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Sokan már elfelejtették, vagy talán nem is 
tudják, hogy mi is történt 1956 októberében? Egy 
történelmi választás volt. "Magyar Nemzet" szerint, és 
többek között ezt írta: ” Felzokogott egy ország, hogy 
szabadon kisírja magát az elviselt szenvedések miatt, és 
egy törekvés érlelődött a féktelen zsarnokság 
újraéledésének megakadályozására.

Ez volna vélhetően az első motívum, ahol a 
történelmi visszapillantásnak át kell adnia a helyét a 
gondolatinak. Gyász, szabadságvágy és szellemi 
szembefordulás a zsarnoksággal. Érzelmi és értelmi 
összegezését ezek a fogalmak alkothatják a magyarság 
akkori közhangulatának.

Mi volt végül is az. ami olyanná tett bennünket, 
magyaiokat egy villanásnyi történelmi időre, hogy 
példát mutassunk a világnak és máig szóló intelmet 
önmagunknak?

1956 forradalmának és szabadságharcának nagy 
tanulsága, hogy a fegyverek vagy pénz hatalmának 
zsarnokságával szemben csak egy védekezés van: az 
emberség, a szolidaritás, a nemzeti összefogás hármas 
egysége. Erre szavazott tetteivel 1956 Magyarországa."

Az ezredfordulón nem szabad elfelejteni 
1956 - ot és nem szabad elfelejteni az irányt sem amit 
mutatott, akár merre is fordul Magyarország sorsa.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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MAGYARORSZÁGI 
TUDÓSÍTÁSOK...

ÜZENET
A  KISKALÁSZOKNAK

Szent Kinga
Új magyar szentet avatott 
Szentatyánk legutóbbi
lengyelországi útja alkalmából: 
Árpád-házi hokit)}’ Kingái. IV. 
Béla magyar király lányát.

Kingát a lengyelek már halála óta szentként 
tisztelték és boldoggá avatása után 1695-ben II. Ince 
pápa Lengyelország egyik védöszentjének nevezte ki. 
Mi, magyarok megkülönböztetett figyelemmel és 
szeretettel kísértük végig Szentatyánk legutóbbi 
lengyelországi látogatását, végig aggódv a, imádkozva 
és csodálva energiáját, akaraterejét és hűségét hazája, 
népe és feladata iránt.
A három szent testvér
Kinga 1224-ben született, édesanyja Mária bizánci 
hercegnő volt. testvérei többek között boldog Jolánta 
és Szent Margit is. 15 éves koráig a magyar királyi 
udvarban nevelkedett, sokat hallott nagynéniéről 
Erzsébetről. Wartburg szent angyaláról és elhatározta 
hogy ö is szent életet akar élni és szüzességi 
fogadalmat tett. így igen nehéz volt engedelmeskedni 
szüleinek. akik a tatárok elleni harchoz 
szövetségeseket kerestek és örömmel fogadták 
Boleszláv, lengyel trónörökös kézkérő követeit. 
Kinga. Istenben bízva elindult díszes kísérettel, nagy 
hozománnyal Krakkó felé. Útja valóságos 
diadalmenet volt. mert életszentségének és 
szépségének híre messze eljutott.

Az országra szóló esküvő és lakodalom után 
nem volt könnyű királyi férjét rábírni, hogy tartsa 
tiszteletben szüzességi fogadalmát. Lénye annyi 
kedvességet, szeretetet. jóságot sugárzott, és 
Boleszláv annyira megszerette, hogy hajlandó volt 
hasonló szüzességi fogadalmat tenni.
A sótömbben megtalált gyűrű

Kinga férjével együtt járta az országot, 
kolostorokat, templomokat, ispotályokat (kórházakat) 
alapított. A tatárok Lengyelországot is végigdúlták. 
Csorsztin sziklavárába kellett menekülniük.

A had elvonulása után Kinga hazalátogatott 
Magyarországra és apjától kapott bányászok és 
sóbánya megnyitásával igen sokat segített az ország 
talpra állításában.

A legenda szerint, amikor megkapta a 
sóbányát, az aknába dobta az ujjáról lehúzott 
gyűrűjét. Ezt a gyűrűt a bánya megnyitása után az 
első sótömbben megtalálták Lengyelországban. 
S/.ékelvkapu a kolostor előtt 
Boleszláv halála után abba az ószandeci klarissza 
kolostorba lépett, amit ö alapított. A tatárok újabb 
betörése elől ismét menekülnie kellett az egész 
kolostornak, ami ott maradt a tatárok porig 
rombolták. Megostromolták a sziklavárat is. A 
történelem feljegyezte, hogy a tatár ostromlókat 
Bakas Simonfia György és maroknyi magyar csapata 
futamította meg. Kingának 63 éves korában újból fel 
kellett építenie a szandeci kolostort. Ez elé a kolostor 
elé állították fel most a Szentatya látogatása kapcsán a 
Székelyföld magyar népe ajándékát: egy gyönyörűen 
faragott székelykaput (7 méter magas. 11 méter 
széles), amin a lengyel címer mellett a vatikáni és a 
magyar címer is ki van faragva.

Kingát 1292. július 24-én ölelte magához 
Krisztus. Szent Kinga Árpád-házunk virágba borult 
ágacskája könyörögj magyar és lengyel népedért, 
mert a tatároknál nagyobb vész - az Istentől való 
elszakadás veszedelme fenyegeti egész Európát!

T.S.
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EMLEKEZES 1956-RA. írta : Julianna Bőd

ÖTVENHAT HŐSEI

1999 élején a Nemzeti Múzeum Szent Korona 
termében, ünnepélyes eskütétel kíséretében első 
alkalommal került átadásra az ötvenhatos forradalom és 
szabadságharc legmegasabb kitüntetése, a HŐSÖK 
NAGYJELVÉNYE. Tizenegyen részesültek ebben a 
méltatásban, olyan személyiségek, akik annak idején 
halált megvető bátorsággal, fegyverrel harcoltak az 
idegen megszállók és hazai bérenceik ellen. Ez a 
társaság alkotja azt a bizottságot, akik a jövőben 
eldöntik, hogy mely személyek részesülhetnek még 
ebből a kis számban átadásra kerülő magas 
elismerésből.
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BESZELŐ KÖVEK,
MESÉLŐ VÁRAK...

Joós F. Imre nyomán.
(folytatása a szeptemberi Kisújsági részletnek)
EGER
A vár. ott fenn a hegyen négyszáz esztendeje hirdeti a 
magyar vitézek hősiességét. Szinte nincs költő a 
magyar poéták között, aki ne dalolt volna az egriek 
vitézségéről. Négyszáz esztendővel ezelőtt Dodó 
István várkapitány és maroknyi csapata megállította a 
szultán roppant hadát.

A török sereg hosszú ostrom után eltakarodott 
a vár alól, amit érkezésekor "rozzant akol"-nak 
nevezett és amelyről azt gondolta, hogy néhány napos 
ostrom után elfoglalja.

Csuda szép helyön Eger vára vagyon 
Az völgyre fekszik egy hegy oromzaton. 
Északra ellenben Királyszéki vagyon 
Délről fekszik város, egy völgyben vagyon.

