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A z  első Ausztráliai Magyar Találkozó 
1971-ben, Melboumeben volt. Azóta már sok víz 
folyt le a Yarrá-n. A Victóriai Magyar Szövetség 
rendezésében nagy sikert aratott találkozó, éveken 
keresztül hozta össze az Asztráliában élő 
Magyaokat. Most már a tizeneggvedik találkozóra 
készül a Magyarság, az új Milleneum elején, és ez 
is mint az első, itt Melboumeben lesz megtartva.

„A „Találkozó” egy magyar anya 
elgondolása volt, szimbolizálva, hogy maga a nagy 
Anya, a nemzet, hívja egybe fiait azokban a 
napokban. Amikor a gondolat felmerült, már húsz 
éve éltek a magyar nemzeti emigráció szétszórt 
csoportjai Ausztrália földjén. Húsz hosszú éven át 
ápolták a magyar nemzeti hagyományokat, 
táplálták a magyar öntudat bátran lobogó őrtüzeit.” 
ahogy írta Dr.Endrey Antal, az akkori Ausztráliai 
Magyar Szövetség elnöke.

Most, még huszonnyolc évet hozzátéve, az 
Ausztráliai Magyar Szövetség hívó szavára a régi 
magyar csoportok, az egész földrészen ismét 
megmozdulnak. Sydneyből, Perthből, Adelaideból, 
Camberrából, Geelongból Brisbaneből és minden 
nagyobb városból felvették a kapcsolatot a 
melbourni vezetőséggel, hogy képviseletüket 
jelezzék e nagy esemény alaklmával.

Ismét összejön Ausztrália magyarsága a 
Milleneumi Találkozóra! А XI. Találkozó tíz napra 
tervezett programja gazadagan tükrözi majd az

emigrációban élő magyarok társadalmi és 
kulturális fejlődését.

Az Ausztráliában működő sok -  sok tánc 
csoport mellett, egy magyarországi képviselet is 
lessz majd a találkozón. Nagyszabású tánc
szemináriumokon vehet részt a magyarság apraja -  
nagyja, hogy támogatni tudják e népszrű és 
világhíres hagyományunkat.

A magyar -  táncok mellett, irodalmi estek, 
történelmi előadások, különböző ifjúsági 
programok, szaval ó-versenyek vannak beiktatva a 
már medjnem teljesen véglegesített programba. A 
különböző kép és szépművészet kiállítások a 
magyar művészi tovább fejlődésről adnak majd 
tanulságot.

А XI, Találkozó, ami 1999 december 30-és 
2000 január 8 - között lesz az új Milleneum 
kezdetét jelzi majd az Ausztráliában élő 
magyaroknak! A Találkozó elején a Szilveszteri -  
Bálon felejthetetlen élménye lesz az Ausztráliában 
élő emigráns magyaroknak akik együtt 
ünnepelhetik majd ezt a nagy eseményt.

Reméljük, hogy ez a Találkozó is, mint az 
előző evekben megtartott összejövetelek, a magyar 
öntudatot erősítve, egy kicsit közelebb hoz 
mindenkit egymáshoz, és egy új magyar 
eggyetértéssel indul majd el a következő ezredév 
útján.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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Az univerzum és az em ber....
Gondolatok az 1999. Augusztus 11-i napfogyatkozásról.

A világmindenség szervezettségét, óramű
pontosságú működését csodálhattuk meg a fenti 
napon. Láthattuk azt, hogy a természeti jelenségek 
menetrendszerű megismétlődése független az 
emberektől, akiknek az áll érdekében, hogy 
igazodjanak hozzájuk. Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
tudósaink az élet minőségét javító találmányait a 
gazdasági szervezők és irányítók jelentős része 
gátlástalanul, a haszonnövelés érdekében használja 
fel. Szennyezik a levegőt, a vizet és a termőtalajt, 
amivel veszélyeztetik magát az életet is. Ez utóbbiban 
élenjárnak a hadseregek fegyverei, amelyek a 
lakosság ellátásától vonják el az anyagiakat.

A két percig tartó teljes sötétség, a 
hőmérséklet rohamos csökkenése, délidőben a 
csillagok megjelenése, megdöbbentően hatott az 
emberekre: az ajkak elnémultak, aggódás ült ki az 
arcokon, egyesek gondolatában az is felvetődött -  
hogyan lehetne élni ilyen , állandó körülmények 
között? Amikor világosodni kezdett és egyre 
szélesedett a nap karimája, feloldódott a feszültség: 
újra itt a fény és a meleg -  örvendezett mindenki 
magában, vagy hangosan, visszajött az arcokra a 
mosoly. Nyilvánvalóvá vált a természet 
nagyságának és az ember kicsinységének valósága, 
aminek „szemmel látható” igazsága továbbgondolásra 
késztetett. Jobb lenne példát venni az erdőről, ahol az 
öles fák alatt virágzik az ibolya és a gyöngyvirág, 
lombjai között fészkelnek a madarak, hogy kiköltsék 
fiókáikat. Csak mi, másfél kiló agyvelővel 
rendelkező, gondolkodni képes emberek ne tudnánk 
megfontoltan, együttes akarattal, mindannyiunk 
javára alkalmazkodni a világmindenség rendjéhez?

Emberek! Legyen már elég a harácsolásból, a 
gyűlölködésből, az öldöklésből, a rombolásból! 
Fékezzük meg a politikai és pénzügyi hatalomra törő, 
gépesített, érzelem nélküli önző világ képviselőinek 
erkölcsi és fizikai rombolását, hogy a Teremtő 
támogatásával biztosíthassuk utódainknak az 
emberibb jövőt!

Dr. Papp Tibor.
Hadifogoly Híradó

Valamit kémek tőled,
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
Mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: nézd, 
Tedd meg ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert ez a szeretet.

Messzire mentél,
Fáradt vagy. Léptél vagy százat. 
Valakiért csak egyet kellene,
De tested, véred-lázad.
Majd máskor! -  nyugtat meg az ész 
És a jog józansága int:
De egy szelíd hang azt súgja megint: 
Tedd meg ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
Mert az a szeretet.

Valakinek segíthetnél
Jog nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Talán összetörte szíved
Az ész is azt súgja: minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang újra kérlel:
Tedd, meg ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
Mert ez a szeretet.

Oh, a harmadik 
Egyszer első lehetne...
És diktálhatna, vonhatna, vihetne! 
Lehet elégnél hamar 
Valóban esztelenség volna,
De a szíved békéről dalolna,
S míg elvesztenéd 
Bizony, megtalálnád az életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, 
Mert ez a szeretet!
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A múlt századi emigránsok!
Halálbüntetéssel sújtották a magyar 

forradalom és önvédelmi háború számos polgári és -  
Görgey kivételével -  valamennyi fogságba esett 
katonai vezetőjét. Több mint százan jutottak az 1849. 
Október 6-án agyonlőtt gr. Battyány Lajosnak, az első 
magyar miniszterelnöknek és a honvédsereg 
ugyanaznap Aradon kivégzett 13 tábornokának a 
sorsára

Kossuth és a magyar menekültek 
Törökországban.

(Az Elet és Tudomány nyomán)
1849. augusztus 9-én Dembinszky és Vécsey 

tábornok egyesítve seregét, Temesvár mellett, 
Kisbecskereknél csatát kezdett az orosz -  osztrák 
túlerő ellen. A csata a magyar sereg megsemmisítő 
vereségével végződött. Ezzel a szabadságharc 
elbukott. Az események hatására augusztus 11 -én 
Kossuth és a kormány lemondott, miután a 
minisztertanács jóváhagyásával Kossuth Görgeyt 
diktátorrá nevezte ki. A forradalom ügye elveszett. 
Megkezdődött a menekülés Törökország felé. A török 
határt először Dembinszky Henrik tábornok és 
Mészáros Lázár tábornok, volt hadügyminiszter lépte 
át augusztus 15-én.

