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Ezerkilencszázhusz óta 
minden június emlékezteti a 
magyarokat az első 
világháború tragikus
befejezésére. Trianonra.

íme, most már a 
harmadik, negyedik
generáció nő fel és még 
mindig világszerte hallatszik 
a magyarok panasza: 
„Igazságot 
Magyarországnak”!

Miért érzi a magyarság nagy része azt, hogy 
Magyarország teljes egészében csak „Nagy- 
Magyarország” lehet?
Talán ez az érzés sokkal jobban foglalkoztatja a 
magyarokat akik távol az óhazától -  sokan nem 
jószántságból hagyták el az országot -  hanem azért 
mert meggyőződésből harcoltak, és életüket 
vesztették volna egy elképzelt magyar szabadságért.

A Magyarok Világszövetsége kezdemé
nyezésére, - az újjonan megválasztott vezetőség 
megosztódott nézetei között — felvetette a kérdést, 
hogy a Magyar Állam lehetőséget találna-e a trianoni 
békeszerződés felülvizsgálásának kezdeményezésére.

Tudjuk nagyon jól, hogy azok a magyarok 
akik a mostani Magyarországon kívüli, idegen 
országokban élnek, sokkal nagyobb vágyuk és álmuk 
az, hogy ismét egy Nagy-Magyarországhoz 
tartozhassanak. Ezen úton látják a hosszú 
kisebbségben eltöltött szenvedéseik megszűnését.

De lehet e a történelem 
kerekét visszafelé forgatni? 
Olyan még nem volt, hogy régi 
idők vissza tértek; idők, 
emberek és a
világkörülmények gyorsuló 
iramában nehéz elképzelni egy 
„mindenkiáltal” elfogadott 
revíziót.

Ma amikor már eltelt 
félévszázad a második 
világháború után és nagy 
áldozatok árán Magyarország 
bebizonyította 

szabadságszeretetét, és békés alkotó 
teljesítőképességét. Egyúttal elnyerte elismerését az 
európai országok unió tagjai között. Ezek az országok 
elismerikMagyarországot és népét mint egyenlő társ 
országot. Ez az elismerés természetesen 
világviszonylatban is mutatkozik, és ennek fontossága 
abban mutatkozik meg, hogy Magyarország elismerve 
a világ politikai és gazdasági élet tagja lesz.

Azért mégis felmerül a kérdés: csak azok a 
magyarok élvezhetik ezt az unióhoz tartozást?
A trianon által elvesztett területeken élő millió 
magyar, aki vallja magyarságát, talán jobban mint aki 
otthon él, az nem számit? Ezért fáj nekünk Trianon!

De egy valami biztos, a jövőre nézve 
Magyarország és a magyar ember, tagja lesz egy 
Európai egységnek, aminek védő intézményein 
keresztül alapjábanvéve boldogulni fog. Eljön az az 
idő, amikor a magyarokat számontartva az egész világ 
területén segítve,- akár hol élnek is -, a mainál sokkal 
erősebb elválaszthatalan kapocs fogja összetartani.

Szeverényi László
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Magyarországi
HÍREK-

Milleneumi összefogás 
Mindszentv szoborért!

(A MVSZ. Nyugati Régiója jelenti:)
Népünk lelkiismerete Mindszenty József 

bíboros, hercegprímás érsek 25 évvel ezelőtt, 1975 
május 6-án hunyt el. A „Mindszenty József Szoborért 
Alapítmány” a Nagy Jubileum évében kezdeményezi, 
hogy keresztény nemzeti összefogással méltó 
emlékművet állítsunk a mártír bíborosnak 
Esztergomban, 10 évvel hamvainak hazahozatala 
után, - 2001. Május 6-án a hagyománnyá vált 
Mindszenty zarándoklat napján. Mindszenty József 
kivitelezésű életnagyságú szobra az idők végezetéig 
hirdesse a szent életű főpap példáját, iránymutatását a 
királyok városában nem csak a jelen, hanem a 
jövendő évezredek magyar nemzedékeinek is:

Mindszenty József Szoborért Alapítmány.
1131 Budapest, Jász utca 98. fsz. 1.
Tel. : (36-1) 359-87-06 
E-mail: dancsecs@budapest.hu

Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről!