Az első költő - Tinódi Lantos Sebestyén - kezdi így 
énekét Egerről, az egri hősökről. A legnagyobb 
magyar kóbor igric az ostrom után járt Egerben, 
akkor amikor az egész ország és egész Európa 
Dobónak és vitézeinek dicsőségéről zengett.

Az egri név azóta jelent egyet a vitézzel, a 
hőssel... Gárdonyi Géza Egri csillagok című 
regényében állított emléket a halhatatlan hősöknek. 
Az ö regényéből ismerjük Dobó Istvánt, a kapitányt. 
Bornemissza Gergelyt és a többieket. Gárdonyi írta le 
először milyen volt a vár Dobó István idejében. Az 
olvasó a regényben úgy ismerkedik meg a várral, 
hogy Dobó. a várkapitány végigvezeti Bornemissza 
Gergelyt a bástyákon, megmutatja neki a várat: 
"....Bornemissza leszállt a lováról. Dobó intett a szőke 
apródnak: - hozd Kristóf a lovat utánunk. Karonfogta 
Gergelyt és a déli kapuhoz vezette. Erős cölöppalánk 
vonult el ott hosszan, jobbra és balra utcává formálva 
a fal alsó részét. Érthető volt. hogy Dobó a fal mellett 
járókat védte vele. az északról várható golyóhullástól.

- Hát látod - mondotta ott megállva. Hogy 
hamarosan tájékozni tudd magad, képzelj el egy nagy 
teknősbékát, amely délre néz. Füzesabonyra. Ez ahol 
most vagyunk . ez a feje. Négy lába meg a farka - a
bástyák. A két oldala két gyalogkapu...... "

Eger városát délre az Alföld, nyugatra pedig 
a Mátra ormai övezik.
A várban még most is minden vasárnapon ott tolong a 
nép. keresi a hősök nyomát és hallgatja a mesét az 
egri vitézekről.

Meglátogatja az író sírját. Gárdonyi Géza ott 
pihen a várban. Fejfáján nincs név, se dátum. Saját 
kívánsága szerint ennyi a sírfelirata: "Csak a teste." 
Ha végigmegyünk a Gárdonyi Géza utcán, 
megtaláljuk azt a házat, amelyben a Gárdonyi 
múzeum van. Eger őrzi a vitézek emlékezetét, éppen 
úgy, mint az író emlékét.

Az egri várfalak.

Ma értékes nagyhírű műemlékek között a Dobó térről 
érkezünk fel az egri vár kapujához. A bejárat a 
kapuudvarának a falában van. egy védőmű tövében, 
amelyet Törökkertnek neveztek és amely egyetlen 
maradványa az ozmán időknek. Ugyan ide szökell ki 
a vár keleti falát közrefogó két új olasz- rendszerű 
bástyák egyike is. Ha áthaladunk a sarokbástya 
tövében a kapuudvaron, azaz a kaput védő előtéren, 
észrevesszük, hogy a várfalak tompaszöget alkotnak. 
A belső szögben, az első bástya a Bornemissza 
bástya. A falakat körüljárva a nyugati oldal közepén 
találjuk a Dobó bástyát. A nyugati és északi falak 
találkozásánál lévő sarok a Tömlöc bástya.

Öreg vár az egri vár. hiszen Dobóék előtt is 
erősség állt már ezen a helyen. Az első oklevelek 
1363-ban említik az egri várat. Most, hogy az egykori 
püspöki rezidenciában Dobó István múzeumot 
rendeztek be és rendszeresen folytatnak ásatásokat, 
egymás után kerülnek napvilágra a régi fegyverek, 
faragott kövek. A magyar múlt eleven útját járja az 
ember, ha az egri várban sétál. Esténként pedig, 
mikor a vár felett kigyúlnak a csillagok, nótaszót visz 
a szél a város felé. Fiatalok énekelnek, egri diákok:

Zöldilsétek egek hamar a fűzfákat!
Hadd nyergelem ismét kesely paripámat.
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Hadd próbálom ismét pihent fegyveremet, 
Sín’a emlegesse török a nevemet.
Régi nóta. egri nóta. Már négyszáz 

esztendővel ezelőtt is dalolták a Dobó vitézei

A vár kazamatái. Balról a várostronmál használt kő 
ágyúgolyók, jobb oldalt főzőüst, melyből a hős egri nők a 

forró szurkot öntötték az ostromló törökökre.

ERDÉIaY PQRLiÁO©’ 
KÍNOSÉI

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 az augusztusi Kisújságban megjelent 
könyv részletnek)

Egy pillanatig szóhoz sem tudtunk jutni, 
majd Dóka elfojtott dühhel nyögte:

- Árulás!
- Nem történt árulás, mert én is ott voltam a 

toronyban - mondta Zsiba. - Nagyokosok! Pedig 
alaposan körülnéztetek, csak éppen a harangláb 
tetejére, a gerendák közé nem esett a mindenre 
kiterjedő pillantásotokból. Hihi! Ugyanis én ott 
kuksoltam, s mindent hallottam!

- Hát jó - csikorogta fogait Dóka. - akkor 
most esküdj meg. hogy nem árulsz el bennünket, és 
menj haza!

- Fityiszt az orrotokra! - így Zsiba de 
majdnem hangosan, s attól kellett tartani, hogy lármát 
csap. ha nem vesszük be a csónakba és akkor vége 
mindennek.

- Én azt mondom. - és a többiek is 
dünnyögtek valami hasonló kényszerséget. - hogy 
jöjjön Zsiba is...

- Ezt még megkeserülöd! - adta meg magát 
Dóka is. majd sziszegve ráparancsolt: - Beülhetsz 
kisasszony, de arra számíthatsz, hogy ha békésebb 
vidékre érünk, úgy kidoblak a csónakból, mint egy 
kis keszeget.

Zsiba hümmögött. s helyet foglalt a 
csónakban, amely a nyári csillagos ég alatt gyorsan 
siklott a folyón lefelé.
A malomszegi kanyar után Csapó és Gubacs már várt 
minket a megbeszélt helyen.

- Hol a szekér? - kérdezte Dóka. amikor 
kikötöttünk.

- Ehun e...- mutatott a bokorra Gubacs nagy 
hetykén.

- Nem látom...- meresztette Dóka a nyakát.
- Mert már szétszedtük - vigyorgott Csapó, - 

vagy hogy akartátok a túlsó partra vinni?
- Rendben - mondta kurtán a vezér.

Csapék akkor vették észre Zsibát. amikor kiszálltunk 
a csónakból, de nem szóltak. Előbb a szekér legyen 
átszállítva a folyón.

- Most mit csudálkoztok? - nevetett halkan 
Zsiba. - Ennél nagyobb meglepetésre is számíthattok 
még.

