlékát.

A reneszánsz stílusú belső várudvar.

Esztendők óta folyik már a vár helyreállítása. 
Előbb a tetőzetet javították ki. Pótolták az elpusztult 
cserepeket majd a lakótorony félnyereg tetejét 
cserélték ki. Azután következett а II. emeleti 
díszterem, az úgynevezett lovagterem helyreállítása, 
amelynek nemcsak a vakolatát, de ajtaját, ablakait, sőt 
a padozatát is elpusztította a háború. Még 1950-ben 
páratlan régészeti leletre bukkantak a kutató 
múzeulogosok Sárospatakon. Feltárták és 
kiszabadították a lakótorony Árpád-kori lőréseit.

A lakótoronyban és a Petrényi szárnyban van 
ma a múzeum. Az eredeti belső berendezés 
visszaállítására törekvő berendezés bemutatja milyen 
volt egy vár élete а XVII.században. Csak végig kell

sétálnunk a termeken és elénk tárul Sárospatak 
múltjának minden országos jelentőségű eseménye: a 
Tokaji-felkelés, a Wesselényi-féle összeesküvés, de 
mindenek előtt IERÁkóczi Ferenc szabadságharca.

A múzeum rendezői azt akarták, hogy élettel 
telítsék a vár ódon termeit, ezért nem a szokásos 
múzeumi módszert alkalmazták, hanem régi 
bútorokkal, felszerelési tárgyakkal és fegyverekkel 
varázsolták vissza az egykori képet.

Akótorony belsejébe lépve az őrszobába 
érünk. Ebben balról egy, jobbról két félköríves 
ülőfölkébe látható, a részben megmaradt eredeti 
reneszánsz kőkerttel. Az őrség szobájából bal kézről 
egyszerű, széles kökeretü ajtó nyílik, ez a konyha. 15 
vörösréz edény, bogrács tartó tüzkutyák. merőkanál, 
rostély, háromláb. valamint 4 óntányér egészíti ki a 
berendezést. A konyha kőmozsara a vár-ásatások 
alkalmával került elő.

Az őrség- szobából a bejárattal szemben 
nyílik, az úgynevezett „számtartó” szobája. A láda
asztalon óntányér pihen, rajta az évszám: 1736. Kerek 
leveleshordója, ónbutykosa 1696-ból való.

Az emeleten, a nagyterem közepén Rákóczi - 
korabeli nagy asztal áll két díszesebb és egy 
egyszerűbb bőrkarosszékkel. A folyosóról a kandal lós 
szobába lépünk, amelyből a Bodrogra néző 
reneszánsz - keretes nagyméretű erkély nyílik. Az 
erkélyes szobából hármas nagyablakos könyvtárba 
vezet az ajtó. Barokk asztal van a szoba közepén és 
négy könyvszekrényt találunk a szobában. A 
tárlókban Rákóczi György bibliája és II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharcára vonatkozó korabeli 
nyomtatványok.

Ami csak fellelhető volt emlék, nyomtatvány, 
emléktárgy, az mind itt hirdeti Rákóczi Ferencnek és 
a szabadságharcnak az emlékét.

A sárospataki vár restaurálására már eddig is 
milliókat költöttek. De a munka tovább folyik, mert 
azt akarjuk, hogy legjelentősebb műemlékünk, amely 
szorosan kapcsolódik a magyar nép egyik 
legfontosabb szabadságharcához, régi fényben 
ragyogjon és mondjon el mindent a 
szabadságküzdelmekröl. az unokáknak, akik megérték 
a szabadság napjait.

(folytatás a következő Kisújságban)
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TALPASOK UNOKÁI
Részletek Dávid József könyvéből, 

(folytatása az augusztusi Kisújságban megjelent 
könyv részletnek)

- Nincs nekem semmi bajom, csak eszembe 
jutott, hogy a pajtásaim nem vettek be a
futballcsapatba....  füllentettem nagy ártatlanul, majd
megragadtam nagyanyám sok munkától eres kezét, s 
megcsókoltam. Na erre még inkább gyanút fogott, 
mert közben kibuggyant belőlem hangosan is a sírás. 
A drága jó öregasszony, aki engem az égvilágon 
mindenkinél jobban szeretett, és én is öt, azzal 
nyugtatott, hogy szeptemberben a Kisasszony napi 
vásáron egy igazi, nagy gumilabdát vesz nekem, csak 
nyugodjak már meg.

"Oh. ha sejtette volna szegény, hogy mire 
készülök, hát biztosan kutyalánccal kötözött volna az 
eperfához.

Gondolom, hogy többieknek is összeszorult a 
szívük, s talán akad közülük, aki végül még meg is 
gondolja a dolgot, vagy ügyetlenül készíti elő a 
holmijait, és idő előtt rájönnek, hogy miben sántikál.

Az biztos, hogy én le nem maradok! Köt a 
nagy esküm, amit vérrel is megpecsételtem a 
nagyságos fejedelem képének a hátsó lapján, és ha a 
szívem csordul is el, én biztosan ott leszek éjfélre a 
füzesben.
Ott is voltam. És elsőként. Dóka és Boxos csak 
utánam érkezett.

- Csík? - kérdeztem suttogva.
- Még nem ért ide? - kérdezett vissza Dóka, s 

idegesen toporgott.
- Valamit mégis kifelejtettünk ... - suttogta 

Boxos. - Mert lehetne egy igazi zászlónk, amin rajta 
van az a latin jelmondat is....