Kossuth csak a világosi fegyverletétel hírére, 
augusztus 19-én érkezett Turnu Severin-be nagy 
csoport menekülttel.
Ötezernyi menekült Vidinben

A törökök a menekülteket folyamatosan 
tovább irányították Vidinbe. Kossuth és karavánja 
augusztus 22-én érkezett oda. Zia vidini pasa 
barátságosan fogadta őket, és a tiszteket, valamint a 
főbb polgári menekülteket a várban helyezte el, a 
többiek részére pedig a város mellett külön tábort 
létesített.

A menekültek száma állandóan nőtt. 
Szeptember 7-én érkezett Vidinbe Bem, Guyon, 
Kmetty és Stein tábornokok által vezetett csoport. 
Szeptember közepén a menekültek létszáma már az 
egykori adatok szerint a következő volt:

Kossuth és vezérkari személyek 10 fő 
Magyar, lengyel, olasz, német

A táborban elhelyezett menekültek ellátása az 
első időben igen szűkös volt. Pénzük nem lévén, hogy 
ennivalót vásároljanak, sokan eladták köpenyüket, 
lábbelijüket, és így a hűvösebb időjárás 
beköszöntével a betegek száma több százra rúgott.

Végül Andrássy Gyulának, Kossuth 
isztambuli megbízottjának -  aki később 
miniszterelnök, majd a monarchia külügyminisztere 
lett -  szeptember végére sikerült kieszközölnie a 
szultáni portánál, hogy a honvédek a török 
katonasággal egyenlő zsoldot és juhhús helyett 
marhahúst kapjanak. Egyidejűleg a 
lerongyolódottakat megfelelő ruhával és lábbelivel is 
ellátták.

De egy másik -  az ellátás hiányosságánál 
nagyobb -  veszély is fenyegette a menekülteket. Gróf 
Stürmer Bertalan, Ausztria Isztambuli követe már 
augusztus 24-én távirati utasítást kapott Bécsből, 
hogy a menekültek kiadását sürgesse a portánál. Ezzel 
egyidejűleg I. Miklós orosz cár levelet küldött Adbul 
Medzsid szultánnak (1839 -  1861), amelyben
sürgette a szabadságharcban részt vett orosz 
alattvalók kiadását.

A porta halogató taktikát folytatott. Resid 
pasa nagyvezír és Ali pasa külügyminiszter 
megkezdték tárgyalásaikat az isztambuli angol és 
francia nagykövetekkel. Az emigránsok sorsa az 
európai külpolitika függvénye volt.

A porta megtagadja a kiadást
Oroszország az 1828 -  29-i orosz - török 

háborúban elfoglalta Törökországtól egész Moldvát 
és Oláhországot, és Bukerstben külön kormányt 
állított fel. A török birodalom gyengesége a háború 
során egész Európa előtt nyilvánvalóvá vált. Európa 
„beteg embere” -  így hívták akkoriban az oszmán 
birodalmat -  egyedül nem állhatott meg az orosz és 
az osztrák követelések előtt.
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Ekkor lépett színre és avatkozott be a 
menekültek sorsába Anglia és annak külügyminisztere 
Palmerston lord. Palmerstom Magyarország 
törekvéseit sokáig nem értette, sem történelmét, sem 
földrajzi helyzetét, sem Ausztriával való államjogi 
kapcsolatát nem ismerte. Akadékoskodó, meg nem 
alkuvó nemzetnek tartotta a magyart, olyannak, 
amelyik sérelmét, elégedetlenségét mindjárt 
fegyverrel orvosolja. Gyengének tartotta a 
magyarságot arra, hogy függetlenítse magát 
Ausztriától, és ezt ellentétesnek is tartotta az európai 
egyensúly érdekével. Véleménye szerint ezt az 
egyensúlyt megbontotta volna Európa keleti felén egy 
erős orosz birodalom, mert azt veszélyeztette volna az 
angolok közel-keleti és földközi -  tengeri érdekeit. 
Palmerston úgy gondolta: szükség van Európában egy 
olyan Habsburg -  birodalomra, amely képes ellenállni 
az orosz birodalom terjeszkedésének.

A szabadságharc elbukása és Oroszország 
pozíciójának megerősödése a Balkánon azonban arra 
indította az angol külügyminisztert, hogy Anglia 
teljes hatalmával Törökország és ez által a magyar 
menekültek mellé álljon. Palmerston 
kezdeményezésére hasonló álláspontot foglalt el a 
francia kormány is. E bátorításra szeptember 16-án a 
díván (a török foméltóságok gyülekezete) a szultán 
elnöklete alatt elhatározta, hogy a menekülteket sem 
az orosz, sem az osztrák kormánynak nem adja ki. Ali 
pasa közölte a határozatot Titof orosz és Stürmer 
osztrák követtel, akik válaszul bejelentették, hogy 
országaik a portával megszakítják a diplomáciai 
kapcsolatot.
Emigránsokból mohamedánok

Az angol sajtó háborút jósolt. Október elején 
Törökország védelmében az angol hajóhad elhagyta 
Málta szigetét, és a Dardanellák torkolatánál vetett 
horgonyt. Nemsokára követte a francia hajóhad is. 
Egyidejűleg mozgósították a török flottát, és október 
elején a szultán 70 000 főnyi hadsereg felett tartott 
szemlét Isztambul mellett, San Stefanóban.

Mindazonáltal a török kormány Fuad effendit 
Péterváira, Musurrus effedit pedig Bécsbe küldte. A 
török kormány a menekültek kérdésében a cárnál az 
1774. évi ruszcsuk -  kianardsi orosz -  török 
békeszerződésre hivatkozott, amely szerint: „Ha a két 
birodalom azon alattvalói, akik felségsértési bűnt 
követtek el, s itt vagy amott menedéket akarnának 
keresni, nemhogy oltalmat találnának, hanem tüstént 
ki fognak adatni azon országból, amelyikbe 
meneküllek, kivéve azokat, akik akár Oroszországban 
a keresztény, akár Törökországban a mohamedán 
vallásra térnek át. ”

Ennek alapján a porta különmegbízottat 
küldött Vidinbe is, azzal a céllal, hogy szorgalmazta a 
menekültek áttérését az iszlámvallásra. A törökök 
csak formális áttérést kívántak, a porta
megbízottjának érkezése mégis felborította a tábor 
nyugalmát. A menekültek az áttérés kérdésében két 
pártra szakadtak. Kossuth, Mészáros, Batthyány,
Dembinszky, Guyon és még sokan a vezetők közül 
ellenezték az áttérést. Végül is mohamedán lett 
Kmetty tábornok (török neve Kiamil pasa), Stein 
tábornok (Ferhad pasa), Bem (Murád pasa), továbbá 
mintegy 250 tiszt, altiszt és honvéd, ezenkívül nyolc 
nő és több száz lengyel menekült. Az áttérési 
szertartás egyszerű volt: az áttérők a vidini mecsetben 
a főmufti és a pasa előtt ünnepélyesen kijelentették, 
hogy önként, szabad akaratból kívánnak
mohamedánná lenni. Ezután az imámmal együtt 
közösen elmondták a hagyományos szavakat: „Allah 
il Allah, Mohamed rasul Allah” (Egy az Isten és 
Mohamed az Ő prófétája), majd piros fezt tettek a 
fejükre, és a pasa megvendégelte őket.

(folytatás a november-i Kisújságban)
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TALPASOK UNOKÁI
Részletek Dávid József könyvéből, 

(folytatása az augusztust Kisújságban megjelent 
könyv részletnek)

- Zsibának igaza van -  kockáztattam meg 
bátortalanul a megjegyzést, de a kis Gubacs 
kivételével valamennyien rám zúdultak:

- Aha! -  mondták -  kibújt a szög a zsákból! 
Te voltál az áruló! -  mutattak rám ujjal, de mielőtt 
szóhoz jutottam volna, Zsiba a vezér elé ugrott.