- Csend! fojtotta beléjük a szót a vezér, aztán 
nekiláttunk a szétszedett kis szekeret a csónakba 
rakni. Amikor készen voltunk. Csík és Boxos indult
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vele a túlsó partra. A terhet kirakták, s jöttek vissza 
értünk.
No de azt a keserves kínlódást, amit mi átéltünk, amíg 
a meredek parton külön a szekeret a külön a csónakot 
fel vontattuk!
Teljesen megvirradt, mire elindulhattunk az 
ismeretlen réteken keresztül a Tiszához. És 
következett az újabb kínlódás, mert hát tocsogókba 
süllyedtünk, vagy mély árok - csatorna - állta el az 
utunkat. Másutt áthatolhatatlannak látszó rekettyés. 
De e keserves vontatáson túl még az az izgalom is, 
hogy összetalálkozhatunk valakivel. Mert hát nyár 
volt, a térségben még gulyák, ménesek legeltek, s ha 
nem pásztorokkal, úgy korán kelő, kaszáló 
emberekkel, erdőkerülővel vagy halásszal is könnyen 
összetalálkozhattunk volna.
De szerencsénk volt, csak a fészkükből felvert 
madarak, bíbicek, fürjek, fácánok és a bokrok alól 
kiugráló nyuszik riasztottak. Végül is a nap már 
magasan ragyogott felettünk, mire a méltóságosan 
hömpölygő szőke Tisza vize megcsillant előttünk. A 
nagy izgalom - ami egyikünk - másikunk szeméből 
már majdnem könnyeket csavart - azonban csak akkor 
kezdett oldódni bennünk, amikor csónakunk átsuhant 
a tokaji híd alatt, s beértünk a kis-tokaji nagy 
kanyarba.

"Mencsszegnek" - a vezér úgy rendelkezett, 
hogy itt alkalmas helyen kikötünk, mert szörnyű 
éhesek voltunk, s az éjszaka folyamán egyikünk sem 
hunyta le a szemét.

A sziget bal oldalán - Tiszanagyfalu felől - 
találtunk is megfelelő helyet: egy vízre hajló füzes, 
bokros részt, ahová a csónakot is el tudtuk rejteni a 
partról kíváncsiskodó szemek elől. De mielőtt 
evéshez, majd pihenéshez kezdtünk volna, Dóka 
szemlét tartott, azazhogy előbb nekiesett Zsibának:

- Most mond el, hogy kitől szereztél tudomást 
arról, hogy mi a toronyban tartjuk a hétpecsétes 
haditanácsunkat és eskünket?

Zsiba kényszeredetten mosolygott, majd a 
tőle már megszokott bátor és értelmes hangon a 
következőket mondta:
- Hát először is... az a hétpecsétes titok és eskü csak 
hattal lett megpecsételve, mert a nagyságos fejedelem 
fényképének a hátuljára az én vérem nem cseppent. 
Pedig tavaly egy haditanácson úgy döntött az igen 
tisztelt nagy vezetőség, hogy engem örökre a csapatba 
fogadtok! Vagy ez a fogadalom már semmis? Hogyan 
akartok ti Rodostóba eljutni, ha úgy változtatjátok a 
hiteteket, mint az urak a gúnyájukat? Na, erre felelj 
nekem, te nagy hős generális.’Ez más...- csikorgatta a 
fogait Dóka. - Ez a mostani elhatározásunk egészen

más... Meg kell értened Zsiba, hogy ez az út leánynak 
nem való! Ha véletlenül nem sikerülne a 
vállalkozásunk, téged a szüleid agyonvernek, és...és

- Hát aztán?! - csapott Dóka szavába 
szenvedélyesen Zsiba - talán eddig is te tartottad 
helyettem a hátad? Aztán mi az, hogy lánynak ilyen út 
nem való? A Munkácsi várat talán nem Zrínyi Ilona 
védte? Eger vár ostrománál Dobó Katicáék talán 
krumplit hámoztak, s csak úgy az égből potyogott a 
törökre az égő szurok?...

(folytatás a következő Kisújságban)

r

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

ELTEMETTÉK SZELECZKY ZITÁT.

A budapesti Kálvin-téri református 
templomban búcsúztatták Szeleczky Zita művésznőt, 
a magyar színészet és a tudatosan magyar kultúra 
kimagasló egyéniségét. Ravatalára helyezték az 
emigrációban végzett munkásságáért 1993-ban 
kapott, a Magyar Köztársaság középkeresztje 
kitüntetést.

Hegedűs Lóránt református püspök a 
gyászistentiszteleten így búcsúztatta Őt: Szeleczky 
Zita puszta megjelenésének, művészi alakításainak 
köszönhetően a legkivételesebh tehetségek 
magaslatain járt, de még akkor is el tudott számolni 
a hitével. Az emigráció nevében Semjén István arról 
emlékezett, hogy a lelke mélyén lángoló 
hazaszeretettel élő nagyasszonynak sokszoros 
fájdalmat, kínt és szenvedést jelentett az emigráció, 
hiszen ötven évet kényszerült külföldön élni. "

Augusztus 2-án a Borsod megyei Nekényesen 
temették őt el, s a temetésről szóló tudósításban, 
nagyon hosszú idő óta először szólalt meg a Magyar 
Rádió Esti Krónikájában a Hiszekegy, Szeleczky Zita 
hangján. A művésznő sokat hangoztatott kívánsága 
szerint ugyanis e kis falu temetőjében, édesanyja 
mellett helyezték őt örök nyugalomra.

Ravatalánál több mint ezer tisztelője, 
pályatársa vett tőle búcsút. Nemcsak a környező 
falvakból, hanem Budapestről, Egerből jöttek el a 
temetésre.
Az emigrációban végzett munkájáról Hegedűs Ferenc, 
a Magyarok Világszövetsége Borsod megyei titkára 
emlékezett meg, s többek között ezeket mondta: A
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magyar emigráció egyik vezéralakja lett. 
Argentínában magyar nemzeti színházat alapított, s 
fáradhatatlanul dolgozott Los Angelesben, s a 
reményt vitte el mindenhová, ahol csak megfordult a 
földgolyón. Hazafiassága szikrázó fényű volt 
mindannyiunk, az egész világ magyarsága számára.

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 V ARÁZSOLJA 

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

MAGYAROS RECEPTEK
GOMBÁS PALACSINTA BATYU

Elkészítési ideje: 40 perc.
I batyu: 507 kj/122 kcal.
Hozzávalók. 4 személyre: 3 evőkanál olaj. I hagyma. 
200 gnn. gomba. 100 grm. cukkini. 6 - 8 zsályalevél, 
I gerezd fokhagyma, só, bors, 4 - 5  szál 
petrezselyem. 2 tojás. 16 szál snidling. 8 sós 
palacsinta.

Az olajban 4 - 5  percig pirítjuk a finomra 
vágott hagymát és zsályát, a felkockázott gombát és 
cukkinit, az áttört fokhagymát. ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. levét elfözziik. A tojásokat felverjük, a 
keverékre öntjük, rezgösre sütjük, megszórjuk a 
vágott petrezselyemmel. A snidl ingszálakat
leforrázzuk. Minden palacsinta közepére I evőkanál

tölteléket púpozunk, a széleket összefogjuk, 
megkötjük 2 szál snidlinggel. Tálaláskor 
mikrohullámú vagy hagyományos sütőben (lefedve) 
átforrósítjuk. és paradicsommal, olívabogyóval 
díszítve előételként tálaljuk. Besamelmártást, 
ketchupöt kínálhatunk hozzá.
ÖTLET: könnyen és gyorsan dolgozhatunk, ha a 
palacsintákat egy kompótos tálkába terítve töltjük
kötjük meg.