- Ugyan honnan?
- Amíg Csík ideér a ladikkal, én 

odalopakodok a cserkészek táborába, és megszerzem
a zászlót....

- Hülye! - morogtuk Dókával.
- Megfordulok én egy félóra alatt - 

okoskodott Boxos.
- Hát nem érted? - suttogta Dóka - veszélyes 

vállalkozás, épp most az indulás előtt!
- Aztán ha sikerülne is elhoznod, mit érnénk

vele? - mondtam én. - Zászlót csak harcban dicsőség 
szerezni....

- Maradjatok már csendben! - sziszegte Dóka. 
s ezzel a zászló, illetve Boxos ajánlata el lett vetve. 
Annál is inkább, mert halk csobbanásokat hallottunk.

majd Dóka háromszori szisszenésére egyre
kivehetőbb kontúrokban közeledett a folyó
túloldaláról Csík a ladikkal. Néhány perc múlva ki is 
kötött.

- Minden rendben van? - kérdezte Dóka.
- Rendben....
- Nem találkoztál senkivel?
- Este tíz óra körül lehettem a falui révnél, 

ahol szénásszekereket hoztak át a folyón, de jó 
messzire tőlük leálltam.

- És ha valaki mégis észrevett?
- Nem hiszem - suttogta Csík de ha igen. 

könnyen hihették, hogy valamelyik halász rakja ki 
éjszakára a varsáit.

- Evezőt honnan szereztél?
- Kettőt is - vigyorgott Csík - de ezeket már 

az apámtól, vagyis a községi komptól. Hú, hogy fog 
káromkodni reggel az öreg!

- Na jó van...- Intette le Dóka - ne papolj már 
annyit, hanem gyerünk le a Malomszeghez, mert 
mindjárt megvirrad.

Szálltunk is befelé a csónakba, de egyszer 
csak mind a négyen kővé meredtünk, mert surrogott 
mögöttünk a füzes, s kétségbeesett, fojtott hangon 
megszólalt Zsiba: - Engem is vigyetek!

(folytatás a következő Kisújságban)

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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MOHÁCSI CSATA.
Ahogy ezeket a sorokat írom. Augusztus 29- 

én, 473 éve 1526-ban zajlott le a törökökkel vívott 
háborúk egyik legnagyobb jelentőségű csatája amikor 
az ország elvesztette szabadságát, és az ország 
nagyrésze 150 évig török uralom alá került.

Az 1520-ban trónra lépő II. Szulejmán 
szultán békét ajánlott a magyaroknak, amire az udvar 
nem adott választ. A törökök erre hivatkozva 
elindították csapataikat Magyarország ellen. A 
fizetetlen és kellően el nem látott őrségek által védett 
határvárakat sorra elfoglalták. 1525-ben a szultán 
teljes erejével indult Magyarország meghódítására.

II.Lajos király uralkodása alatt az országban 
dúló pártoskodás és rendi harcok megosztották, 
meggyöngítették Magyarország egységes védekező 
képességét. Az ütközetben külföldi zsoldosok is 
harcoltak a király katonái mellett. A kb.25 000 főből 
álló had mellett, amelyet Tömöri Pál kalocsai érsek 
vezetett , kedvezőtlen körülmények között indult 
rohamra a nagy túlerőben lévő ellenség állásai ellen. 
Néhány óráig tartó heves harc után a magyar sereg jó 
része megsemmisült. Menekülés közben meghalt 
II.Lajos király is. A török a győzelem után Budáig 
nyomult.

1687-ben a Mohács környékén lefolyt 
ütközetben törték meg a törökök utolsó dunántúli 
ellenállását. A csaták emlékét több templom és 
emlékmű őrzi. 1960-ban megkezdődött a mohácsi 
csatában hősi halált haltak tömegsírjainak feltárása.

A KISllJSÁG ÁLTAL SZERVEZETT 
VÖRÖS-KERESZT MOZGALOM HÍREI:

A Kisújság által hirdetett Vörös-kereszt 
mozgalom, ami a budapesti Vöröskereszt által 
indított "Együtt a Mamával" megsegítésére indult 
Július 30-án véget ért.

Köszönet minden Melboumeben működő 
Idős Magyar Klubnak. Egyesületeknek és egyéni 
jótevőknek akik csatlakoztak a mozgalomhoz.
Az összegyűjtött $ 802.80 a Nemzetközi
Vöröskereszt utján juttatjuk Magyarországra, amely 
még a Bank- átutalási költségeket sem fogja levonni 
a megajánlásokból.
A legtöbbet a Knox Idős Magyarok Klub tagsága 
gyűjtötte $232.50. Második helyen a Nunawadingi 
Örök Fiatalok végeztek $200.30. Harmadik helyen a 
Demokratikus Délvidéki Szövetség tagjai végeztek 
$120.00-val.
A többi segítséget nyújtó Klubok: Casey Idős 
Magyarok Klubja $100.00. a Greater Dandenongi és 
a Prahrani Idős Magyarok $50, $50 dollárral. És 
Külön köszönet Pillér Istvánnak aki az $50 dolláros 
megajánlás mellett, egy búsuló Juhász fa-faragást is 
készített a nyertes Klub részére.