- Gabonát ne bántsátok, és ne mondjatok rá 
ilyen csúfot, amíg meg nem győződtünk a dolgokról!

- Beszélj hát! -  rivallt a lányra Dóka. -  
Hogyan tudtad meg, hogy a toronyban lesz a titkos 
tanácskozás, és miként jutottál oda?

- Ha nagyon akarjátok tudni, hát a 
harangozótói! Igen Szaniszló bácsitól. О mondta meg. 
persze egy üveg pálinkáért, amit apámtól csórtam, 
hogy odaadja nektek vasárnap, jóval az istentisztelet 
előtt a torony kulcsát....

- De a torony ajtaját mi nyitottuk ki. s ezek 
szerint neked már előbb ott kellett lenni!

- Ott is voltam....már kilenc órakor, mert egy 
csokor rózsát vittem az Úr asztalára, s megkértem 
Szaniszló bácsit, hadd nézegessek a toronyból, amíg 
ti jöttök....

- És amikor jöttünk, te felmásztál a harangláb 
tetejére, és gyalázatosán kihallgattál minket!

- Miért? -  talán nem voltam ott mindig, 
minden titkos megbeszélésen?

- Akkor miért nem szóltál?
- Majd bolond lettem volna! Amikor ti sem 

szóltatok... - csuklott el Zsiba hangja, s majdnem 
elpityeregte magát, pedig öt még egyszer sem láttuk 
sími. Lehajtotta a fejét. Kócos szőke haja az arcába 
hullt, majd dacosan hátrasimította, s így szólt:

- De hát nem akarok én mindenáron úgy 
belétek akaszkodni, mint a bojtorján.... Ha veletek 
nem mehetek, akkor megyek egyedül, mert haza én 
már úgysem térhetek, csak akkor, ha majd felnőtt 
leszek....
Most meg mi hajtottuk le a fejünket. Dókának is 
látszott, hogy erősen keresi a szavakat, mielőtt feltette 
a kérdést:

- Akkor ... mondjátok meg. hogy mi legyen?
- Zsiba mindig velünk volt, hát jöjjön ö is. 
Igazságtalanság lenne, ha itt hagynánk! -  zúgtuk 
valamennyien.

A vezérünk ekkor elővette cókmókja közül a 
nagyságos fejedelem képét. Tű is került, amivel 
belebökött Zsiba egyik ujjába.
Zsiba vérével így aztán valóban hét -  hét ember 
vérével -  pecsétes lett az eskü szövege. Zsiba szeme 
most már -  bárhogy is tartotta magát -  könnybe 
lábadt. Ráadásul hadnagyi rangot is kapott a hozzánk 
ragaszkodó és bátor magatartásáért.

A „Talpasok unokái”-nak kalandos útjuk 
leírását a könyvben követhetik kedves olvasóink. A 
Móra magyar kiadóvállalattól, talán megrendelhető. 
Érdeklődés a szerkesztőségnél!
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a MAGYArN A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Somlai szót emelt Szeleckvért..
A Magyar Nemzet egy korábbi számában 

jelent meg Szeleczky Zita halálhíre. A rendszerváltás 
után hazatelepült színésznő sorsát és pályáját 
ismertető nekrológban ez olvasható: A háború
előtt sikeres színésznő sorsát és pályáját a háború 
kettétörte, a Népbíróság pedig háborús bűnösként 
ítélte el.”

Érdemes pontosítani, hogy Szeleczky Zita 
pályáját nem a háború, hanem az azt követő 
kommunista dikatatúra törte ketté, amelynek jogi 
elveivel összeegyezhetetlen volt egy (színész) nő 
háborús bűnösként való elítésése.

De amíg Szeleczky Zitának ez csak törést 
hozott életében, addig Somlay Artúr, ugyanezen ügy 
kapcsán életével fizetett.

Tudni kell, hogy amikor Szeleczky Zita ellen 
megindult a szokásos hercehurca, majd az eJjárás, 
Somlay Artúr, aki színpadi és filmszerepeiért 
(Emberek és egerek, Valahol Európában..) ekkor, 
1951-ben már a második Kossuth-díját is megkapta, 
elég bátorságot érzett magában, hogy írásban szót 
emeljen Szeleczky Zitáért.

A válasz nem maradt el: a legfőbb helyről (?) 
telefont kapott, mely után az öngyilkosságot 
választotta.

Annak megítéléséhez, hogy Somlai Artúr 
félelme mennyire nem volt alaptalan, legyen szabad 
megemlíteni, hogy a „fényes szelek” időszakában a 
rendszernek nem tetsző írókkal és színészekkel nem 
bántak kesztyűs kézzel. íme a példák, a teljesség 
igénye nélkül: ekkor kerülnek indexre Zilahy Lajos, a 
Szovjet-Magyar Baráti Társaság első elnöke művei, 
ekkor tiltják be Karády Katalin és Jávor Pál örök 
értékű filmjeit és Bartók Béla Csodálatos Mandarin
ját, ekkor távozik az országból Páger Antal, és ekkor 
rúgja ki a Nemzeti Színházból Major Tamás igazgató 
Tímár Józsej-et, mert a Szózat szavalásakor talán 
költői elképzelésnél is erősebben megnyomja a 
hangsúlyt a „Még jönni kell, még jönni fog  egy jobb 
kor....” verssornál.

Nagy kár, hogy mindezek nem jutottak 
eszébe a „Best of Communism” (gyengébbek 
kedvéért: A kommunizmus válogatott legszebb dalai) 
című CD kiadónak, pedig e történetek kitűnő

átvezetések lehetnének a Hej, te bunkócska, te 
drága... című dal és a Munkásőr-induló között.

Dobai Miklós. Bp.

A Budapesti Vöröskereszt
Internetten való e-mail-ban küldött köszöneté. 
A Kisújság október 21-én kapott levele.

То: kisujsag@netlink.com.au

Kedves László!

Végre valahára szeptember 30-án megtörtént a nagy 
nap és átadásra került az új anyaotthon. Az épület 
gyönyörű lett és részben az önök segítségével nagyon 
otthonosan sikerült berendezni. Az átadásnak 
meglehetősen nagy sajtó visszhangja volt. Talán így 
többen odafigyelnek majd a hajléktalan családokra, 
gyerekekre. Az új épületben 8 család talált egy időre 
békés helyet a megnyugvásra és az újrakezdésre, míg 
a régi további 6 családnak ad fedelet.
Egyenlőre csak így e-mailben írom meg a saját, a 
dolgozók és az anyák nevében köszönetünket 
mindazért amit te odaát tettél. És köszönetünket 
kérlek tolmácsold mindazoknak akik támogattak 
minket és segítették ezt a kezdeményezést. 
Üdvözlettel 
Kulinyi Luca 
(project manager)

mailto:kisujsag@netlink.com.au
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...D E  SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL...
FOTÓKIÁLLÍTÁS.

Szentiványi Árpád írja.
Kaposvár neve kellemesen hangzik a fülnek, 

romantikusan cseng a belső hallás számára. Alkalmas 
tehát arra, hogy az egész világon ismerté váljon.

Kaposvár ott települ, ahol a Somogy három 
résztája -  a Balatonhoz simuló, élénk domborzatú 
Külső Somogy, a Dráváig nyúló nyugalmasabb 
felszínű Belső-Somogy, és a Kapóstól délre vonuló, 
sűrű völgyhálózatú Zselic dombvidék -  
egybekapcsolódik.

A város az elmúlt századokban sok 
vérzivataros napot látott, de a béke időszakában ismét 
megindult a kulturális élet és Kaposváron mindig 
történik valami.