Ajánlatos előétel; díszítve paradicsom és 
paprika szeletekkel nagyon mutatós és mellette 
nagyon finom.

MAGYAR étterem
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

FÉL SZEMEM RAJTA
- Meddig néz az ember fél 
szemmel az anyósra?
.999?

OKTÓBER
Jeles napok; 

Október 4.Assisi 
Szent Ferenc napja. 

Október 20. Szent 
V endel napja. 

Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 43 éves 

évfordulója. Október 
26. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 
Júdás napja. Ahogy 

a regula mondja. 
Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, 

heg}'aljai kapás, várj 
Simon-Júdára.

- Amíg el nem húzza a ravaszt.
Az egyik horgász megkérdi a másikat:

- Józsi, voltál horgászni?
- Igen. voltam.
- Na. és mit fogtál?
- Csukát ...
- És hazavitted?
- Nem. visszadobtam.
- Miért?

ÖNTELT FÉRJ
Úgy becsülj meg, hogy ha meghalok, nem 

kapsz többé olyan férjet, mint én voltam! - mondja 
Kovács a feleségének.

- Nem tudom, honnan veszed ezt a 
hülyeséget, - gonolod hogy szükségem van még egy 
ilyen férjre?!

- Mert 44-es volt, és szorította a lábam!.... 

CSALÁDFÁK
A kisnyuszi találkozik az öszvérrel és kéri, 

hogy mutatkozzon be.
- Én öszvér vagyok. Apám ló, anyám szamár.

Később találkozik a farkaskutyával, ö is 
bemutatkozik:
- Én a farkaskutya vagyok. Apám farkas volt. anyám 
kutya.

Egyszer aztán zümmögést hall. és egy darázs 
leszáll mellette, hát te ki vagy? - kérdezte,
- Én vagyok a lódarázs.

A nyuszi ránéz, és mérgesen ráförmed: Na ne 
mond. úgy sem hiszem el.....

VÉGEREDMÉNY
A fiatal tanítónő a számtan fortélyaira 

igyekszik tanítani az első osztályosokat.
- Ha van három almád, és a testvéred 

megeszik kettőt, mi lesz a végeredmény? - kérdezi 
Pistikétől.

- Azt hiszem nagy verekedés! - válaszolja a
gyerek.

JÓL NEVELT GYEREK
- Pistike, mit mondott a szerelő bácsi, amikor 

leesett a létráról?
- A csúnya szavakat kihagyjam, apa?
Akkor nem mondott semmit.......
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Ml A KÖLCSÖN?
A harmadik rész!

A „mindenható" pénzről régen azt tartották, 
hogy a pénz kormányozza a világot, (pecunia reqit 
mundum). Ma már mindenki tudja és saját magán 
tapasztalta, hogy a pénz egy értékmérő csere-eszköz. 
Nélküle nehéz lenne elképzelni a mindennapi 
éltünket.

Ha nincsen a tulajdonunkban egy "fillér" sem, 
bizony nehéz a mindennapi élet, ha viszont túl sok 
van belőle, mint például 1946 augusztus 1 előtt, akkor 
olyan óriási INFLÁCIÓS áradat keletkezhet, ami az 
egész gazdasági életet megbéníthatja.

Érdekességként visszaemlékezhetünk arra, 
hogy 1945 augusztusában Magyarországon 1 kg. 
kenyér ára 6 pengő volt, október 27, novemberben 
80, december végén már 310 Pengőre emelkedett. Az 
infláció 1946 elején 700 Pengőről az év közepére 
felemelte 360 Millió Pengőre. Nem is beszélve az 
elkövetkező MILL és ADÓ-PENGŐS világra.

Visszaemlékezni és gondolni is rossz rá, 
amikor megjelentek a "nagyszámú" papírpénzek; 
tízezer miipengő azaz tíz és százmilliárd pengő 
"értékű" bankjegyek. Akinek abban az időben 
pénzbeli adósága volt, azt gyorsan kitudta fizetni. 
Viszont akkor már megjelent a tárgyi értékek csere és 
kölcsön szerepe is.

Sokan emlékeznek még azokra a nehéz 
időkre, amikor orosz mintára bevezették a 
tervgazdálkodást. Aminek a lényege a terv szerint 
előállított kellékek "pontos" előállítása volt. 
Természetes aránytalanságok keletkeztek és 
hiánycikkek, a sorbaállások sok sok ember életét 
megkeserítették.

A kereslet - kínálat gazdasági törvénye ma is 
fenn áll, csak arra nem gondolunk, hogy a nemzetközi 
és a globális piacmegosztásban már megtalálhatók a 
célszerű tervintézkedések. A legjobb példa erre a 
"GAT" nemzetközi élelmiszerellátás szabályozása. 
Nagyon nehéz dologra vállalkozna az, aki fel akarná 
sorolni a világpiacra ható tényezők mindegyikét. 
Most, a közelgő évszázad kezdetére egy igen jó 
alkalom kínálkozik, hogy a minden embert érintő ár 
ingadozásokat figyelemmel kísérjük...

Ismeretes, hogy a tömeg "vásárlóereje" 
kiszámíthatatlan. Előfordulhat, hogy egy vásárlázi láz 
fut végig a világon és napok alatt kiürülhetnek az 
élelmiszer üzletek polcai. Ugyanis, ha a 
villanyellátásban, szállításokban, vagy a 
"mindenható" komputerekben netalán zavar

keletkezik, az természetesen kihat majd a kenyér, a tej 
és egyéb élelmiszerek ellátására. Már találkozunk 
olyanokkal, akik egy - két havi tartalékot tárolnak, 
főként liszt, olaj, cukor, só stb. fontos 
szükségletekből.
Nem valószínű, hogy indokolt, de, ha a vásárlási láz 
világjelenség lesz, az minden fogyasztóra kihat. így 
azért nem árt, ha mi magyarok is jobban oda 
figyelünk a kereslet - kínálat függvényére.
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Nagy figyelemmel olvastam kedves útleírónk 
"tömör életrajzát", hiszem magam sem 
voltam teljesen tisztában, hogy Bodó Ferenc 

egy világjáró milliomos vagy szenvedélyes turista aki 
egy világcég jóvoltából járja a világot. Mindenesetre a 
Kisújság olvasói nagy érdeklődéssel követték a Bodó 
- tudósításokat, amiket ismét, az olvasók nevében 
nagyon szépen köszönünk! (Szerk.)

Í GY (.01.1) COVST-I HÍD TÖRTÉN LTL.