A Knox tagsága között lesz kisorsolva a kép. 
amit az Anna-Art stúdió adományozott, és a két jegy, 
amit még a hirdetők jóvoltából a megállapodások 
után fogunk átadni kisorsolás céljából.
Mégegyszer köszönet mindenki támogatásáért, és 
reméljük, hogy a magyarországi köszönő levélben 
minden Melboumi adományozóról megemlékeznek.

Szeverényi László
TAEKVONDO

Minden Szerda este 7-8:30-ig a Magyar Központban.
BURAI GYULA NAGYMESTER

vezetése alatt.
Fiatalokat 6  éves kortól, időseknél nincs korhatár 

K ezdőket és haladókat szívesen látunk 
További érdeklődés Tel 9729 9396
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1999
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1; Egyed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. Szent 

Mihály főangyal 
napja. A magyar 
gazdasági év őszi 

fordulója. A 
kalendáriumi 

mondóka ezt írja 
róla: Mihály napján 

hogyha dördül, jó 
ősz után nagy tél 

gördül. Ila sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted
a szánkát.

KÖSZÖNÖM, NEM.... .
Egy külfódi út során Retek és felesége a vonaton hazait falatozik. A férj 
udvariasan kínálja az angol ititársat:

- Egy kis kolbászt? - No, thank you.
- Egy kis vörösbort? - No. thank you.
- Biztos azért utasít el, mert nem mutattál be neki - mondja Retekné.
- A feleségem - mutat az assonyra Retek. - No. thank you!

TEVE-GYEREK-SZÁJ...
- Apu. miért van ilyen csúnya színű szőrünk?
- Azért. fiam. hogy beleolvadjunk a sivatag színeibe, és az 

ellenségeink ne ismerjenek fel minket.
- És Apu. miért van ilyen csúf patánk?
- Hogy ne égesse talpunkat a sivatag forró homokja.
- És a púp a hátunkon?
- Abban vizet tartalékolunk a sivatagi forróság ellen.
- Aha... de akkor mi a fenét keresünk itt az állatkertben????

H I D A T  É P í T Ü N К !
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VACSORÁNÁL
Fiatal házasok vacsora közben. A férj az első 

kanál leves után fintorog:
- Mikor fogsz végre olyan jól főzni, mint az

anyáin?
- Ha majd annyit keresel, mint az apád!

ERESZD EL.......
A részeg beleesik a kútba. A felesége kötelet 

hoz, és az anyós segítségével kihúzzák. A részeg 
amikor a kút kávájára ér irgalmatlanul el kezd 
nevetni.

- Mit nevetsz te szerencsétlen? - kérdezik.
- Azon nevetek, ha eleresztem a kötelet, 

hanyatt estetek volna!....

INKÁBB PÁLINKÁT...
Csicsóka évek óta a tenyerével a falhoz 

támaszkodva kel fel az ágyból. Emiatt évek során 
csúnya folt keletkezik a szép tapétán, ideje hát a 
felújításnak. Csicsókáné végig vezeti a lakáson az 
idős mestert, majd így szól:

- Most pedig jöjjön a hálószobába, 
megmutatom, hová szokta tenni a férjem a tenyerét , 
mikor felébred...
A szobafestő zavartan válaszol:

- Köszönöm szépen.... de ha lehetne, inkább
egy kupica pálinkát kérek....

ÜZLET, AZ ÜZLET.

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

M agyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima3152 Mobile: 0419 383 963

A burgonya meghódítja Európát....

(részlet az Évezredek Asztalánál című könyvből)
A szegény ember egyre csak tengődik, majd 

mindennap éhen marad. Egyszer hopp. másszor kopp. 
gyakran kell szükebbre húzni a nadrágszijat. Néha 
adódik egy kis szerencse, ilyenkor szegény 
éhenkórász megtölti a bendőjét. Egy - egy kövér 
esztendő a nyomort gyorsan feledteti ugyan, de újra 
meg újra visszatérnek a szomorú arcok, a beesett 
szemek, s a nyomor halálfeje itt is, ott is megjelenik. 
Igen, az is megtörténhet, hogy az emberek éhen 
halnak Európában. Nem túlzás, ha a barbár inváziók 
óta egészen а XIX. századig úgy ábrázolják Európát, 
mint olyan élőlényt, akinek az ellátása sehogyan sem 
volt biztosítva, s ezért időről időre az éhhalál 
küszöbén állt.

Mindaz, amit könyvünk étvágygerjesztő 
illatokban és ragyogó ételleírásokban az olvasó elé 
tár, nem szabad, hogy elfeledtesse velünk az 
élelmezési viszonyok fölöttébb labilis szakaszait. 
Kedvezőtlen időjárás esetén, egy kissé hosszabb 
szárazság, avagy egy háború elég volt ahhoz, hogy az 
éhség halál fejes kísérlete újra felüsse a fejét.

Ámde а XVI. század közepén felbukkan egy 
hihetetlen történelmi szerencse, mégpedig az, hogy az 
Amerikából eredő, mindenféle újonnan felfedezett élő 
és élettelen dolgok között megjelent az egyetlen igazi 
biztosíték az európai éhínség ellen. Ez a burgonya. 
Termesztése könnyű, ellenáll a jégesőnek, 
alkalmazkodik mindenféle talajhoz és majdnem 
mindenféle éghajlathoz, azonkívül könnyen tárolható. 
Nos. ezt az újdonságot méltán tarthatjuk Amerika
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Európának küldött életmentő ajándékának. És 
Európa? Alig méltatja figyelemre a küldeményt, 
megvetéssel és vonakodással fogadja a burgonyát. S a 
vonakodás - legalábbis bizonyos országok részéről - 
eltart vagy kétszáz évig.