A 40 éve folyamatosan működő és világszerte 
ismert somogyi fotóklub nyolc tagja -  név szerint -  
Barna Ágnes, Csonka Béla AFIAP. Horváth Ádám, 
Lakos István, Szentiványi Árpád EFIAP. Dr. 
Toperczer István, Tóth Béla és Völgyi Attila több 
ízben ellátogattak a szerbek által tönkretett szlavóniai 
magyar falvakba; Harasztiba, Szentlászlóba és 
Kórógyba. Sajnos ezeket az Árpád-kori magyar 
településeket a szerbek és horvátok között dúló harc 
pusztulásra ítélt. Ezekről a majdnem földig lerombolt 
falvakról készítettek a fotóklub említett tagjai 
dokumentum jellegű fényképeket, hogy ezt a 
huszadik század végi szégyenletes eseményt az utókor 
számára megörökítsék.

A 74 darabból álló kiállítás a kaposvári 
megyei könyvtárban július 15-én nyílt meg. Völgyi 
Attila a Klub elnöke üdvözölte a - meleg ellenére is -  
megjelent népes közönséget, és átadta a szót Csoóri 
Sándor Kossuth-díjas költőnek, aki az áltata 
megszokott mesterien összeállított mondanivalójával 
nyitotta meg a kiállítást, (kb. 150-en voltunk)

A megnyitón jelen voltak Dr. Gyenesi István 
a somogy megyei önkormányzat elnöke, profeszor 
Dr. Zvonimir Miric a horvátköztársaság 
magyarországi fókonzula, Magyar József a zágrábi 
magyar konzul. Kel József Kórógy község 
polgármestere, Marczi Ervin az eszéki magyar népkör 
volt vezetője, Tausz Imre újságíró, a Magyar 
Képesújság volt szerkesztője, Kelemen Dávid 
Szentlászló község iskola igazgatója, Dr.Klujber 
László kultúr igazgató a polgármesteri hivataltól és 
még sokan mások.

Sajnos a helyi sajtó igen tisztelt fiatal 
riportere a 90-es évek előtti stílusban írt az egész 
kiállításról és még azt is kétségbe kívánta vonni, hogy 
a képek hitelesek. Egyes kiadóknál még mindig

tabunak tartják a trianon által elcsatolt területeken élő 
magyarokról való beszámolókat. Azt sem akarják 
tudomásul venni, hogy az ott élő honfitársaik talán 
nagyobb haza szeretők, mint a sok hivatásos, helybeli 
tollforgató.

Csoóri Sándor egy Kölcsey verssel fejezte be 
megnyitó beszédét, amit talán érdemes idézni:

„Bús düledékeiben, Husztnak Romvára megállék,
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold
Szél kele most, mint sir szele kél, s a csarnok leomlott
Oszlopai közt lebegő rémalak inte felém
És mond: Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengeni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkor:

Hass, alkoss, gyarapítás: s a haza fényre derül.”

Itt, a romokról készített jelkép erejű fotók 
közt állva, vajon mi mit tudunk s tudunk-e egyáltalán 
ugyanígy a remény anyanyelvén fogalmazni, fejezte 
be mondanivalóját Csoóry Sándor.

A vendégkönyvbe történt beírások szerint a 
kiállítás mindenkinek tetszett de elmarasztalóan 
nyilatkoznak a szerbek barbár tettei miatt.

Szentiványi Árpád sk.

------------------------- -

p E L H j y Á s

A Victóriai Magyar Szövetség ezúton hívja fel 
minden magyar Honfitárs figyelmét az 1999.

December 30. és 2000. január 8. között
Melboumeben megrendezésre kerülő 

XI. Magyar Találkozóra.
Ez a rendezvénysorozat az összmagyarság érdeke! 
Kérjük, hogy részvételükkel támogassák a találkozó 
sikerét! A program ismertetése, vagy bővebb 
felvilágosítás céljából hívják Hetyey Sándor co- 
ordinatort a (03) 9459 4375 telefonszámon.

A Rendezőség kéri továbbá azokat a Szülőket, 
akiknek 10 éven felüli gyermekük szívesen szaval, 
prózát mond, énekel vagy bármilyen hangszeren 
játszik, jelentkezzenek, hogy tehetségüket 
bemutathassák a közönségnek.

Azok a képző és iparművészek, akik alkotásaikat a 
Találkozó keretén belül rendezendő kiállításon 
bemutatni, vagy értékesíteni kívánják, kérjük 
sürgősen, vegyék fel a kapcsolatot Poor Erzsébet co- 
ordinatori titkárral a (03) 9402 4995 telefonszámon.

А XI. Találkozó Rendezősége.
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1999
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap-

MIT TUD A KUTYA?
Az én daxli kutyáin újságot olvas! 
Tudom.
Ki mondta neked?
A foxi kutyám.

Az oroszlán peckesen vonul végig a 
szavannán és találkozik a nyúllak

Mond meg nekem, nyuszika kinek van a 
legszebb szőre a világon?
Neked, oroszlán, volt a válsz.

Az oroszlán kihúzza magát és vonul tovább, -  
találkozik az őzikével.

Vallj színt, őzike, ki a legbájosabb 
hölgy a szavannában?

Csak is az oroszlánná, kedves oroszlán.
Az oroszlán elégedetten lépked tovább és 

találkozik az elefánttal.
Na elefánt, mond meg nekem, ki az

állatok királya?
Az elefánt egy szót sem szól , ehelyett az 

ormányával felkapja az oroszlánt és egy fához csapja. 
Az oroszlán nagy kínok között feltápászkodik és a 
bajsza alatt morogja:

- Micsoda világ ez.....már érdeklődni sem
szabad!

KORRECT MACSKA
- Mi van a macskáddal Manci? -  kérdi az 

egyik vénasszony a másikat. -  Ma egész délután 
háztetőről háztetőre rohangászik. Csak nem kergült 
meg szegény?

- Ugyan, kérlek. Délelőtt kiheréltettem és 
most mondja le az esti randevúkat.

NYELVTUDÁS
Munkába indul az egérmama és figyelmezteti 

a kicsinyét, hogy ki ne dugja a fejét a lyukból, ha 
macskahangot hall. A kisegér egyedül marad és 
nemsokára ezt hallja kintről: ....Kukkurikuuuu!

Egér koma gyere ki játszani!
Az egérke kiszalad a lyukból. A macska lecsap rá a 
bejáratnál és hamm. megeszi. Utána megnyalja a 
száját és elégedetten dorombol: - hiába, mégis csak 
jó, ha valaki idegen nyelvet is tud.....
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Ml A KÖLCSÖN?
A negyedik rész!
Azoknak, akik közgazdasággal foglalkoznak olyan 
tanáccsal, csoda módszer ajánlásával kellene a 
kétezredik évre szolgálni, amelyek segítnének a 
gazdasági problémák megoldásában. Ez alól a 
Kisújság sem kivétel. Sajnos ilyen nincsen.
Módszerét tekintve, feltétlenül hasznos 
megismerkedni az egyik leglényegesebb gazdasági 
területtel, a részvényekkel, a részvényjegyzéssel 
(SHARE SUBSCRIBE)
Képzeljük el. ha egy leleményes és tehetséges 
melboume-i magyar ember üzlete, vállalkozása jól 
megy és anyagilag úgy megerősödött, hogy a tőkéje 
is alkalmas a piacon részvényjegyzésre, részvény
kibocsátásra. máris bekapcsolódhat a „gazdasági 
életbe”.