A külföldi befektetések szerepe Magyarországon

A Budapesti Sajtóklub -  amely klubtagjait már 
sok érdekes témájú és rangos előadóval szórakoztatta 
a múltban - most nemrég a külföldi befektetésekkel 
foglalkozott. A klub előadó vendége ez esetben 
Dr. Fazekas Szabolcs volt, a Daimler -  Benz AG 
magyarországi vezérképviselője.

A vitadélutánon szó volt a magyar 
mezőgazdaság nehéz helyzetéről, a bel- és külföldi 
kis- és középvállalkozók gondjairól, a lassú magyar 
igazságszolgáltatásról, a gyakran változó 
szabályzókról.

Dr.Csák Máté a Sajtóclub elnöke vezette az 
élénk vitában dús klubdélutánt.

Kellett ez nekünk?
(Millenniumi kabaré a budapesti Mikroszkóp 

Színpadon)
Őseink valamikor Kelet határán, Nyugat előtt 

álltak meg vándorlásaik végén. Ez sokban 
befolyásolta országunk későbbi politikai helyzetét is. 
A kabaré felvillantja a nevezetesebb történelmi 
fordulókat, pl. Ferenc József császár korát, az orosz 
megszállás idejét... több dallal, tánccal, anekdotával 
eleveníti meg a korok tipikus változatait. Bemutatta a 
2000 évbe érkezés félelmeit is: a csődöt mondott 
számítógépek okozta problémák, összekavarodott 
világ és talán a világvége is?!

A kabaré szövegét több neves magyar humorista 
írta: Szuhay Balázs, Selmeci Tibor, Verebes István, 
Sas József, Heller Tamás, Körmendi János. A 
rendező: Selmeci Tibor volt. A konferáló: Heller 
Tamás. A közreműködő neves szereplők: Lorán 
Lenke, Baranyi László, Heller Tamás, Körmendi 
János. A helyzet -  amikor tényleg átléptünk a 2000,- 
ik évbe -  adott mindenkinek kellő hangulatot, hogy 
jól érezze magát, és megmozgathassa két órán 
keresztül nevetéssel a rekeszizmait.
Kiváló műsor volt, elismerés a közreműködőknek!

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

A díjnyertes csődör!

Történnek még csodák. Egy amerikai újságíró, 
nagy magyarbarát, magyar ajándékot akart adni 
felesége, Marianne születésnapjára. A herendi boltban 
-  The Herend Store-bna -  vett egy kis Ludas Matyit. 
A boltos a szobrocskával együtt adott neki egy 
felhívást arról, hogy Herend pályázatot hirdetett 
„2000 Kingdom Classic Series” címmel,
reprezentatív figurára, az új millennium alkalmából.

Az újságíró hazavitte a felhívást, elfeledkezett 
róla, de két hét múlva kezébe került és el kezdett 
rajzolgatni. Marianne biztatta, hogy küldje el a rajzot 
Herendre.

Eltelt pár hónap, aztán egyik nap a The Herend 
Store tulajdonosa telefonált: a rajz, a „Galoppozó 
csődör” megnyerte a pályázatot. Csak azt kérték a

mailto:dancsecs@budapest.hu
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Eltelt pár hónap, aztán egyik nap a The Herend 
Store tulajdonosa telefonált: a rajz, a „Galoppozó 
csődör” megnyerte a pályázatot. Csak azt kérték a 
herendiek, hogy írja meg: miért gondolja, hogy a 
csődör reprezentálja a 2000-ik évet?

A díjnyertes amerikai újságíró egyik legjobb 
barátunk az ENSZ-ben, ahol a „World Tribute” 
sajtóláncolatot képviseli. Már a hidegháború alatt 
érdekelte a magyar nép sorsa, lapjaiban cikkeket írt 
Erdélyről és beszélgetett Antall Józseffel, amikor a 
néhai miniszterelnök először jött az ENSZ 
közgyűlésre. Évről-évre írt cikkeket Magyarországról, 
tanulmányozta a magyar történelmet és a politikai 
változásokat. Egyszer járt Budapesten, 1989-ben, a 
történelmi fordulat évében.

Megírta a Herendi cégnek, hogy a csődör 
Amerikában is, Magyarországon is az életerőt, a 
fiatalságot, az optimizmust jelenti, a 2000. Évben 
bizakodva néz a jövőbe.

Az ENSZ székházának bárjában mondta el 
mindezt, miután két csodálatos hetet töltött 
Magyarországon, ahová feleségével és kislányával 
együtt meghívta a herendi gyár.