A történelemben elég szokatlan jelenség az 
értékektől való idegenkedés, az a makacs ellenállás, 
amellyel Európa a burgonyát magától elutasította. 
Nem tudni, miféle tartózkodás vezette azokat a 
történetírókat, akik így írják le a burgonya karrierjét. " 
Hála Pannentier erőfeszítéseinek, a burgonya 
csakhamar meghonosodott." Ez a megjegyzés eléggé 
semmitmondó. Parmentiemek csak visszautasításban, 
meg nem értésben volt része. Különösen a 
történelmileg oly döntő tényről kevés szó esik: hogy 
Pannentier 1789-ben írta ugyanis könyvét, amelynek 
címe Értekezés a burgonya tennesztésről és 
felhasználásáról - (a mű akkor csak itt - ott aratott 
sikert) holott a burgonya már 1540-ben átkerült 
Európába. A két időpont közötti szakaszban Európa 
egyre vonakodott elfogadni az életmentő ajándékot, 
vagy ha el is fogadta, csak kényszeredetten, 
erőszaknak engedve tette. Azt azonban nem 

hallgathatjuk el, hogy Európában a 
legerősebb ellenállást éppen a 
franciák tanúsították a burgonyával 
szemben. pedig számukra 
manapság lidérces álom lenne, ha 
egyszer is nélkülözniük kellene a 
"beef-steak" mellől a burgonyát.

MAGYAROS RECEPTEK
BURGONYALEVES
Hozzávalók: 1/2 kg. burgonya. 2 dkg. zsír, 2 dkg. 
liszt, 1 kis fej hagyma, zöldpetrezselyem, 
zellerlevél, 1 kanál tejföl.

A meghámozott burgonyát karikára vagy 
kockákra vágjuk. A zsírból és a lisztből világos 
zsemleszínű rántást készítünk, adunk hozzá egy kis 
fej apróra vágott hagymát, kevés paprikát. 
Hozzátesszük a burgonyát, azzal egy pár percig 
pirítjuk, vízzel felöntjük. A tűzhely szélén nagyon

lassan 30 percig főzzük. Főzhetünk bele ízesítőnek 1 
2 szál leveles zöldséget, zellerlevelet, 

zöldpetrezselyem levelet. Nyáron ízesíthetjük 
zöldpaprikával és paradicsommal is. Tálaláskor egy 
kanál tejfölt adunk hozzá, mert a jól ízesített 
burgonya-levesből a tejföl sem hiányozhat.

BURGONYAFELFÚJT.
Hozzávalók: 25 dkg. burgonya. 4 db. tojás, 10 dkg. 
vaj, 5 dkg. sajt vagy morzsa.

25 dkg. áttört, főtt vagy sült burgonyát 
kihütünk és elkeverjük 6 dkg. vajjal. 4 tojás sárgáját 
egyenként hozzákeverünk, megsózzuk és végül a 4 
tojás keményre vert habjával elkeverjük. Bekent 
formába öntjük és 40 percig gőzben főzzük. 
Tálaláskor leöntjük 4 dkg. olvasztott vajjal vagy 
vajban pirított morzsával szórjuk meg. 
Meghinthetjük reszelt sajttal is.

SZALONNÁVAL RAKOTT BURGONYA
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 24 dkg szalonna , 2 fej 
hagyma. 2 dkg. zsír.

Minden anyagot nyersen rakunk össze. A 
megtisztított burgonyát és hagymát karikára vágjuk, 
a szalonnát pedig vékony , lapos szeletekre. 
Bezsírozott zománcos tepsibe az anyagokat 
rétegenként összerakjuk, tetején burgonya legyen, 
amit langyos zsírral megkenünk, s forró sütőben 30 - 
40 percig sütjük, amíg minden anyag jól átsül. 
Tehetünk közé karikára vágott füstölt kolbászt is. 
Bármilyen savanyúsággal tálaljuk.

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország......."

BÉLA'S ^  és
HOL1DAY BOHÉM IA

W O RLD  TRAVEL
Forduljon egyéni és
bizalommal az évek óta /  , \  csoportos utazások!
közismert és U  \  A világ minden
nagy gyakorlattal rendelkező részére!

s z e p e s Y b é l á -hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

311 Huntingdalc Road. Huntingdale 3166. 
Telephone 03 9544 9899 Fax 9544 1933.

Mobile 0413 135 609: E-mail gaterffieisa.net.au_______

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



AUSZTRÁLIÁI KISÍJJSÁG 11. oldal

fffrihából
írta Singer Iván

Rózsaszínű felhők takarták el a Kenya hegyet. 
Lassan felszálltak a felhők és a havas csúcs 
bontakozott ki szemeink elé. Mint a többi 
elképzelhetetlen ellentétek a természetben, ez is 
megdöbbentő volt.

Az egyenlítő mellett hó borította a hegyek
tetejét.

Lent az őserdő szélén madarak csipogtak. 
Két tavacska sugározta vissza a naplementét. 
Vadkacsák lubickoltak a tavak vizén. A partot 
magas üde zöld fii takarta. Néha a madarak 
elcsendesedtek, majd újabb hangversenybe kezdtek.

Jó estét Afrika.
Hirtelen két csorda jelent meg a természet 

színpadán. Az egyik barna szemű antilopok, vezetve 
egy agancsos hím által, míg a távolabbi tavat egy 
bivaly csorda közelítette meg.