A jelenlegi óriás gazdasági egységek, mint a 
ВНР és a TELSTRA stb... nem csak új részvények 
kibocsátásával foglalkoznak, hanem főként sok ezer 
részvényesnek adnak lehetőséget részvényszerzésre. 
A tulajdonukban lévő részvényeket bármikor el is 
adhatják, vagyis naponta lehet venni és eladni. Ezeket 
szigorú törvény szabályozza (MONITORING) és itt 
gyakran találkozunk a „manage " és az „exchange " 
szavakkal.

Talán azt mondanom sem kell, hogy a 
naponta ingadozó árfolyamok azt fejezik ki, hogy éles 
verseny alakul ki és nem csak a gazdasági egységek, 
nem csak egyes államokon belül, hanem világ- 
viszonylatban is. A versenyre jellemző, hogy ha 
valaki olyan napon, vagy időben adja el a részvényét, 
amikor a legmagasabb árat fizetnek érte, akkor 
nyeresége van, de ha olcsón kénytelen eladni, akkor 
vesztesége lesz. Ma már nem csak az ezzel foglalkozó 
szakembereken keresztül lehet részvényeket venni és 
eladni, hanem az Intemet-en megtalálható 
részvényárusítás is módot ad erre. Tegyük hozzá, 
hogy ilyen formában is megjelennek a 
mellékkiadások, mint például a hálózat fenntartás, 
gépkezelési költségek, és bizonyos akció 
kötelezettség, ami ezekkel a vásárlásokkal jár.
A gazdasági egységek az eredményes működés után 
nyereségre tesznek szert és ilyenkor évenként jutalék 
vagy (SHARE) kifizetésekre kerül sor.

A tőzsde nemzetközi jelentőségével külön 
kellene foglalkozni, hiszen az áringadozások egy -  
egy államgazdasági helyzetére is kihatnak. 
Tanulságként elmondhatjuk, hogyha valakinek egy kis 
megtakarított pénze van. az válogathat a biztonságos 
befektetések között. Egyénenként változik; vannak, 
akik a banki elhelyezést, vannak akik az.

ingatlanbefektetést és a magyarok között is sokan 
vannak . akik részvényekkel kereskednek. No, és akik 
a ládafiókban tarják a pénzüket. - egész biztos 
olyanok is vannak!

Ezek részére azt javasoljuk, hogy ne csak 
saját maguknak, de ismerőseinek és rokonainak is 
fizessenek elő a Kisújságra. Ami szerintem egy 
ésszerű befektetés akárhogyan vesszük...!

7.ALÁPI

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 Mobüe; 0419 383 963
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A SZABADSÁGÉRT!
írta: Singer Iván.

Ameddig a kedves olvasó és jómagam is 
vissza tudok emlékezni, sajnos Magyarország nem 
volt igazából szabad. Az idősebbek közöttünk 
emlékeznek még az első vörös terrorra, vagy a háború 
alatti német megszállásra. A következőkre már sokkal 
többen emlékezhetnek.

Hazánk 45 évre szovjet gyarmattá vált, ami 
alól felszabadult...

De én most arról a felszabadulásról szeretnék 
írni ami idén, pont tíz éve, hogy bekövetkezett 1989- 
ben. Véletlenül az asszonykámmal éppen Pesten 
jártunk. Bár mint turisták, de úgy érzem átéltük 
azoknak a fontos napoknak a jelentőségét.

Mint ismeretes a kommunisták 
megváltoztatták Magyarország címerét is. A koronát 
levették, nem törődve a történelmi jelentőségével. Mi 
ott álltunk az útlevélvizsgálaton és szembe velünk 
hazánk képviselője, a határőr, nyakán ott lógott egy 
arany láncon a régi magyar címer a koronával.

Meg voltunk lepve, de persze nem szóltunk 
egy szót sem, csak mosolyogtunk. Talán......

A barátom első szavai az autóban ezek 
voltak: „Idefigyeljetek, nagy napokat élünk! Állandó 
készenlétben kell lennetek. Ha megkezdődik újra a 
vérontás, én kiviszlek benneteket a határra!”

Ezt a mondókát lenyögte angolul is , hogy az 
asszony is megértse a dolgokat.

„Köszönöm kedves figyelmét, de reméljük ez 
nem fog bekövetkezni, legalább is a vérontás” így én.

О kinézett az ablakon, fejét az égre emelte és 
megjegyezte remegő szavakkal:

„A SZABADSÁGÉRT!”
Az ebéd utáni alvást, forradalom vagy sem, 

szigorúan betartottuk. Késő délután kinyitottuk az 
akkor még divatban lévő fekete -  fehér televíziót.
A Magyar Parlamentből helyszíni közvetítést adtak. 
Egy idősebb ember tett kemény megjegyzéseket az 
úgynevezett „zöld” tüntetésekről.

A jóember hevesen verte az asztalt. „Ezeknek 
a huligánoknak a fák és madarak fontosabbak, mint a 
szocializmus győzelme! Megegyeztünk, kifizettük az 
előleget valutában, most a tüntető huligánok ellenzik 
a nép érdekeit.”

Valahogy megmagyaráztam az asszonykának, 
hogy valami gátról van szó a Dunán, amely nehéz 
következményeket hozhat Magyarországon a 
természet megváltoztatása terén.

Az asszonyka gyorsan kapcsolt: „ A mi 
nyugati kommunistáink, pont az ellenkező 
érdekekben tüntetnek.”

„Itt tehát egyedül a zöld elvek, amiért 
kimerészkedhetnek a diákok az utcára.”

A képen az idős párttag befejezte mondókáját 
és várta a szokott vastapsot. -  Ez nem következett be. 
A Magyar Parlament csöndben várta a fejleményeket.

Egy fiatal képviselő kezdett beszélni: 
„Huligánok? Aki meg akarja menteni az országot a 
pusztulástól, és ki mer menni ezzel a jelszóval az 
utcára, azokat huligánoknak nevezi? Aki tüntetni mer, 
hogy nem fogadja el a párt politikáját, akár csak 
természeti elvek alapján, mindjárt huligánná változik 
az ön szemében? Ha így van, én is közéjük tartozom! 
Én is huligán vagyok!”

Kiabálás kezdődött, de a fiatalunk folytatta: 
„Hallgassák meg az én életem történetét. 1945-ben 
születtem, amikor az oroszok bevonultak, vagy 
felszabadultunk, ki- ki a saját értelmezése szerint. 
Apámnak húsz hold földje volt. Ez a föld örökségbe 
szállt rá nemzedékről nemzedékre, amióta magyarok 
élnek a Kárpát-medencében. Földosztás következett. 
Apám kapott még tíz holdat a környékbeli 
uradalomból. Azért kapta, mert hű támogatója volt a 
háború előtti kommunista mozgalomnak. Ez oknál 
fogva kerültem én is ide, mint parlamenti képviselő. 
A földet, jutalmát, csak kölcsön kapta. Pár évre rá, be 
kellett szolgáltatni a sajátjával együtt a
szövetkezetnek.

Tizenegy éves legényke voltam, amikor az 
orosz tankok másodszor robogtak át az Alföldön. 
Apám másnap elvitt egy helyre a Tisza partján. 
Gólyák halásztak békára és egy pár fűzfa hajlott a 
folyóra. „Idehallgass Gyuri fiam, mondotta Apám: 
„Először és utoljára hoztalak téged ide. Sajnos beteg 
vagyok és nem élek sokáig. Ez itt a Te földed fiam!” 

Meg voltam lepve. Persze, hogy a miénk. 
Ameddig a szem ellát, az egész föld a mi 
szövetkezetünk, a „Vörös Csillag” földje.”

„Nem fiam. Ez a tiéd, mint az inged és 
gatyád. Ez olyan, mint a párnád a fejed alatt éjszaka. 
Mint a levegő, amit lélegzet. Ez a te földed! Ne 
felejtsd el amit mondtam most. A tiéd és a te 
jövendőbeli fiadé.”