$fttmt 31 t i  3tubtó Öt (Sallert)
Alapítva : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

Telefon: (02) 365-3532

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

TISZA V R Á 6ZÁ S
Részlet Lipták Gábor könyvéből.

A Duna - Tisza tájáról összegyűjtött regés- 
mondás történetek egyike ez a részlet. Azíró fo 
szándéka a legendák összegyűjtése, a régi mondák, 
legendák felfrissítése és azok életformában való 
kiegészítése volt. Ahol nem talált más módot, ott a 
sejtelmeket valóságos történetekké kerekítve írta le a 
hazai műemlékekhez, történelmi és irodalmi 
emlékhelyekhez és tájakhoz fűződő regés 
elbeszéléseket.

Folytatás a májusi Kisújságból....

Harmadnap délután Fáián Jóska már régi 
ismerősként köszönt be a pákász kunyhójába.

- Pandúrnak híre-nyoma sehol - lóbálta hátán 
szépen faragott kampóját, amelynek végében jókora 
batyu lógott. -
Öregapám üzeni, még Tápén sem jártak napok óta!

- Megmondtad neki, hogy itt jártál?
- Látta a füstöt, mikor meg visszamentem, a 

nádmuzsikát.
Meg aztán minek annak hazudni, aki velünk tart? 
Öregapám még soha senkit ki nem adott a 
pandúroknak. Engem is arra tanított: akit üldöznek, azt 
segíteni kell.

- Derék ember lehet! Hány éves?
- Nem tudom én azt - gondolkozott a gyerek. - 

De egy titkot is elárulok kendnek, hogy jobban 
bízzék bennem. Öregapám még látta a fejedelmet!

- Rákóczi Ferencet? - pattant fel a helyéről a 
legény, és megrázta a gyerek vállát.

- Öregapám százszor is beszélt róla, de 
sohasem mondja másként: a fejedelem.... Mintha csak 
egy lett volna.

- Igaza van - bólintott a legény. - Azóta sem 
akadt fejedelem, aki a szabadságért harcolt.

- De hát ez titok! Erről nem szabad tudni 
senkinek - suttogta a fiú és megragadta a pákász kezét.

- Jól tudom, fiam! Elfeledjük. Te is, én is!
Jóska levette válláról a batyut, és kibontotta. Aztán 
henger formában összegöngyölített keskeny gyékényt 
tett le a földre.

- Ezt öregapám küldi kendnek - mondta.
- Aki vénségére is a vejszét lesi naphosszat, 

csak nagyon szegény ember lehet - mondta meghatottan 
a legény. - Minek küld az ajándékot?!

- Nme ajándék - nevetett a gyerek - , otthon 
készül. Anyám fonta. Elfogadhatja kend.

- Gyékényszék - csóválta fejét a legény.
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- Ha összfüzi, hogy szét ne bomoljék, ruganyos 
ülés esik rajta. Sok készül belőle Tápén.

- Ott laktok?
- A házunkban. Amikor a Tisza megengedi.
- Házatok van? - csodálkozott a pákász.
- Csak afféle tápéi. Nálunk csömpölyegnek 

mondják. Pelyvás, szalmás sárból, akácoszlopokra 
szegezett lécekből vert. Ha a Tiszára tavaszonként rájön 
a bolondóra, nagyapám szokta újból besározni a 
cserény falát, amikor lemén a víz.

- S Tápéról jöttök át ide öregapáddal a rétre?!
- Ki-ki ahová a munkája szólítja. Két bátyám a 

felsővárosi fisémek halászik.
- S miért nem magának?
- Úgyis csak azok vennék meg tőlük a halat, 

akár a többi kishalászét. Tudja kend, hogy a gazdag 
német polgárok bérelték ki a Szeged környéki tavakat, 
fokokat, sőt a Tisza egyes részeit is. Ezeket halásztatják 
a szegény emberekkel.

- Lánytestvéred nincs?
- Két nővérem is a fisémek dolgozik. Azok 

meg Pordányba járnak a halhasító és sózó tanyákra. 
Trézsi, a legkisebb lány meg a háznál segít.

- Akkor hát hatan vagytok?
- Öregapámmal s édesapámékkal kilencen.
- Hát apád mit csinál?