A fényképezőgépek kattogása és videó 
felvevők zúgása nem zavarta a két tábort. A 
madarak elhallgattak, várták melyik "nagyhatalom" 
lép támadásba. Hirtelen mind a két csorda felismerte 
helyzetét és úgy az antilopok, mint a bivalyok heves 
rohanásba kezdtek az ellenkező irányba.

Csak egy őzike marad a víz mellett. 
Szemeivel idegesen nézi távozó szüleit. 
Megnyalogatja a száját és egészen a tó partjáig 
merészkedik. Hegyes füleivel állandó készenléttel - 
netalán valamilyen komolyabb ellenség 
megzavarná... Aztán lassan lehajol és iszik a tó 
vizéből.

A távolabbi tónál újabb események zajlanak 
le. A bivaly sereg vissza merészkedett. Lassan 
megfontolt lépésekkel mély nyomokat hagyva a tó 
partján. Fel - fel nézegetnek a fényképezőgépek és 
távcsövek irányába. Csak az újabb kattogások 
zavarták meg a csendet.

Az őzike megijedt és elrohant egészen az 
erdő szélére. Onnan pislogott az ellenségeire, hol az 
emberekre, hol a bivaly csordára. Bőre remegett, 
szemeivel a menekülés lehetőségeit méregette.

Ekkor csoda történt. Olyan valami, amivel 
hasonló esetben mi emberek nem dicsekedhettünk 
volna. Egy pici bivaly borjú kivált a csordájából és 
oda szaladt a mi árva antilopunkhoz Érdeklődve 
szaglászták egymást. Míg a bivalyok ittak, a két 
picike már összebarátkozott.

A hegyet megint felhők takarták és a 
sötétedés egyre közeledett. A bivalyok mélán

bámulták az erdőt. Egy tehén elordította magát. A 
mi kis borjúnk véglegesen megnyalogatta új barátját 
és csatlakozott a saját anyjához. Az antilop csemete 
megint magára maradt a félelmetes éjszakában. A 
madarak csicsergése teljesen megszűnt A bivaly 
csorda eltávozott.

Sötétség borult Afrikára.
Az erdőből rettenetes ordítások hallatszottak. 

Az oroszlánok és párducok versenyeztek a hiénák 
bömbölésével.

Hirtelen egy antilop sétált ki az őserdőből. 
A picike gyorsan csatlakozott hozzá. Szopni akart, 
de anyja megdöfte a szarvával, mintha felelőségre 
akarta volna vonni. Ha értettük volna 
beszélgetésüket, biztos valami ilyesmit mondhatott 
volna a mama: Várjál csak ezért még kikapsz! Mit 
képzelsz ha a vadállatok... Én nem leszek örökké 
felelős utánad!

A sötétség eltakarta a Kenya hegyet. A 
vérontás nem következett be.

És mi turisták? Ki - ki a saját 
gondolataival...

Voltak köztünk olyanok, akik nem bánták 
volna saját szemeikkel szemlélni, hogyan falják fel 
az oroszlánok a mi kis ártatlan antilopjainkat. Voltak 
olyanok is. akik örültek a „happy-endnek". Mert mi 
emberek különbözők vagyunk. Nem különbek, csak 
különbözők.

Egy biztos: A ragadozók sem maradhatnak 
éhesen sokáig Afrikában.
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M i A K Ö LCSÖ N ?
A második rész!

Az előző újságcikkben az volt a megalapozott 
válasz, hogy a teremtötöl kölcsönkapott életünket. - 
halálunkkal vissza adjuk annak akitől kaptuk.

Ezek szerint . tehát az égvilágon semmit, de 
semmit sem viszünk magunkkal: pénzt aranyat, házat, 
földet és az összes földi javakat amit eddig 
gyűjtöttünk és értéknek véltünk, hátrahagyjuk. Az 
elveszített tárgyak, számunkra már nem jelentenek 
semmi értéket.

Más fogalmazásban, jogos lenne a kérdés 
miért hát az egész életünkre kiterjedő küzdelem, 
aggodalom, munka, harc a földi javakért?.....

Ez van. Mégis érdemes a ..harc" belső 
összekapcsolódását, a kölcsönök köré felépült 
eseményeket a mindennapjainkra kiterjedően
megvizsgálni. A világstatisztika szerint a földön élő 
emberek nagyobb százaléka valamilyen formában 
kapcsolatban van a kölcsönökkel.

Számos tudós. gazdasági szakember
lehetségesnek tartja, hogy a földön élő emberiség 
gazdasági jóléte, egyik napról a másik napra. - 
háborúk nélkül is - megváltozhat. Ne mondjuk azt. 
hogy a világot átszövő kölcsönök a legfőbb okozói, 
de mindjárt megváltozik a véleményünk, ha követjük 
a napi közgazdasági aggodalmakat, többek között: a 
naponta változó kamatlábak emelkedését, vagy 
csökkenését.

Tény az. hogy azok a fiatal családkezdök. 
akik kölcsönt vettek föl házukra, hosszú évekig 
fizetgetik és mire kifizetik az eredeti összeget, annak 
dupláját, vagy még annál is többet fizetnek. Ha 
vállalatról, vagy cégről van szó és több az adósága (a 
kölcsön vett érték), mint a bevétele a saját tőkéjének 
az értéke, akkor tönkre megy és felszámolásra kerül.