Egy hétre rá nagy temetést rendezett a párt. 
Volt ott zászló, vörös zászlók tengere. De én 
emlékeztem, amit Apám mondott. Azóta 
vasárnaponként ki mentem a folyó partjára, ápoltam 
az én fűzfáimat és halásztam a folyóban.

És most követelem a családom birtokát 
vissza! Azt a tíz holdat, az uraságét, megtarthatja a
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szövetkezet. De az én húsz holdamat saját magam 
fogom megművelni. Ott. ahol a fűzfák érintik a 
Tiszát az én gyermekeim és unokáim fognak 
halászni. A földemen építek egy házat, ott fognak az 
unokáim megszületni. A ház körül búzát vetek, abból 
lesz a kalács. A dombon szőlőt ültetek, abból lesz a 
bor.
„Ami pedig a huligánokat illeti, ők a barátaim. Meg 
akarják menteni a gólyát a búzát, a bort. Mit akar a 
párt menteni, a kifizetett valutát?”
Nagy zaj keletkezett a parlamentben. A kép 
megváltozott valami reklámra. Kihasználva a 
szünetet, gyorsan megmagyaráztam az 
asszonykámnak a történelmi fontosságú 
tevékenységeket, amit ez a bátor ember, meg mert 
mondani.
„Ha szerencsénk lesz. a forradalom nem kerül ember 
éltbe. De ha már itt vagyunk mi is kiállunk a 
szabadságért.”
A jó Isten meghallgatott. Nem dörrent el egy 
puskalövés sem a pesti utcákon. Most tíz év 
távlatából büszkén mondhatom, hogy legalább a tanúi 
voltunk a szabadság virradatának Magyarországon.

T A E K V O N D O  
Olimpiai Sport.

Minden Szerda este 7-8:30-ig 
A Magyar Központban.

B U R A I G Y U L A  N A G Y M E S T E R
vezetése alatt.

Fiatalokat 6 éves kortól, időseknél nincs korhatár 
Kezdőket és haladókat szívesen látunk.

_______További érdeklődés Tel. 9729 9396

Október 23-án, két cserkészvezető -  Törköly 
Fiona és Osmond Zoltán örök hűséget esküdtek 
egymásnak. A szeretet jegyében kimondták a 
holtomiglan -  holtodiglant.

A Caulfield-i Szent Alajos templomban az 
54. Sz. Hunor és Magyar valamint a 62. Sz. Tormay

Cecil Cserkészcsapatok összes tagja, ottlétükkel lelki 
és morálistámogatást nyújtott az ifjú párnak.

A Cserkész mozgalom erejét lehetett érezni az 
egész nap folyamán. A násznép fele régi vagy aktív 
cserkészből állt. Rigó atya, aki eskette őket is „öreg” 
Cserkész. A lakodalom vidám és vicces részei a Fiona 
és Zoli cserkész emlékeire utaltak.

Adja az Isten, hogy boldogságban és jó 
egészségben élhessék le hosszú életüket!
Reméljük, hogy Reményik Sándor verse kíséri majd a 
fiatalpáit, életük útjain:
Ezt Mondja Jézus....

Bizony mondom, elmúlik a világ.
Es bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szír ütemre dobban.
Az egy ütemben ott dobogok én.
Bizony mondom, elmúlik a világ 
Es bizony mondom, én megmaradok.
S  akkor nem két két szívet kötök egybe.
De a szívekből koszorút fonok.
S  mind. aki egymást ideiem szerette,
A csillag koszorúba bekerül,
S  ragyog szerelmük tisztán, szabadon. 
Testetlenül és véghetellenül.

XI. Magyar Találkozó.
A Találkozó kereteim belül a cserkészek is 

készülődnek kiállítással és magyar cserkész
foglalkozásokkal. Január 4-én a Magyar Központban 
fényképalbumokkal és Filmfelvételekkel idézik majd 
vissza az elmúlt szép emlékeket. Tábori 
építményekkel fogják bemutatni tudásukat és 
ügyességüket.

A mai világban a cserkészmozgalom még 
erős és értékes munkát végez. Igaz, hogy a létszámok 
csökkennek, de az nem a gyengeséget jelenti. 
Munkatervünket, a mai gyermekanyag igényeit 
megértve, dús programokkal és kirándulásokkal 
fűszerezzük.

A Magyar Találkozót, mint mindig támogatni 
fogjuk, segítségünk mindég ott lesz az ifjúsági 
programokban. A Vezetőség nevében Kovássy Éva.
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A RÁKÓCZ1E6VESÜLET ÉS AZ IFJÚSÁGI KLUB
Szeretettel vár mindenkit, a hagyományos 50-ik

KATALIN BALRA
1999. November, 20-án.

Szombaton este 7: 30 kezdettel 
A Magyar Központ Ifjúsági termében.

760 Boronia Road Wantima. 3152.
A jó hangulatról a SZÉKELV ZENEKAR 
gondoskodik, DALLOS GIZI közreműködésével. 

Fellép még a PALOTÁS TÁNCCSOPORT. 
Finom vacsora, házi sütemények, lángos. 

Belépőjegyek ára: $20.00. Nyugdíjasoknak $18.00.
Asztalfoglalás: Kelemen Hajnal 9560 3489. 

Wright Ica 9763 7157 és Tóth Sándor 9459 7757.

Melyet 1999. December 5-én, vasárnap a 
Magyar Központ Lajos-ligetében tartunk.

A nap folyamán a gyerekeknek mini olimpia. 
12 órától ízletes ebéd:

Rostélyos -  bográcsgulyás -  bécsi szelet, 
Házi sütemények, 2 áru után lángos.

Délután a J L IK U L d S
Ajándékot oszt, belépés díjtalan.

Tányérját, evőeszközét és kerti székeket kérjük, 
szíveskedjenek magukkal hozni.

Önt és kedves családját, valamint barátait várja 
az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezetek 

igazgatósága.

MEGHÍVÓ
A Szent István templom búcsúra 

1999. november 7-én. 
d.e.l 1 órakor Ökumenikus Isten -  tisztelet. 

Gulyás - Laci pecsenye,
Házi Sütemények -  Lángos.

A nap tiszta bevételét a Szent István templom 
fenntartására fordítjuk.

_________ Regnum Szövetkezet Vezetősége.

MAGVAR KÖZPONT,

NOVEMBERI NAPTÁR.
November 7. Vasárnap.

d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Szent István Templom Búcsú.

November 13. Szombat.
Vacsora a Korona Éteremben,
A magyar Nagykövet részvételével. 

November 14. Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

November 20. Szombat.
este 7:30-kor Katalin Bál.

November 21. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

November 27.Szombat.
Takarítási Nap.
3ZZZ Rádió Bál.

November 28.Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
d.e: 10 óiakor Evangélikus Istentisz te le t.___

Figyelem! A Magyar Központ Vezetősége felhívja 
mindazok figyelmét akik még eddig nem vették át a 
Szilveszteri -  Bálra megrendelt jegyeiket -  kérjük 
mielőbb felhívni Faitli Ferencet a 9762 9135 
telefonszámon.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA: 
a KÖLCSÖN LAKÁS című. filmet;
November 14-én, d. u. 3 órakor.
Szereplők: Kabos László, Kállay Ilona. Bodrogi 
Gyula, Csala Zsuzsa, és még sokan mások.
A Kölcsön Lakás egy színházi közvetítés színes film 
változata. Komikus vígjáték a társadalmi élet 
változatosságairól. Aki csak teheti, nézze meg ezt a 
kitűnő magyar filmet is.
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00.
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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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 CLUB 
HÍREI.