A fiú nagy büszkén düllesztette ki a mellét.
- Az igazi tápéi ember! Tesz mindent, amit az 

élet kínál. Eljár gyékényszerzésre, ha kell, vágja a 
nádat, nincs nála különb halász, de a hajófaragáshoz is 
ért. Néha felmén a hegyekbe az erdők közé. Sokszor 
egy hónapba is beletart, míg megtér.

- Fát szállítanak?
- Mit mikor - büszkélkedett Jóska. - Nem 

ismeri nála senki jobban a vizek járását.
- Ti meg öregapáddal?
- Ide járunk, s rakjuk a halfogó rekesztékeket. 

Hogy valami hasznunk legyen. De azt a halat nem 
eladásra szánjuk: édesanyám főzi meg.

- Akarod-é, hogy még több hasznod legyen?
- Miért ne?
- Hát akkor figyelj ide. Tudod-é, miből él a 

magamfajta?
- Inkább gondolom. Szedi a csíkot, a 

vadmadártojást.
- Meg a sulymot és még sok mindent. Fogom a 

madarakat, s télen magam faragta kelpcében még a 
nyulat, rókát meg a vidrát is.

- S miért nem halászik kend?
- a z  igazi pákász csak szorultságból halászik. 

Eltartanak engem a madarak meg a füvek....
- A füvek?

- Azok is. Aki ismeri a gyógyító füveket, jól 
megfizetik. Van olyan pákász is, aki orvosságot kever. 
Halepéből szemfájásra, kékgyíkból s tarajos kígyóból 
meg nyavalyatörés ellen. A tollkupec meg jól megfizeti 
a madártollakat. A kócsagéért kiváltképpen bolondul az 
úri nép.

- Láttam az alsóvárosi vásáron a rác lányok 
hajában is. Úgy csillogott, mint a drágakő.

- Ha jártál ott: láthattad, miként árulják a gém-, 
bakcsó-, meg darutollakat az alsóvárosi legényeknek. 
Azt mind mi szedjük össze a kupecnek. Meg még a 
túzcsiholáshoz való gyékénytaplót is.

- Akkor hát jól megy a sora a pákásznak.
- Ha bejárhat az emberek közé vagy legalább a 

rétszéli csárdába a tollkupechez. A faluban még 
háznádalást is vállal, egyik-másik pedig megtapossa a 
betegek hátát is. A portékájáért: madártollért, tojásért, 
csíkért meg lisztet, paprikát, sót cserél. De hát én nem 
járhatok a faluba.

- Adja csak kend ide, ami akad - lelkedezett a 
gyerek. - Majd én megszerzem érte, ami jár.

- S aztán ha megkérdezik, honnan szerezted, 
mit felesz? Hamarosan pandúrkézre jutnánk mind a 
ketten.

Akkor meg hogyan segíthetnék? 
szontyolodott el Jóska.

- Öregapád vagy nővéred apránként talán 
cserélhetne valamit. Neki inkább elhinnék, hogy az 
öreg halászat közben szórakozásként kicsit 
pákászkodik.

- Az jó lesz! - csillant fel a gyerek szeme.
- De csak ha becsületes az alku. Amit kapok 

érte, fele a tiétek. Meg még valami. Én most már 
mindent tudok felőletek, ti meg rólam semmit.

- Öregapám azt mondta, így van ez rendjén.
- Igaza lehet- hagyta rá a legény. - De azért 

valamit én is üzenek öregapádnak, s azt el ne felejtsd 
megmondani.

- Mi lenne az?
- Hogy ne féltsen tőlem! Se rabló, se gyilkos 

nem vagyok. Ezt pedig - tette hozzá csendesen - add 
oda neki, de úgy, hogy más meg ne lássa. - Aztán 
hosszan keresgélt zsebében, majd előkotorta a kendője 
sarkába kötözött régi pénzdarabot, és odaadta a fiúnak.

(folytatás a júliusi Kisújságban)
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HŐSÖK NAPJA -  
MELBOURNEBEN.