Irta: Bodó Ferenc.
- Eddigi útleírásaimból a kedves Olvasó 

megismerhette az utazásaink egy részét, de azt nem. 
hogy hogyan finanszíroztuk azokat. Természetesen 
semmiféle anyagi támogatást nem kaptunk, még a 
Volkswagen-től sem. pedig egyszer irtain nekik ebben 
az ügyben Németországba. így hát a keresetünkből 
kellett ezt a költséges szenvedélyünket megfizetni.

Amikor 1957-ben Ausztráliába érkeztünk, 
rövidesen a N:S: W:-i Department oj'Mairt Roads -nál 
találtam magam. Sydney-ben. ahol kis-hidakat 
terveztem, annak ellenére, hogy otthon út-vasút 
tervező gyakorlatom volt. Ehhez a sydney-i álláshoz 
közel tíz évig ragaszkodtam és ezután Dél-Afrikába. 
Fokvárosba kerültünk. Nyolc hónapos munka után 
elindultunk Afrikán keresztül Európába.

A sydney-i hivatalomban Mátéffy Isti és 
Drahos Pista segített, amíg a nyelvet elsajátítottam és 
belejöttem az ottani munkába. Voltak ott más 
magyarok is, tehát jól éreztem magam. Cape-York
on kívül még Londonban és Toronróban dolgoztam 
és a feleségem többnyire mint műszaki rajzoló járult 
hozzá az expedícióink tetemes költségeihez.

Visszatérve Ausztráliába Brisbane-be majd a 
Gold Coastra kerültünk és én ott vállaltam munkát, 
mint "freelance". vagy magyarul szabadvállalkozó 
(szabadúszó) mérnök. Ez persze sok 
munkanélküliséggel is járt. de szabadok akartunk 
lenni öt - hat évenként esedékes utazásainkra.

így történt, hogy a nyolcvanas években éppen 
munka nélkül voltam, amikor a Gold Coast City 
Council rajzolót keresett. Amikor erre jelentkeztem, 
nem kaptam meg az állást, mert amikor az Assistant 
Chief Engineer megtudta, hogy főleg hidakat szoktam 
tervezni, azonnal alkalmazott mint mérnököt. Az első 
munkám egy kisebb híd tervezése volt, de már a Ross 
Street Bridge-et otthon terveztem, mint J.F.B & 
Associates egyik tagja.

A másik tag. Birike a feleségem volt. aki az 
egész hidat megrajzolta. Még egy hidat terveztünk, a 
Heinze Dani mögött, hatalmas pillérekkel, mert a

tervezés a völgyzárógát jövőbeli vízszintjét is 
figyelembe kellett, hogy vegye. A Ross Street-i 
hídnak az egyik hídfőjénél egy körív is volt. melynek 
egy része az építményre esett. Ennek kitűzését a 
vasúti körívkitűző könyvem segítségével milliméter 
pontossággal oldottam meg. a fiatal ausztrál földmérő 
legnagyobb csodálatára.

Mivel az építkezést a Council mérnökei 
vezették le és én a helyszínen sosem jelentem meg. a 
hídavatáskor, amikor még egy kis utómunka folyt, az 
ott dolgozó ember nem akarta elhinni, hogy a hidat én 
terveztem, de ez egyáltalán nem bántott, mert éppen 
készülődtünk Braziliába. hogy a korábbi Alaszka - 
Mexikó - Patagonia expedíciónkat egy kicsit 
kiegészítsük a dél-amerikai földrészen.

Paraguay-ba repültünk, ahonnan autóbusszal 
mentünk a híres Iguazu Vízeséshez, majd ugyanígy 
folytattuk az utunkat Sao Paulo-t. Rio de Janerio-t és 
más nagyobb brazíliai városokat is útba ejtve, amíg az 
Amazon mellett fekvő Manauszba nem értünk. Ez 
már az úgynevezett Zöld Pokolban volt s november 
lévén, a párás, nedves meleg igen meggyötört 
bennünket. De piranhát fogtunk a folyóban méghozzá 
csónakból, este a kifogott "dühös" halat ettük kirántva 
s nem ő minket. Érdekes látvány volt a vastag 
gumifák csapolása az őserdőben.

Ez azután sikeresen elfelejtette velünk 
minden munkával kapcsolatos dolgot. Manauszban. 
többek között megnéztük még a világhíres 
Operaházat, amit egykor a gazdag gumi-bárók 
építettek maguknak, hogy a leghíresebb európai 
operatársulatokat ide tudják csalni. Ez az építkezés 
bizony nem kerülhetett két fillérbe, az akkori idők 
szállítási és építkezési módszerei miatt.

A túra végeztével Európába repültünk, hogy 
szeretteinket meglátogassuk Pesten. majd 
megelégedetten visszatértünk Ausztráliába, hogy újra 
felvegyük a munkát és a következő utazásunkra 
anyagi fedezetet gyűjtsünk.

A Ross Street Bridge építés közben.
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CSERKÉSZ REGÖSTÁBORT 1999
Mintegy harminc fiú. leány és vezető vett 

részt az idei regöstáboron az elmúlt héten Adelaide 
közelében. Minden külön tudósító helyett. íme 
néhány részlet a résztvevő cserkészek beszámolóiból, 
eredeti fogalmazással, egy - egy betűjavítással:

Heremii Andrea vagyok és ez volt az első 
Regös Táborom. Nagyon élveztem a Fonó Táncházat 
este, mert mikor kisebb voltam akkor nagyon 
szerettem volna magyar táncot tanulni... Az egész 
tábor nagyon jó  volt és jó volt találkozni más 
cserkészekkel más államokból. A népjátékok nagyon 
jók voltak. Nagyon szerencsés voltunk az egész 
táboron keresztül mert nagyon jó  időjárás volt. A 
zenekar ami játszott nekünk nagyon jó  volt. Jobb 
táncolni egy igazi zenekarral.

AH in all. NAGYON jó  volt a tábor! "
(Herendi Andrea. Adelaide)

"Az 1999. Regöstábor egy szóval 
elmondhatom: Kiasz volt!....

Számomra a második nap volt a 
legérdekesebb, mert sokat láncoltunk este. A zenekar 
egy fantasztikus hangulatot csinált a cserkészek 
között. .. A hímzés, agyag-gyúrás és tojás festés 
tetszett. Ilyen fizikus munkákból szeretnék többet....“

( Bakos Erika. Melbourne)

"F.z már a 4. regöstáborom és nagyon jól 
éreztem itt magam... Jó alkalom találkozni a 
korombeli "új" cserkészekkel - mind ami közben 
tanulunk a népi hagyományokról, szokásainkról, 
történelmünkről és földrajzunkról. Ha mindent nem is 
veszünk be az előadásokból (mert Pistabá szerint ha 
hímezünk és faragunk akkor nem tudunk odafigyelni 
az elméletre) legalább egy kicsi megmarad 
bennünk.....

Nekem egy kicsit könnyebb az egész mert 
másfél évig jártam Iskolába Magyarországon. Így 
többet is jelentenek az előadások - talán azért mert 
jobban megértem mint egy néhány másik barátom. 
Nagyon érdekel a magyarok történelme, szokásai és 
legfőképpen néptáncaink és népzenénk... Az ilyen 
zenét jóval jobban tudom értékelni mint a csiri-csári 
báli zenét, mert tényleg ez az igazi...