A novemberi összejöveteleinket 2-án, 16-án 
és 30-án tartjuk.
Októberi visszapillantás: Október 2-án megtartott 
összejövetelünk az összetartozás örömében telt. 
Mindenki örömmel vette tudomásul, hogy Klubunk 
az új megfiatalodott vezetőkkel, újra a régi 
megszokott békés mederben megy tovább.
Október 19-én a Klub vendégei voltak Hetyei Sándor 
és Fadgyas László, az M.H.B.K. vezetői és Faith 
Ferenc, a Magyar Központ igazgatója. Megbeszéltük 
az év végén sorrakerűlő nagy Magyar Találkozó 
részleteit. Sok volt az érdeklődő és sokan 
megrendelték a jegyeiket. A Klub is rendelt védnöki 
jegyet, amit majd kisorsolunk a klubon belül.
Október 20-án reggel indultunk háromnapos 
kirándulásra, Griffith és Riverina körül. A szerencse 
most is, mint mindig hozzánk szegődött és mind a 
három napon gyönyörű nyárias, napos időnk volt. A 
busz, úgymint a vezetője kitűnő volt. Az első 
megállón, Megambie-ben reggeliztünk, majd Finley- 
ben volt az ebédszünetünk. Ebéd után Narrandera felé 
indultunk. A Griffith-i Gemini Motel volt az aznapi 
végállomásunk. Szép, kényelmes szobákba helyeztek 
el bennünket és a bőséges, finom vacsora után még 
egy kis pókerozásra is volt időnk. Másnap reggeli 
után elmentünk a környék nevezetességeit megnézni. 
Kaptunk egy kísérőt is. Hatalmas területeken termelik 
a finom narancsot. Amikor volt a narancs fesztiváljuk, 
a város főutcáján különböző figurák voltak készítve 
narancsból, mint például, ház, hajó, koala maci, virág, 
és sok - sok egyéb szebbnél szebb figura. Ezeket a 
figurákat két hétig hagyják kint, hogy még sokan 
gyönyörködhessenek benne. Ezen a vidéken van N. S. 
W. legnagyobb bor-termelése. Mivel itt kevés a víz, a 
Murrumbidgee folyóból vezetik a vizet a földekhez. 
Egy McWilliams nevezetű farmer volt az első, aki itt 
a szőlészetet elkezdte. Eredetileg az olaszok a 
bortermeléssel emelték fel Griffith vidékét, de most

az utolsó tíz évben, az indiaiak narancsot termelnek 
itt, amivel 700 embert foglalkoztatnak. Ezen kívül 
meglátogattunk egy kis állatkertet is. Különböző 
madarak, pávák, őzikék, házi állatok, libák és még 
sok kis állat volt itt látható. Még a kilátóba is fel
mentünk, ahonnan a szép panorámába 
gyönyörködhettünk. A sok szép látnivaló és bor
kóstolás, vásárlás után visszamentünk, a motelba. 
Nagyon eredményes volt ez a kirándulásunk és sok 
szép élménybe volt részünk. A Teleki házaspár 
jóvoltából újra átélhetjük élményeinket, mert ők az 
egész úton szorgalmasan filmeztek. Szívből 
köszönjük a fáradozásukat! Harmadnap sok 
élménnyel gazdagodva, búcsút intettünk Griffith-nek 
és elindultunk haza. Nagyon kellemes három napot 
töltöttünk ismét együtt. Erzsikének és Emilnek külön 
köszönetét adunk a sok fáradozásukért.
November 2-án találkozunk újra. Ezután is a régi 
szeretettel vár minden kedves klubtagot a vezetőség. 
Utólag még megemlítjük, hogy klubunk November 
21-én lesz 11 éves. December 14-én lesz a karácsonyi 
ebédünk és az utolsó Összejövetelünk.

B.E.

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 idősek egyre fejlődnek. Amíg 1998- 
ban, az Endevour Hills-i klubhelységben és a 
Doveton S. C. klub-helységben gyűltünk havonta hat
szor, ez év eleje óta megkaptuk az újjá varázsolt 
Doveton Public Hall-t. Ez a helység fent van a 
hegytetőn és olyan szép és kényelmes, mint egy 
színház. A kilátás kitűnő és igen sok parkoló-hely 
van. Bezzeg a gyomrunk jól járt, mert a tágas nagy 
konyhában szakács mestereink finom magyaros 
ebédeket készítenek, mint például paprikás csirkét 
galuskával, töltött káposztát, székely-gulyást stb. 
Többször évente, műsoros, ajándékos, ingyenes 
ebédeket rendezünk. Persze ezért a tagság száma 
állandóan növekedik. Nemsokára talán még a 
Freeway-en is „dugó” lesz a Casey Klub napokon! 
Éppen az egyik különleges támogatónk, egy 
parlamenti képviselő megjegyezte, hogy mindig tudja 
mikor a magyarok találkoznak, mert akkor csak a 
harmadik utcában talál parkoló helyet. Igen bizony 
mindig többen és többen leszünk, de még az a 
szerencsénk, hogy hamarosan megépítik a biliárd 
termet, és akkor több helyünk lesz a szórakozásra. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen közeli
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barátságok alakultak itt a Klubunkba olyan emberek 
között, akik először találkoztak itt egymással. Még a 
tűzbe is mennének egymásért annyira, 
összebarátkoztak. Persze ez a Klubnak a célja és az 
érdeke, hogy minél több barátságra és társaságra 
vágyó magyarnak ilyen lehetőséget nyújtson és mind 
ezt igazán kedvezményes formában. Érdeklődők 
szeméjesen is meggyőződhetnek mind erről, ha 
eljönnek bármelyik Szerdán, reggel 9-től este 10-ig a 
Doveton Public Hall-i Klubházunkba. Mindenkit 
szeretettel várunk, a vezetőség nevében.

KS.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJA K .. HÍREI 
Az elkövetkezendő gyűléseink November 10-én, 
November 24-én és az újév megnyitója 2000-ben, 
Január 19-én lesz
de. 9 órától d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL BAN.

Október 27-én, nagyon egyszerű de hőn 
szeretett, gulyás piknik volt a Magyar központ 
nagytermében. A gulyás fénypontya Stronganovics 
Karcsi volt, aki mindig kitűnő gulyást főz! Köszönjük 
Karcsi a fmom gulyást. Ezen a napon megemlékezés 
is volt a forradalomról. Gál Marika, elnökünk, 
méltatta a forradalom évfordulóját. Egyszerű 
szavaival üzenet volt hozzánk, öreg elfásult 
fejeinkhez, hogy szívünkbe hordjuk ennek a napnak 
emlékét utolsó leheletünkig! Utána Linka Márton 
szavalt egy verset Halottak Napjára, az Édesanyjáról, 
aki minden léptünk figyelte, óvott minden bajtól, aki 
azt akarta, hogy emberré serdüljünk, hogy ezerszer 
jobb legyen életünk, mint neki. Ha kellett, a távolból 
is a szenvedést vallotta, tagadva, hogy szenved a
magánytól, és nélkülöz. Gyermekem...... ne törődj
velem, csak magadra vigyázz! Köszönjük Marci, 
hogy emlékeztettél a legdrágábbra, itt a gyors világ 
forgatagában álljunk meg csak egy gondolatra 
November 2-án az Édesanyákra! Ekkor következett 
még egy vers Linka Mártontól, Tollas Tibor verse, 
Bebádogoztak Minden Ablakot. Gondoljunk ezeken a 
napokon arra, aki szenvedett, aki túlélte, és mondjunk

el egy fohászt azoknak, akik soha nem beszélhettek 
róla! Jeltelen sírban nyugszanak valahol. Köszönjük 
Marci a verset, hogy emlékezhettünk! Gondolatban, 
nagyon messze jártam. Valahol ott, ahol oly sok 
minden történt, de soha nem beszélünk róla, mert fáj. 
A vers után a gulyást osztották leányaink, és alig 
vártuk hogy meg is kóstolhassuk a gulyást, aminek 
oly csábító illata volt. És, mindenki jóllakott, 
néhányan csak a repeta után. Na meg a tombola! Volt 
ám olyan, aki egymás után nyert. De bőven volt 
tombolatárgy, és majdnem mindenki nyert egy kis 
tárgyat, emlékeztetőt a gulyáspiknikre. Mindenki jó 
kedvvel távozott. Gratulálunk a leányoknak a jó 
rendezéshez.