Vasárnap, május 21-én ünnepelte Melbourne 
magyarsága a Hősök Napját. Reggel 9 óra 30 perckor 
a CARLTON-i temető Hősi Emlékműve előtt, 
mintegy 80 -  100 főnyi közönség gyűlt össze a 
koszorúzáshoz. A Székely Himnusz” zenéjével 
kezdődött az ünnepély. Ezután Nt.Dézsi Csaba, 
református lelkész kegyelet-teljes szavakkal 
emlékezett meg az elesett hősökről. Pásztor Sándor 
verse után, melyet felesége Panni szavalt el, a 
következők helyezték el koszorúikat: a Magyar 
Köztársaság nagykövete nevében Dr. Fazekas Béla, 
követségi tanácsos, a Melboumi Magyar Református 
Egyház, a Kew-i Szabad Magyar Református Egyház, 
a Melboumei Magyar Központ, az Igazolt Magyar 
Szabadságharcos Világszövetség, az 56-os Szövetség 
és a Victóriai Magyar Szövetség.

Keresztesi László református lelkipásztor imája 
után, a Magyar Himnusz éneklésével zárult a szép 
számmal megjelentek megható ünnepsége.

D .e.ll órakor a Fitroy-i Ref. Templomban, 
Nt.Dézsi Csaba emlékezett meg prédikációjában a 
magyar hősökről.

D.u. 3 órakor, a Hawthom-i Manréza-teremben 
került sor a Hősök Ünnepélyre. A zászlókat 
díszmagyarruhás kíséret vonultatta be, és a jelképes 
katonasír megkoszorúzása után, Fadgyas László a 
Victóriai Magyar Szövetség elnöke hivatalosan 
megnyitotta az ünnepélyt. A Himnusz elhangzása 
után, a Melboume-i Magyar Baptista Egyház 
énekkara énekelt, ifj.Bállá Ferenc vezényelt. Pálos 
István az MHBK. Főcsoportvezető helyettese, mondta 
el az „Elindultunk” című monológot, melyet a 
legfiatalabb szereplők, Bíró Stefánia (zongora) és 
Bíró Alison (ének) fergeteges tapsot kiváltó kettőse 
követett. Még sok ünnepélyen fogjuk látni őket, 
reméljük! Vörösmarty Mihály: „Töretlenül” című 
versét nagy átérzéssel szavalta Bagin Lívia. Majd 
ezután Sipos-Őry Róbert zongora száma következett: 
Chopin „Prelude, Op-28” című műve, a Robert-től 
már megszokott, igen magas színvonalon. Kontra 
Kati Brahms „Sonata No.3” című művét 
tüneményesen adta elő, Sipos-Őry Robert 
kíséretében. Ezután Hetyei Sándor, az MHBK. 
Főcsoportvezetője emlékezett meg elesett hőseinkről, 
valamint a Trianoni „Békediktátum” nyolcvanéves 
évfordulójáról.
A szünetben az MHBK. Hölgyei ízletes tésztákkal és 
kávéval kínálták meg a vendégeket.

A műsor második felét az MHBK. Magyar Népi 
Tánccsoportja nyitotta meg a néhai vitéz Korchma 
Miklós által mesterien koreografált „Kállai kettős” 
táncával, melyet Jankó Robína tanított be. A tánc
csoportot Sarkady László vezette. Gruber Tibor 
művészi énekszámai után, - amit ismét Sipos-Ori 
Robert kiért zongorán -  a Magyar Kultur Kör Népi 
Tánccsoportja táncolt két jól sikerült táncot. A 
táncokat betanította Horváth Mátyás, Horváth Elvira 
vezetésével.

Ezután Dr. Fazekas Béla, követségi tanácsos, 
akinek a repülőtérre kellett sietni más elfoglaltsága 
miatt, mondott beszédet a Hősök Napja 
jelentőségéről.
Az előadás további részében a „Cigányszerelem” 
című friss dallamú számot „az MHBK. Üdvöskéje”, 
Nádai Ingrid játszotta hegedűn, Sipos-Őry Róbert 
kíséretével. Az utolsó számban a 25 tagú MHBK 
tánccsoport szerepelt. Előadták a „Magyar 
Képesalbum” táncjátékot, amit még ugyancsak a 
néhai „Micu-bácsi” koreografált.

A zárószót Pálos István, az Ausztráliai és 
Újzélandi Magyar Szövetség alelnöke mondta. A 
Magyar Himnusz éneklésével fejeződött be az 
ünnepély. Külön meg kell említeni Doroszlay Klára 
mesteri műsorvezetését...

H.S.