Nagyon jó! éreztem magam, úgy gondolom 
tanultam valamit, és jó  kikapcsolódás volt a 
mindennapi élet unalmas öltözetéből 4 napig 
népviseletbe öltözni (  még akkor is ha kissé koszos 
lett) "

(Kőhegyi Ildikó. Melbourne)

"Az 1999-es Regös tábor CRYSTAL LAKE 
Campben nagyon érdekes volt és főleg, hogy ez volt 
az első Regös táborom. Amit legjobban kedveltem az 
a táncházak voltak. Nagyon élveztem hallgatni a 
zenészeket ahogy húzták a székely muzsikát.. Örülök, 
hogy eljöttem a Regős táborba. Még élveztem a 
hímzést és a népi játékokat kár, hogy csak ilyen 
rövidnek lelt az idő. "

(Fülöp Zsuzsi, vendég a TURUL tánccsoportból)

"A 24 órás busz utazás Sydneyből nagyon 
hosszú és fárasztó volt, de érdekes volt kivárni ezt az 
utazást. Egy kicsit unalmasak voltak az előadások a 
történetről és a földrajz nem nagyon tartotta a 
figyelmemet. De azért nagyon sok jó  dolog volt ezen 
a táboron " (Pór Vanda Sydney)

"Az 1999-es "NAGYMAGYARORSZÁG" 
Regös Tábor számomra szép élmény volt. Régi 
ismeretségek újra éledtek és új cserkészekkel is 
szerencsém volt találkozni. Együtt tudunk meg sok 
mindent a régi magyar szokásokról és népi 
hagyományokról amelyekről a mai világban való 
élelhöz is le lehet venni sok tanulságot....

(Kőhegyi Laci. Melbourne)

"Az egyetlen baj a tábor alatt az volt,- 
nagyon rövid volt - véleményem az, hogy túl gyorsan 
eltelt a tábor és máskor több ideig kellene menni a 
tábor(ba) egy másik jó  dolog volt az amikor 
agyagból csináltunk kis kancsókat a történelmi 
csináltalások szerint...."

En, meg mindenki más a tábor alatt jól 
érezték magukat és alig várjuk míg a Jamboree 
eljön." (Tóth Jancsi. Melbourne)

Ilyen és ehhez hasonló beszámolók után az ausztráliai 
cserkészek magyar öntudatukban megerősödve 
bizakodva nézhetnek az új évszázad felé.

Köszönet a Cserkészvezetők, Oktatók és 
kísérők fáradságos de eredményes munkájukért.

JÓ MUNKÁT.
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MAGYAR KÖZPONT.

OKTÓBERI 
NAPTÁR. _______ __
Október 2, Szombat.

d.u. 2 órakor. Magyar Központ Tanácskozás.
Október 3, Vasárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor az Árpád Otthon évi 

Közgyűlése a Központban.
Október 10, Vasárnap.

d.u. 3 órakor Magyar Mozi.
Október 16, Szombat.

este 7:30-kor Pöttyös Bál. (Gyöngyös Bokréta) 
Október 17, Vasárnap.

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

Október 24, Vasárnap.
d.e. 10 órakor a szokásos Evangélikus 
Istentisztelet.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelettel 

kezdődik az OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉS.
12 órakor Hősök Emlékmű Koszorúzása, 
d.u. 1 órakor ebéd a "nagyteremben" 
d.u. 3 órakor Emlék Ünnepély az Ifjúsági 
Teremben, a Központ és a Victóriai Magyar 
Szövetség közös rendezésében.

Október 29. Péntek.
este. 7:30 kor A Regnum Szövetkezet Évi 
Közgyűlése.

Október 30. Szombat.
d.u. 2 órakor. Az Ifjúsági Egyesület Évi 
Közgyűlése.
d.u. 4 órakor. A magyar Ház Szövetkezet Évi 
Közgyűlése.

Október 31, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor A Szociális Klub Évi 

______ Közgyűlése._____________

A Magyar Kö/.pont 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 FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a MÁGNÁS MISKA című, filmet;
Október 10-én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Latabár Kálmán és Árpád. Gábor Miklós, 
Német Marika. Sárdy János. Mészáros Ági, Góby 
Hilda és még sokan mások.

A Mágnás Miska a magyar komédia filmek 
egyik legkiválóbb alkotása. A szereplők mind a 
magyar színélet kiváló és halhatatlan szereplői. Aki 
csak teheti nézze meg ezt a magyar filmet is. 
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak S 5.00.
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Októberi összejövetelek:
12-én és 26-án, a Magyar Központban . 
Szeptemberi visszapillantás! Az Apák napi ebéd 
szeptember 7-én volt, a „Food Star" étteremben. Ez 
az összejövetel a szokásos találkozáson kívül volt.
Az Apákat. Nagypapákat likőrös csokoládéval 
köszöntötte fel Boros Emil elnök, a Klub és a 
mamák, nagymamák nevében mondott kedves 
szavaival. (Ez csak $5.00-ba került a Klub tagoknak, 
mert a másik felét a Klub adományozta a 
megjelenteknek.)

Mint minden év szeptemberében. Victória 
állam miniszterelnöke GeofT Kennen ebben az évben 
is megtartotta szokásos vacsorával egybekötött 
fogadását a Victóriában élő több nemzetiségű 
bevándorlók részére. A Klub vezetőség több tagja 
megjelent ezen az összejövetelen, és találkozhattak a 
Premier-rel. (Barátságos embernek ismerték meg. aki 
mindenkivel közvetlenül beszélgetett és volt egy jó 
szava a megjelentekhez.)

Szeptember 21 -én volt az évi Közgyűlés ahol 
a következő vezetőséget választotta meg a tagság: 
Elnök: Boros Emil, - Alelnök: Acél Mária 
Titkár: Házi Irén. - Titkár helyettese: Tóth Teréz 
Pénztáros: Kovács György,
Pénztáros helyettese: Márton Erzsébet
Jó munkát és egészséget kívánunk az új vezetőségnek.
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Október 20, 21, 22; Griffits - Riverina busz 
kirándulásra megy a Klub tagsága, amire már minden 
jegy elékelt.

Ez alkalommal köszönetét mond a Móra és a 
Lovász házaspár Boros Erzsikének azért a gyönyörű 
csokor rózsáért amit az Édesanyjuk 80-ik 
születésnapjára adott. Az Klub tagság köszönetét és 
jókívánságait tolmácsolta ezzel.
Október 24-én ünnepély, előtte a koszorúzás Hősök 
emlékére a Központban. A megemlékezés előtt ebéd 
kapható a nagyteremben.

B.E.

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

A szeptemberi hónap sokáig emlékezetes 
marad a Casey Idős Magyarok Klub tagoknak és 
vendégeknek.

A Klubbot meglátogatta a helyi és állami 
vezetők kiküldöttei. A parlamenti képviselő Robert 
Dean a polgármester Joan Holsol és a Councilor Sam 
Afra, aki majdnem minden nagyobb összejövetelen 
részt vesz. Vendégeink voltak a St.Albas-i Idős 
Magyarok tagjai is. A tánc tudásuk elismerést igényel 
éppen úgy a billiárdos gárda is.