A mindennapi életünket, itt Melboumeben is 
sok - sok változó gazdasági tényező befolyásolja. Egy 
újságcikken belül lehetetlen mindegyikkel érdemben 
foglalkozni, csupán a gyújtó fogalmakat érdemes 
felsorolni. Íme a fontosak közé tartozók:

Gazdasági egyensúly. Adózás (adókulcsok). 
Kockázat. Verseny. Piacgazdaság. Válság. Árverések 
(elmélete és gyakorlata). Vásárlóerő, Kamatláb. 
Áringadozás. Kezesség (garancia). Bank tényezők. 
(Világ bank) - csak a legfőbb tényezőket említve.

Van egy szó. amelynek még nincsen magyar 
megfelelője, pedig a gazdasági életben elég gyakran 
használják, ez a FRANCHISE, úgy ejtik ki, hogy 
„frencsájz”. Az értelme, hasonló mint amikor egy

nagy vállalkozás kialakul, mint a Cocakola. vagy a 
McDonald.

Ha már közgazdaságról lévén szó, hadd 
idézzem a Bibliából; Lukács I4;28 írását: „ Mert ha 
közületek valaki tornyot akar építeni nemde először 
leülvén felszámítja a költséget".

Zalápi.

Szeptember 11-én Apák Napi teadélutánt 
rendeznek a cserkészek a Magyar Központ 
Cserkészotthonában. A fiuk és a lányok rövid kis 
műsorral is kedveskednek az Édesapáknak és 
Nagyapáknak.

A szeptemberi iskolaszünetben. 24-től 28-ig 
Ausztrália magyar cserkészei REGŐSTÁBORT 
tartanak Adelaide közelében. Macclesfield 
községben. Mint ismeretes, a cserkészmunka mellett a 
"magyarságtudományok" különböző ágai is a 
cserkészkedés tartozéka. S az egyik ilyen ág a magyar 
népművészet hatalmas kincsestára.

Egy - egy regőstáboron a résztvevők 
népviseletbe öltözve tanulmányoznak egy népi 
tájegységet. Az évek folyamán "végigjártuk” a 
Balaton vidékét. Ormánságot, Göcsejt. Sárközt. 
Kalocsát, a Palóc- földet, a matyó Mezőkövesdet. 
Tardot. a Mezőséget, Szék községet. Kalotaszeget. 
Torockót, a Székelyföldet, a csángókat....

Az idén általános anyaggal foglalkozik a 
tábor, az új résztvevőket szeretnénk " beoltani" a 
néphagyomány és a népművészet szépségeivel. 
Reméljük sikerülni fog.

JÓ MUNKÁT.

с ^ с $ э с ^ е & с $ » с $ э с $ »

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

Érdeklődés a 9878 8122 telefonszámon.
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SZEPTEMBERI
NAPTÁR.
Szeptem ber 5, V asárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Szeptem ber 12, V asárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi. 

Szeptem ber 19, V asárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Regnum Szövetkezet ebédje 

Szeptem ber 26, V asárnap, 
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

______ Férfiak Napja.

А I II M EGYESÜLET BEMUTATJA:

a MACSITA című. filmet:
Szeptember 12-én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Karády Katalin. Szabó Sándor. Bihary 
József és még sokan mások.
Amint az előző Kisújságban elmondtam már. Karády 
Katalin a háború előtti évek eggyik legnépszerűbb 
színésznője, énekesnője volt. Sok híres film 
főszerepét játszotta. Ezek között volt a Halálos 
Tavasz című film. Aki csak teheti nézze meg ezt a 
Karádi filmet is.

Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00.
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

M INDENKIT SZER ETETTEL VÁRUNK!
A Magyar Központ Népi tánccsoportja
Szeretettel vár minden fiatalt, gyereket aki szeretne 
népi táncot tanulni. Három korcsoport van. Próbák 
minden péntek este a Központban. További 
felvilágosítást Ámon Lillától a 9848 4865
telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN Cl A 4 
HÍREI

Szeptemberi összejövetelek:
14-én és 28-én, a Magyar Központban .

Az augusztusi hónap elég csendes volt a 
szokásos mozgalmas összejövetelekhez hozá^szokva. 
14-én voltunk a Kaszinóban, ahol a szerencse 
próbálás mellett két születés napot is
megünnepeltünk. A megható jelenetek után ki ki 
elment a maga szerencséjét próbálni és sokan 
mosolygó arcai tértek vissza, (nem kérdeztük meg 
tőlük, hogy miért!)

Készülünk egy háromnapos kirándulásra ami 
mint mindég nagy sikerrel végződik, a tagság 
megelégedésére.

A Klub Szeptember 21-én tartja évi 
közgyűlését, amire minden tagot kérünk megjelenni. 
A gyűlés d.e. 10:30 kor kezdjük, ha lehet kérek 
mindenkit, hogy időben jelenjenek meg.

BE.

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 Casey Idős Magyarok Klub „Meséinek” 
folytatása.