QMSZ-i összejövetel.
Vasárnap május 21-én tartotta a Queenslandi 

Magyar Szövetség első összejövetelét a Marsdeni 
magyar házban, ahol több mint 120 -an jelentek meg. 
A szép idő csak segített a szeretet jegyében és 
egyetértésben lefolyt összejövetelen. A „piknik” 
megrendezése, sok embernek köszönhető, de 
mindenki közül ki kell emelni ALBERT LÁSZÓT, a 
Trianoni Társaság Titkárát, aki munkájával igazolta a 
Queenslandi Magyar Szövetség 12 éves általános 
tevékenységét.

A finom, ínycsiklandozó ebéd, melyet Kaponai 
Mihály, a híres bográcsmesterünk tálalt mindenki elé. 
Phol Marika férjével, Frédivel, akik a Gold Coast-ról 
jöttek, megörvendeztették az összegyűlteket ízletes 
lángossal. Ezt az összejövetelt mindenki sokáig fogja 
emlegetni. Mindenkinek hála és köszönet a sok 
fáradozásukért.

A nagyon szép és értékes tombola tárgyak 
adományozóinak is külön kijár a köszönet.
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A konyhán dolgozó szorgos kezek és a kedves, 
mosolygó arcok, reméljük, még sokáig és sokszor 
lesznek láthatók egy-egy ilyen összejövetelen, 
melyeknek, muszáj, hogy legyen folytatásuk.

Sok áldozatos munka volt e mögött a csodálatos 
téli nap mögött, melyért csak azt tudom tolmácsolni 
mindenki nevében, hogy köszönet mindenért.

A brisbane-i magyar rádió szerkesztője:
Gárdonyi Lili.

A4A6NA CARTA
TRAVEL A'BENry
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon I 

Intézi: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

A HÁLÓZAT HÁLÓJÁBAN
Irta Singer Iván.

Kapott e már a kedves olvasó egy meghívót egy 
lakásba, ahol kávé szürcsölés közben, hirtelen mint 
„vevő” érezte magát? Előfordult-e valaha, hogy egy 
távoli rokon, vagy ismerős olyan tárgyakat próbált 
rásózni, amire semmi szüksége sincsen? Vajon 
ajánlottak-e belépést egy „üzletbe”, ahol halálra fogja 
magát keresni, minden eladási erőfeszítés nélkül?

A „hálózat” ügynökei először is azt hangoztatják, 
hogy mindenki könnyen meggazdagodhat. Legtöbb 
esetben mi legyintünk: ugyan kérem! Mi nehezen 
dolgozó bevándorlók vagyunk, akik megszokták, 
hogy verejték nélkül nem lehet csak úgy pénzt 
csinálni.

Unokaöcsém nem így gondolkozik. 
„Tüsszentettél? Van egy vitaminom, amely azonnal 
meggyógyít, így O. Én megmagyaráztam neki a 
különbséget közötte és az orvos között. Azt is 
hangoztattam, hogy ha beteg vagyok, nem fogok 
hozzá fordulni, mert egyetem helyett ő még a 
középiskolát sem fejezte be.

De az én unokaöcsémet nem olyan könnyű 
elriasztani. О csak játssza az orvost, „ azt 
panaszoltad, hogy fáj a hátad, - nekem van egy 
matracom, ami meggyógyít”.