A November 10-i gyűlésünkön vetítésre 
készülünk, a Noosa-i út filmje, Teleky László 
felvételeivel.

A Karácsonyi ebédünket ebben az évben, a 
Whitehorse Klubban tartjuk. Okunk többszörös volt, 
elsősorban, mert közelben van, másod sorban, mert az 
étterem nagyon szép és mindenki tetszését elnyerte. A 
Council elvárja, hogy a más nemzetiségű csoporttal is 
tartsuk fenn a kapcsolatot. Ami természetes is, hiszen 
aki kapni szeret, annak meg kell tanulni, adni is!

Jó ebédhez, jó nóta is lesz, és az sem fog 
többe kerülni, mint tavaly volt. A jegyek eladása 
előtt, még az étlapot is összeállítottuk, természetesen 
az ital ára is benne.

A jövő évi megnyitó napunk, a bűvös 2000- 
ben, Január 19-én, szerdán lesz. Kérem a jóistent, 
hogy akkor mindenkit viszontláthassunk épségben, 
egészségben ezen a napon..... N.J.

SURFERS - PARADISE 
BEACHPOINT 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.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfőn reggel 9-től - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
Novemberi jelentés:
Továbbra jó hangulatban szórakozik a társaság. Lehet 
biliárdozni, kártyázni és bíngózni, miközben finom 
ebédet is lehet, vásárolni. A vezetőség mindenkit 
szeretettel vár.
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December 4-én, tartjuk a hagyományos Mikulás 
Bált, este 7.30 -i kezdettel, éjjel 1-ig. Az estére 
szép műsort tervezünk, szavalással, karácsonyi 
nóták éneklésévvel és a tánccsoport 
fellépésévvel. A jó hangulathoz, Paska Béla és 
társa fognak muzsikálni, sőt valószínűleg még 
egy más meglepetés is fog érni bennünket! Még 
mind ezen kívül, finom vacsora és gazdag 
tombola is válj a a vendégeket. Örömmel várunk 
mindenkit.
Érdeklődés -  Boros Veronika -  93373993 

-- Skribek Anna-93301391 
December 6-án tartjuk a záró összejövetelünket. 
Ez lesz az utolsó ebben az évben, sőt ebben az 
ezredévben! Ekkor is rövid műsorral fogjuk 
szórakoztatni a társaságot. Rideg Zsuzsa szép 
szavalatával, a tánccsoport fellépésével és és 
karácsonyi nóták éneklésével szórakoztatjuk a 
megjelenteket. Természetesen, szakácsaink 
Denkovics József és Német Sándor finom 
ebéddel fognak kedveskedni.
Ez úton, a St. Albans-i Idős Magyarok Klub 
rendezősége és minden tagja, meleg szeretettel 
kíván minden magyar honfitársnak Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és szerencsés, békés Új 
Esztendőt. A legközelebbi viszontlátásig, ami 
Január 17-én 2000-ben lesz búcsúzom a
Vezetőség nevében!

Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999, 
November 6-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 O Y .

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

Bocskai teremben
___________(Sakk, kártya, stb.)________

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Novemberi Naptár: A DMSz, November 14-én és 
28-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 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, (November 20-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 hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében. 
Novemberi összejövetelek: 1-én és 15-én. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREL

A Szeptember 25-én megtartott évzáró 
nagygyűlésen elhangzott javaslat eredményeként, a 
vezetőség ügy határozott, hogy a Szent László 
Egyesület otthonát nyitva tartja mindazok számára, 
akik társaságot keresnek a szokásos elfoglaltságok 
mellett. Az elfoglaltságok közé tartoznak a kártya, 
biliárd, sakk és éppen még a beszélgetés is egy-két 
csésze kávé mellett. Vacsora csak a Családi Esteken 
kapható majd.

Amennyiben a Szentmise vagy Családi est 
ugyan arra a napra esik, akkor a vacsora előtt is (3 tói 
5-ig) és utána is (5-től -  6-ig) lesz Klub-élet. 
Szentmise előtt (3-tól -5-ig) 5-től -  6-ig, Szentmise, 
utána ismét Klubélet -  záróráig. -  Ez a megállapodás 
a következő két hónapra szól, ha mindenkinek a 
tetszését elnyeri, akkor jövőre is folytatjuk.

Kiss Gizella.



16. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚ.ISÁG

Novemberi és Decemberi Naptár 
November 1-én. Héttőn, d.u 2 órakor a Nőszövetség 

teadélutánja az otthonban.
November 7-én. Vasárnap, d.u. 2 órakor Református 

Istentisztelet a templomban.
November 13-án. Szombaton . Családi Est az 

otthonban
November 19 -én Szombaton. Sz.L.E. vezetőségi 

gyűlése 6 órakor az otthonban.
November 20-án. Vasárnap. Katolikus Szentmise 

d.u. 5 órakor az otthonban.
November 21-én d.u. 2 órakor Református 

Istentisztelet.
November 27-én, Vasárnap. Nagyszabású Műsoros 

Táncestély Dallos Gizella fellépésével. 
December 5-én. Mikulás vacsora és szórakozás déli 

12 órá-tól az otthonban.
December 6-án Évzáró Nőszövetségi teadélután, d.u. 

2 órakor az otthonban.
December 11-én. Családi Est. 5 órakor az otthonban. 
December 12-én. Református Istentisztelet, d.u. 2 

órakor az otthonban.

GEELONGBA JÖN P A L L O S  G IZ E L L A  
Magyarország kiváló énekes művésznője 

1999. November 27-én, este 7:3()-kor.
Táncest keretében a művésznő fellép a 

SZÉKELY -  zenekar kíséretében.
Kitűnő vacsora. Tombola, hűsítő italok, BYO.
Belépődíj: Tagoknak / Nyugdíjasoknak $ 15.00 

Vendégeknek SÍ7.00, 16 éven aluliaknak S0.00. 
Asztalfoglalás: Csépány István...0352 430 951 

Kiss Gizella ...0352 483 495.
A Geelongi Rádió magyar nvelvü adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 KM 
hullámon._________________________ _

N01 ÉS FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

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

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon._____

AUSZTRÁLIAI MAGYAR MAGAZIN TV, 
(hivatalosan AHMTV. Association Inc.)

Solymossy Kálmán vezetésével 
minden második Hétfő este 6 -  6:30-ig, 

sugároz magyar adást a MCTC Channel 31-en. 
Érdeklődés a 9690 3781 telefonszámon.

S i s k á k  3 u l 'a  elödásában  
Legszebb magyar nóták és csárdások. 

Örök szén melódiák

C D  -n és hangszalagon.
Érdeklődés: 9803 3165 telefonszámon. 

MAG Y A RRA D1Ö MIÍSÖRQ K!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön D.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Geelong! Minden 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  S Z E R K E S Z T Ő  A S Z T A L Á R Ó L !

Tizennégy hónapi
"nyugdijaskodásom" után 
meghatározatlan időre vissza
hívlak munkahelyemre.
A szerkesztőségi munkámban 
Bőd Ágnes segít, amit nagyon 
szépen megköszönök. A jövőben, 
mint a Kisújság munkatársát, 
kérem, minden olvasónkat 
fogadják öt a legnagyobb szeretettel.

a u s z t r á l ia i  k is u js a g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: S12.50.-egész évre $ 25 Dollár.

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

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

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

AUSTRAL1AI KISUJSAG 
névre kiállítani.