A tagság különleges gyors szaporodása 
három hónap alatt 275-re emelkedett. Ez a 
nagyszámú tagság elvárta. hogy többszöri 
összejövetelen találkozhassanak egymással. így 
sikerült kieszközölni a Tanácstól, hogy minden héten 
összejöhetünk, minden anyagi megterhelés nélkül. Az 
összekövetek, mint az előtt. $2.00 dolláros tagsági díj 
biztosít minden tagnak kedvezményes ebédeket
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$3 .00-ért, és a szokásos szórakozásokat. Ezek közölt 
a legkedveltebbek a Zene - Tánc, Bingo és a Billiárd 
és a magyaroknál közkedvelt „egészséges”
pletykázás. Persze ez csak azok űzik, akik szeretnek 
másokról minden jót elmondani. A nyugdíjas élet 
sokaknak nagyon érdekes és hihetetlen, hogy mennyi 
szabad ideje lesz hirtelen valakinek, így mindég van 
ideje a nyugdíjasnak mások helyett is gondolkozni. - 
Érdekes, hogy mindég mindent jobban és szebben 
próbál mindenki csinálni, vagy legalább is
képzeletben , mint ahogy van. Persze ez lehet igaz 
vagy talán mégsem? elég az hozzá, hogy mindég ad 
alkalmat arra, hogy kisebb nagyobb súrlódásokat 
okoz egy közösség életében.

így alakul azután, hogy egy egyesületből 
kettő lesz. Nálunk is a társaság egyik része külön vált, 
és egy másik Klub alakult. Ez nem újság és nem is 
mese, de úgy lene az érdekes ha nem így lenne. Sőt 
meglepő lenne a békességben szeretetben együtt 
dolgozó magyar közösség.

A Casey Idős Magyarok Klubja elérte azt, 
hogy azokat a tagokat vonzza, akik még hisznek a 
szeretetben együttműködés szellemében lefolytatott 
összejövetelekben. És ez nem mese! aki nem hiszi 
jöjjön el és győződjön meg maga ezekről a tényekről. 
Mindenkit szeretettel várunk. A Fő célunk az, azt a 
pár órát amit eltöltünk egymás társaságában hetente 
az teljen el a legbékésebb hangulatban, szeretetben 
és testvéries megértésben.
Folytatás a következő Kisújságban. K.S.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K  .. H ÍR EI

A Klub szeptemberi összejövetelei: d.e. 9 órától , 
d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-BAN.

A Klub tagjai Augusztus 23-án 12 napos 
Queenslandi Útra indultak.
Annyira készültek az útra, hogy még a Klub jelentős 
eseményeinek beszámolóját sem tudták leközölni 
velem.

Kívánunk minden tagnak kellemes nyaralást 
és amikor visszaérnek, hosszú beszámolót kapunk 
tőlük. - az ígéret szerint!

Az "EGYKE" nunawadingi elgondolásnak 
már van visszhangja! Kaptam leveleket az irányban, 
hogy mikor és hogy fog ez a mozgalom elindulni. 
Akinek nincs közeli rokona, hozzátartozója itt 
Ausztráliában szeretnék a hagyományuk nagy 
százalékát ilyen célra felajánlani.

A "Harmadik Gyermekért" mozgalommal 
egybekötve, az "Egyke" mozgalom érdekében 
figyeljék Kisújság értesítéseit kedves olvasóink és 
Idős Magyar Klub-tagok. Ez lesz a következő nagy 
közösség megsegítő feladatunk itt kint az 
emigrációban.

Reméljük a Quennslandi napsugár jó kedvet 
és boldogságot ad át a Nunawadingi utazóknak, és 
tele életkedvvel, folytatják Klub-életüket 
visszatérésük után.

ROBERTSON
H Á Z  B IZ T O N S Á G I 

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

beszerelése és karban tartása  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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

SURFERS - PARADISE 
BEACHPQINT or GOLDEN-GATE

1 és 2 hálószobás luxus lakások,
- minden felszereléssel -

Benti és kinti uszoda, tenisz pálya stb.
A repülőtéri szolgálattal: heti $ 400.00-tól. 

Érdeklődés a 07 5591 1190 telefon/ fax számon.

CSO PO RTJA
Minden hónap első szombatján (1999 

Szeptember 4-én) tartja szokásos összejöveteleit a 
szokásos helyen! További felvilágosítást a 9499 6427 
Szmolnik Lajos telefonszámán.
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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 О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZS1 CSABA 
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a 

Bocskai teremben
______________ ( Sakk, kártya, stb.)_________

Dézsi Csaba lelkipásztor levele a Melboume-i 
magyarokhoz!

édkedves testvérem } O X fdb  I 9 qc), jú liu s .? .

(ébrem m el értesítelek, h ogy eg yh á zu n k ebben a z  

esztendőben ünnepli fen n á llá sá n a k ö tven ed ik évfordu ló já t.

Л з  évfordulós ünnepségek keretében eg y (Jfu b ileu m i 

kS S á lt rendesünk, m elyre sze re te tte l h ív ju k  eg yh á zu n k m ú ltb eli és 

Je le n leg i ta g ja it, tá m o g a tó it

Л  ^Ju b ileu m i C *3ál k ivá ló  a lka lm a t a d  a  rég i és ú j 

b a rá to k ta lá lko zá sá ra , a z  em lékezésre, beszélgetésre, d e  a  Jö vő  

tervezésére is  < SS.z ünnepi alkalom m al, különlegesen jtn o rn  

vacsora vá rja  kedves vendégeinket, fferm észetesen  a  tá n cró l és a  

jó  h a n g u la tró l sem  file d k e zü n k  cl, h iszen  k é t zen eka r 

szó ra k o zta tja  m a jd  vendégeinkd.

iáÁ 'C eggyözódésünk, h ogy J e le n lé ted  g a zd a g a b b á  és 

tarta lm asabbá  te szi m a jd  estén ket ^U g ya n a kko r n a g y sze re te tte l 

vá rju k  ism erőseidet, b a rá ta id a t is.