Persze megint hangoztattam az előbbieket. 
Hasztalan. -  „Nem csak meggyógyít, de milliókat 
kereshetsz rajta”.
Az angyalát, gondoltam, ezt már érdemes 
meghallgatni.
„És mennyibe kerül ez a csoda matrac?”
„Ingyen van. De belépni mint társ, a világ egyik 
legragyogóbb vállalatához, az 3000 dollár”.
Itt elővett egy brosúrát, melynek a fele kínai betűkkel 
volt írva. Amit megértettem belőle, hogy ez egy 
Tajvan-i cég. Az angol felirat azt hangoztatta, hogy 
nem kell eladni semmit, mégis meggazdagodsz. 
Úgyszintén egy cím, ahol majd bemutatnak a 
feljebbvalómnak.
Itt unokaöcsém tárt karokkal várt és valóban 
bemutatott az ő főnökének: ’ Nagybácsikám. Ő lesz 
az új „igazgató” mondotta. Meg voltam hatva a gyors 
előléptetéstől. A pasas mézes mosollyal hangoztatta 
új beosztásomat. „Te vagy mostantól a saját céged 
főnöke. Minden eladás után kapsz tíz százalékot. De 
ez csak kezdet. Miután eladsz három matracot minden 
dolgozód eladása után is kapsz öt százalék hasznot. 
És ha a te dolgozód dolgozója elad 100 matracot, 
minden matrac után további három százalék üti 
markodat”.
„Mennyibe kerül a matrac?’ -  kérdeztem újra.
„Ingyen van. Mindenki csak azért fizet, hogy 
beléphessen a milliomosok klubjába."
Ezek után betuszkoltak egy terembe, ahol már folyt a 
játék. Hivatalos színészek feküdtek néma csendben a 
csoda matracon. Amikor felálltak, vidáman 
hangoztatták, hogy elmúlt minden bajuk. 20 -  30 
kínai kinézetű fiatalember nézte velem a „világ 
csodáját”. Aztán nyíltak a pezsgős üvegek, pénz 
cserélt gazdát, csak én maradtam egyedül a tétovázó. 
„Ha nem segít a matrac, visszahozhatom?’ -  
kérdeztem.
„Az igazgatói kinevezésed az összeg kifizetésétől 
függ”. Válaszolt a pasas kicsit ridegen.
„Hány matracot adtál el?” kérdeztem unokaöcsémet. 
„Te leszel az első.”
„És a te főnököd, hányat adott el?”.
„Én voltam az első vevője.”
„Köszönöm, inkább elmegyek a fízioterápiára”.
A hátam megjavult, de unokaöcsémet nem láttam 
egészen karácsonyig. Az „új kocsija” régebbinek 
nézett ki a réginél. Öltönye sem javult utolsó 
találkozásunk óta.
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„Na és mi van a Tajvan-i matracokkal?” -  kérdeztem. 
„Ne is említsd. A cég tönkrement”.
„Mivel foglalkozol most?” (Ez persze hiba volt, de 
mindenki tesz hibákat!)
„Van számítógéped?” -  kérdezte unokaöcsém.
„Hát persze hogy van. Azzal írom a cikkeket.”
„Van egy hálózat.....”
„Köszönöm nem kérem”
„De ez tényleg fantasztikus. Bekötnek téged egy 
számítástechnikába. Mindent, amit csak elképzelsz, 
azok pillantok alatt, megjelennek a képernyőn.”
„Mint például?”
Itt elgondolkozott. „Tudod, én még nem értek a 
számítógépekhez, de bemutatlak a feljebbvalómnak, 
tudod a matracosnak... ”
„Neked van már ilyen előfizetésed?”
„Természetesen. Csak kétszázba került. Itt 15%-kal 
kezdtem. A számítógép fog fordítani arabra és 
mongolra is. Képzeld el, hány vevőm lesz az arabok 
és a mongolok között?”
„De a számítógépet meg sem tudod indítani” -  így én. 
„Nem érdekes. A matracos azt mondta, nekem nem 
kell tudni semmit sem. „Akarsz te is venni egyet?” 
„Köszönöm barátom, én ebből nem kérek. Ami pedig 
a hálózatot illeti, csak kerítsetek másokat az ilyen 
hálóba.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Isten- tiszteletet tart minden hónap 

harmadik vasárnapján, 
Délelőtt 10:30 órai kezdettel 

A DMSz házában 
506 Stud Road Bayswater

M É R L E G !
ITT -  VAGY OTTHON?
AZ egyik magyarországi újság olvasó, azt 

kérdezte a Kisújság Szerkesztőségétől, a múlt 
hónapban megjelent „Elgondolkoztató adatok 
Ausztráliára nézve” után, hogy milyen a megélhetés 
Ausztráliában? Ez a kérdés a kivándorolni

szándékozó magyarokat jobban érint. A kérdés: hol 
jobb a megélhetés? Itt vagy otthon?
Nehéz összehasonlítást tenni, mert elsőnek az a 
kérdés vetődik fel, hogy mihez képest, - vagy mihez 
hasonlítva? Igények és toleranciák nagymértékben 
változók!
Újságolvasó barátom, azt tudom elmondani, hogy 
Ausztrália hat legnagyobb városában, ahol a lakosság 
85%-a él megoszlanak a kerestek és a 
munkalehetőségek.
A legutolsó „MORGAN” felmérés szerint két 
kategóriát vizsgáltak meg: az egyik, ahol az átlag 
kereset kevesebb, mint évi $15,000 a másik, ahol a 
kereset meghaladja az $50,000. A lakosság zöme e 
két érték közé tartozik. Itt érdemes megemlíteni, hogy 
Amerikában az átlag kereset évi US $24,000.