A finom ebédet lemosta „ami lemosta”, és a 
hatása alatt eldöntötte a társaság, hogy ez a nagy 
élmény volt a legszebb a „huszadik századból.” 
Továbbá megfogadta mindenki, hogy részese lesz 
mindenki abban, hogy még szorosabban tudjon 
eggyüttműködni minden egyes Idős Magyar Klub itt 
Melboumeben. Még szebbet és jobbat remél 
mindenki a Millenenum kezdetével a jövőre nézve. 
Reméljük, hogy így is lesz.

Az Apák napját ismét megünnepelte a Klub, 
és csak a mesében lehet hallani szebbet és jobbat 
amilyennek sikerült.

Az Ajándék Bál is emlékezetesen szép volt. A 
Kék fiuk zenéje mellett jól mulatott a társaság, amin 
még a Turul Tánccsoport fellépése emelte a 
hangulaton. Rengeteg tombola tárgy és sok finom 
sütemény köszönhető a jószívű tagságnak, amiből 
arra lehet következtetni, hogy összefogásuk és 
önfelálldozó közösségi munkájukkal bizonyítják az 
idetartozásukat.

A Bál teljes bevételét az év közben kapják 
vissza a tagok és a vendégeink. A kedvezményes 
ebédek mellett, még olyan összejövetelek is lesznek

ahol a tagságnak majd csak egy „köszönöm-be” fog 
kerülni az ebédjük.

A tombola tárgyak nyerteseit, - a díjjak 
átvétele alkalmából Nagy Sándor humoros „kisérő 
vicces bemondásaival” megnevetette annyira, hogy a 
megjelentek „sírtak” a nevetéstől. Ez annyira sikeres 
volt, hogy többen kérték ilyen forma „tombola” 
megismétlését. A Bál sikere között kell megemlíteni 
azt is, hogy már egy hónappal a nagy nap előtt 
eladtunk minden jegyet. A terem teljesen tele volt, 
nem tudtunk volna több embert befogadni.

Köszönet minden egyes segítőnek, 
adakozóknak és rendezőknek de legfőképp a 
dolgozóknak. A dolgozók közé tartoznak azok a 
különleges emberek, akik reggel négy óráig 
takarították a helyiséget velünk együtt.

Előre elszánt akaratunk, hogy mindaz aki így 
kiveszi részét a közösségi munkából, arcképét 
„bekeretezve” kitesszük a Klub falára, példaképen 
minden tag és vendég számára. így legalább 
mindenki tudni fogja, hogy ki fáradozik legtöbbet 
Közösségünk érdekében.

A Casey Idős Magyarok Klubja mindenkit 
szeretettel vár. A fo célunk eddig is az volt, hogy egy 
pár órát töltsünk egymás társaságában teljes békében 
jó hangulatban, szeretetben és testvéries
megértésben.

K.S.

A NUNAWAPINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

Klubunk októberi összejöveteleit 13-án és 27-én tartja 
d.e. 9 órától d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL BAN.

Sok minden történt a elmúlt néhány hét alatt. 
Mást nem tehettünk, terveztünk, és a sors kegyesen, 
de sodort magával.

Klubunk Augusztus 18-án ünnepelte 
fennállásának 10-éves évfordulóját. Egy kis ünnepnek 
indult, Mindenki, aki szívesen viselte közösségünk 
életét, valamivel segíteni akar....

A Klub életének, történelmének méltatása 
után a tagság összeállításában szavalás, énekkórus, 
elbeszélés felolvasása következett. Nem lehet sorolni 
a szereplők és segítő kezek neveit, mert nem volna 
vége. A Vezetőség is a választmányi tagokkal 
együttesen dolgozott hónapokon át. Volt ebben az 
ünnepélyben valami odaadó közvetlenség, és 
melegség. Mint egy nagy család, a maga egyszerű 
módján akart örömet szerezni egymásnak.
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Még mindig csodálom a TORTÁT! a Klub 
születésnapi tortáját, SZABÓ ILONKA adománya 
volt a Klubnak. Akkora volt, hogy mindenkinek jutott 
egy szelet, pedig több mint százan voltunk.

Alig, hogy az ünnepségeknek vége volt, 
indultunk a megtervezett Queenslandi 12 napos 
kirándulásra. Akaratunkon kívül, nagyobb méretű 
buszt kellett rendelnünk, hogy a "követeléseknek" 
eleget tudjunk tenni. Az indulást, izgalommal és 
szorongó érzessél várta mindenki. Félelem töltöttel el 
a vezetőket, hiszen 57 emberrel még egyszer sem 
mentünk ilyen messzire. De örömmel mondhatjuk, 
hogy a sok munkának meg volt a gyümölcse. Mindeki 
jól érezte magát (majd nem mindenki) az úton. Ez út 
alkalmával történt, hogy felvettük a kapcsolatot a 
Kisújságban hirdetett GOLDCOAST-i Magyar Baráti 
Körrel, melynek látogatása eredeti terveink 
megváltoztatásával volt csak elérhető.

A Goldcoast-i látogatás augusztus 29-én 
történt és ez lett az egész utunk fénypontja. A finom 
ebéd után kezdtük el az ismerkedést, és sok 
régnemlátott ismerős talált egymásra.... közben a 
zenekar játszotta a talpalávalót. Ottlétünk alatt kis 
fogadalmak is elhangzottak, hogy újra kell találkozni, 
valamilyen formában. Búcsúzás előtt GAÁL Marika 
megköszönte Klubunk nevében a kitünően 
megrendezett fogadtatást, és csak az volt a baj, az 
idulás ideje, habár sokkal később mint terveztük, 
mégis eljött. Elhoztuk a felejthetetlen emlékeinket 
elhoztuk a Goldcoast-i Magyar Testvéreinktől, a 
szívünkbe zárva. Mindenki reméli, hogy a 
fogadalmakhoz híven ismét találkozhatunk....

Sok szép emlékkel tértünk haza szeptember 
3-án, még az idő, ami nem volt mindig kedvező 
fürdésre, sem vette el a jókedvünket.

Hazatérve új feladatok állnak előttünk. 
Szeptember 15-én a Buwood Hwy-i Smorgys-ban 
tartottuk az Apák-napi ebédet. Itt még mindenki az 
útról, a születésnapról beszélt és az Apák 
köszöntésével kapcsolatos zür-zavart élvezte.

Lesz e már egy kis pihenés? - ez a kérdés.... 
Azt már nem! .... évi közgyűlés és váasztás 
szeptember 29-én, aminek eredményéről a következő 
hónapban fogunk beszámolni.

A választás egyben egy kis ünnep is lesz. 
Megemlékezünk Klubunk vezetőségéről, akik mint a 
klub dolgozói (szolgái) szerényen, de keményen 
dolgoznak a közösségért. Nem szabad elfelejteni, az 
állam ad valamennyi segítséget, de a munkaerőt csak 
a Klubnak kell hozzáadni...