''C iszle k tte l kérünk, hogy a  m eghívó fe lso ro lt telejbnszám ok 

va la m elin kén Jelezd  részvd eli szándékoda t, va la m in t a zt, hegyi 

h á n y szem élyre k ívá n sz o s z ta t fo g la ln i.

k é fize re te tte l O ^á n in k!

(Sóstón á ld á sa  leg yen  életeden. ^3> czsi & saba. sk .

JUBILEUMI BÁL
Helyszín: Fő bálterme a Hawthom Town Halinak 

Burwood Road, Hawthom. 
Időpont: 1999, Szeptember 17-én este 8 órakor 

Megjelenés: Hölgyek - Estélyi ruha
Urak - Sötét ruha, nyakkendővel 

Belépődíj: $30.00 (A vacsora ára benne van a 
belépődíjban)

Gyerekeknek (15 éven alul) $15.00 
Italok: Mindenki hozza magával! (BYQ)

DÉLVIDÉKI M AGYAROK SZÖVETSÉGE 
Szeptemberi Naptár: A DMSz, Szeptember 12-én és 
26-án 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 MataNellie 9774 8067 telefonszámán.

A PRAHRANI IDŐS M AGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfőn reggel 9-től - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.
Augsztusi visszapillantás: Augusztus 21-én tartotta a 
Szent Albansi Idős Magyarok Klubja a Szent István 
Bált.

A bál nagyszerűen sikerült, a szép számban 
megjelent vendégek jól érezték magukat, mint mindig, 
általában.
Paska Béla és zenekara mindig jó hangulatot teremt, és 
a vendégek talpa viszket amikor tánchoz játsszák a 
jobbnál jobb magyar csárdásokat, csoda szép 
melódiákat. Nagy szerencséje a St.Albansi Klubnak, 
hogy a Béla mindig készséggel támogatja a 
megmozdulásokat.

A bál alkalmával került sor az új zászló 
bemutatására, ünneplésére is. Nagy élmény volt ez 
mindenkinek, és tényleg felejthetetlen marad 
mindazoknak, akik jelenlétükkel hozzájárultak az est 
sikeréhez.

Külön köszönet minden tagnak, aki
hozzájárult a bál sikeréhez.
Jövő hónapi terveink: Szeptember 19-én ünnepeljük a 
szokásos Apák Napját. Mondanom sem kell, hogy 
Paska Béla méltó képen fogja szórakoztatni a 
megjelenteket.

Szeptember 27-én a tagság a Tulipán Farmot 
látogatja meg. A népszerű kirándulást csak 3 busz 
használatával tudjuk megoldani. A Tulipán Farm után 
az ebédet a Smorgy’s-ba fogja elfogyasztani a majd 
megéhezett társaság.
Mindenkinek jó mulatást kíván és várja 
összejöveteleinkre a Vezetőség.
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A DEM OKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
M AGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján. (Szeptember 18-án) 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 GEELO N G I MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.
Szeptemberi Naptár;
5- én vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2 órakor
6- án hétfőn, Nöszövetség teadélutánja. 2 órakor az

otthonban.
11-én szombaton. Családi Est. 5 órakor az otthonban
17- én. péntek. Sz.L.E vezetőségi gyűlése, este 6

órakor az otthonban.
18- án. szombat, Katolikus Szentmise 5 órakor az

Otthonban.
19- én. vasárnap. Református Istentisztelet, d.u. 2

órakor a templomban.
20- án, hétfőn, egész napos Buszkirándulásra

megy a tagság a Melbournei Kaszinóba.
Indulás reggel 9-kor az Otthonból.

25-én, Szombaton. Évzáró nagygyűlés az otthonban 
d.u. 3 órakor. Utánna ingyenes vacsora. 

Szeretettel köszöntjük a Felsner házaspárat, a 
Kisújság egy éves előfizetési tombola díj győztesét. 
Figyelem! A Geelongi Tavaszi Bál Octóber 9-én 
lesz . további értesítés az októberi Kisújságban. 
További felvilágosítást Kiss Gizella. Tel. 0352- 
483495.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 FM 
hullámon.

A G REA TER DANPENONG IDŐSEBB 
M AGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében. 
Szeptemberi összejövetelek: 6-án és 20-án. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

NŐI ÉS FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

házhoz is megyünk, (felszereléssel) 
Hívja E rikát a 9879 3708 számon. 

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon.

Bi S 2 íC tI<  e l ő a d á s á b a n

Legszebb m agyar nóták és csárdások. 
Ö rök szép melódiák

C D  - n  é s  k<AKigs2íallcm. 
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 közön a 
92.3 FM hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Geelong! Minden szerdán este 6 és 7 óra között. 
Brisbane! A 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!
Tizennégy hónapi 

"nyugdijaskodásom" és 
szeretett szerkesztői mun - 
kám a közeljövőben kissé 
megváltozik. Meghatáro
zatlan időre visszahívtak munka
helyemre. Ez oknál fogva, kérem 
kedves olvasóim türelmét, ha az 
újság késik a jövőben egy két 
napot.________________________

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

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNY1 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.
M EGRENDELŐ LAP

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

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

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

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

AUSTRALIAI KISÚJSÁG 
névre kiállítani.