S U R FE R S PA RA D 1SE 
B E A C H P O IN T  o r  G O L D E N -G A T E

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.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfőn reggel 9-től - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
Szeptemberi visszapillantás:

Szeptember 19-én ünnepeltük az Apák- 
Napját. A nagy teremben több mint 160-an 
voltunk. Szép műsorral kedveskedett a Klub a 
Papáknak, Nagypapáknak. Ezt a műsort a Klub 
maga állította össze és minden szereplője egyben 
Klub tag is.

Édesapáról szóló verset Rideg Zsuzsa 
szavalta, aminek nagy sikere volt. A Klub 
énekkara és tánccsoportja is fellépett, nagy tapsot 
kaptak a szereplő "Nagymamák".

A jó hangulatról mint mindég, Paska Béla 
és társa gondoskodott. Volt egy gyönyörű hangú 
vendégünk is, Varga Lídia, aki magyar nótáival 
elbűvölte a lelkesen tapsoló közönséget.

Denkovics József és Német Sándor 
gondoskodtak az ebédről, ami nagyon finom és 
ízletes volt. 4 órakor (mert az muszáj volt, a 
helyi rend miatt) nagy sajnálattal búcsúzott el 
egymástól az ünneplő társaság.

Mindenkinek köszönjük segítségét, és a 
tombola tárgyakat, (annyi tombola tárgy volt, 
hogy még karácsonykor sincs ennyi ajándék a fa 
alatt) A szép együttműködésnek köszönhettük, 
hogy ilyen szép és felejthetetlen volt az Apák- 
napi ünnepünk.

Szeptember 27-én voltunk a Tulipán- 
Kertben, ami gyönyörű és mesés volt. Aki csak 
teheti keresse fel ezt a mese-szép tulipán 
"világot" amit minden évben tavasszal nyitnak 
meg a közönség csodálatára.
Köszönet a vezetőség nevében :

Boros Veronika.
Nagy József.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

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

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor 
ISTENTISZTELETET TART 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F 1 T Z R О Y.

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

Bocskai teremben
_____________ ( Sakk, kártya, stb.)_______________

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
Szeptemberi Naptár: A DMSz, Október 10-én és 24-
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 PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján, (Október 16-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 GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében. 
Októberi összejövetelek: 4-én és 18-án.
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Az elmúlt félévben három buszkirándulást 
szervezett az Egyesület, amin 167 személy vett részt, 
hangzott el a beszámoló a nagyülésen. E mellett még 
mindég nagy érdeklődés van a két hetenként 
megtartott családi estek iránt is. Ezek az 
összejövetelek otthonias, barátságos hangulat mellett, 
jó szórakozást biztosít a vendégeknek. A konyha 
ragyogó, a társaság kitűnő és a hangulatot kitűnő (van 
aki szerint: perfect!)
Nemsokára itt lesz a Tavaszi Bálunk is, amire már ki 
küldtük mindenkinek a meghívókat. Szeretettel hívunk 
és várunk Mindenkit, reméljük a Kisúj ságon keresztül 
értesültek is eljönnek Geelong-ba a Bálra.
A Kisújságot említve, itt mondok köszönetét a Szent 
László Egyesület és a geelongi magyarok nevében a 
Kisújság szerkesztőségének. Köszönjük, hogy minden 
hónapban leközli a megmozdulásainkat, 
eseményeinket, és ugyanakkor tájékoztat bennünket a 
többi magyar közösségek életéről. így érezzük át azt, 
hogy mi itt Geelongban egy kis része vagyunk egy 
nagy magyar közösségnek, amire nagyon büszkék 
vagyunk. A jó Isten áldását kérjük további 
"magyarokat szolgáló" hazafias munkájára.

Kiss Gizella.
Októberi Naptár;
3- án vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2 órakor
4- én hétfőn, Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor az

otthonban.
9-én szombaton, Tavaszi Bál, a Kék Fiuk zene
karával a Petitt Parkban, Bell Post Hill.
15- én. péntek, Sz.L.E vezetőségi gyűlése, este 6

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

Otthonban.
23-én, szombat, Ökumenikus Istentisztelet, déli 12 

órakor az otthonban, utána Októberi 
Megemlékezés, azt követően Piknik.
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.

NŐI ÉS FÉRFI FODRÁSZÁT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

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

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK 
SZÖVETSÉGE VIKTÓRIÁI SZERVEZETE

1999 OKTÓBER 23-ÁN
SZOMBAT ESTE 7 ÓRAI KEZDETTEL A KORONA 

ÉTTEREMBEN FORRADALMUNK 43-1K 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BAJTÁRSI - BARÁTI VAC SORÁT RENDEZ

4 FOGÁSOS VACSORA - ÁRA $30.00 
A vacsora teljes bevételét a Magyarországon nehéz körülmények 

között elő bajlársainkat segítjük. 
Asztalfoglalás Október 12-ig 

Dr Fekete Péter 9878 6450, Monck József 9391 0314
_____________ Virágh Béla 9366 2156.

*°SH№ S0Í<

HUNGÁRIÁN FRIENDSHI? SOCIETY 
MAGYAR BARÁTI KÖR 
GOLD COAST
A D D R E S S :  5 E u g e l la  c r t  N e r a n g  Q Ld  

4211 P h : 0 7  5 5 96 2 6 0 1

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Ismét a Gold Coast-ról jelentkezünk. Mindenekelőtt 

köszönjük, hogy a Baráti Kör levelet késedelem nélkül 
közzétette, s lehetővé vált ezzel, szinte napok alatt létrehozni egy 
találkozót, ami, úgy erezzük, mindenki számára élmény volt. Úgy 
vendegek, mint vendégvárók feledhetetlen pár órát töltöttek 
együtt augusztus 29-én a Gold Coast-i Baráti Kör családi 
délutánján. Vendégeink voltak a Nunavvadingi ..Örök Ifjak", 
akiknek ezúton szeretnénk megköszönni, hogy Noosa-i 
nyaralásukat megszakítva ..leugrottak” hozzánk egy napra 
fáradságot, idol és extra költséget nem kímélve. Bízunk abban, 
hogy v isszatértükkor úgy érezték, hogy megérte, s nem bánták 
meg.
A mi tagjaink még ma is arról a délutánról beszélnek, a 
találkozás, a viszontlátás őröméről, az igazán örökifjú régi 
ismerősökről vagy éppen egy egészen friss, most született 
barátságról.
Köszönjük még egyszer a Nunavvadingi Örök Ifjaknak, és kérjük, 
ne feledjék: minden magyar ..örökifjút" szeretettel varunk és 
szívesen látunk úgy Victóriából mint Ausztrália bármely más 
tájáról Csak egy telefonba kerül! Hívják elnökünket. Pohl 
Marikát a (07) 5596 2601 tclcfonszámon. s a többit bízzák ránk! 
Végezetül sok szeretettel köszöntjük a Kisújság valamennyi 
olvasóját s csak ennyit kérünk: „Vidd cl jó hírét és hozd cl 
barátaidat!"
Tisztelettel 
Körmei Sándor 
titkár, sk.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.