Itt Ausztráliában is változó a helyzet, és a hat 
legnagyobb város közötti különbségeket statisztikai 
adatok alapján közöljük:

Lakosság százalékban
Adelaide 73% 50,ezren felül 44% 15 ezren alul keres

különbségeken kívül még számos más fontos 
tényezőt is fegyelembe kell venni. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a helybeli szociális ellátás, iskolai 
oktatás minden államban más. A 
munkalehetőségekhez mérten, mindenkinek megvan a 
lehetősége kiválasztani egyéni ízlés szerint a magának 
legmegfelelőbbet.
Talán a helyi körülmények változása, a bevándorlók 
fokozottabb elfogadása és megbecsülése a mostani 
emigránsoknak többet nyújt, mint 30 -  40 évvel 
ezelőtt, és könnyebbnek látszik a megélhetésük, 
boldogulásuk. A beilleszkedés az itteni életformába -  
az egy másik kérdés!
A jelenlegi magyarországi helyzettel nem teljesen 
tájékozódva azt vélem, hogy a szociális ellátás, 
iskolai oktatás, ami tulajdon képen a legfontosabb 
megélhetési mértéknek felel meg, Magyarország a 
vezető állam közé tartozik.
A téma nagyon széles körű, és sok más tényező 
játszhat szerepet a kérdés eldöntésében, - de ezek után 
remélve, hogy a Kisújság olvasói ezzel a 
tájékoztatással is többet tudnak Ausztráliáról.

ZALÁPI
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2000
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Júnis 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 

tartották, hogy ezen a 
napon megszakad a 

búza töve, s 
kezdődhet az aratás.

A HÁZASSÁG HUM ORA...folytatás; 

FELIRAT;
A gyászoló feleség, akinek nemrég halt meg a 

férje gyönyörű sírkövet csináltatott és ezt vésette rá: „ 
Nyugodj békében.”

Nemsokára botrányos dolgok derültek ki az 
elhunytról. Szerette az italt, a nőket. Az özvegy 
kénytelen volt azt gondolni róla, hogy nem mindig 
volt a hitvesi hűség mintaképe. Elrohant hát a 
sírkőkereskedőhöz, hogy megváltoztassa a vésetet.

Sajnos, már bevéstük -  mentegetőzött a 
kereskedő nem változtathatunk rajta.

- Akkor véssék utána ezt még: „Amíg jövök” -  adta 
ki az utasítást a haragos özvegy.

CSALÁDLÁTOGATÁS
Családot látogaó tanító néni. Kovácsékhoz 

éppen akkor ért, amikor komoly és hangos perpatvar 
zajlik. Ahogy nyitja az ajtót, hát éppen egy tányér

repül kifelé. Mégis belép és a viszonylag csendesebb 
férfihez fordul.

Elnézést uram, ön a családfő?
Jöjjön vissza néhány perc múlva, 

kiasszony. Láthatja, ezt a kérdést még nem döntöttük 
el.

VITA
Kovács úr összeveszett a feleségével. Mikor 

már kifogyott az érvekből, az utolsó pillanatban az 
asztalra csapés felordít:

Elég! Ki az úr ebben a házban?
Erre kap a feleségétől egy hatalmas fofont. Kovács úr 
csendesen megjegyzi:

Jól van, jól van. Hát már kérdezni sem 
szabad?

ÁRAM
Kovácsné hatalmas nyújtófával jelenik meg 

az orvosnál a rendelőben.
Igaz-e doktorúr -  fordul az orvoshoz -  
hogy a hűtlen férjeket újabban 
áramütéssel lehet visszatéríteni a 
családhoz?
Igen kérem -  válaszola oktor, néha 
sikerül. De minek önnek ehhez a 
nyújtófa?
Áramszünet esetén, használhatom ezt is?
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Búcsú a Drákensbergtől.
írta: Bodó Ferenc.

Azokban a boldog és gondtalan napokban, 
amikor még abban a kellemes helyzetben voltunk, 
hogy hónapszámra kószálhattunk Dél-Afirika 
napsütötte országútjain, többször visszatértünk a 
Drákensberg égbenyúló bérceihez, melyeknek közel 
függőleges fenséges sziklaszirtjeit, a múlt században 
gyakran arra portyázó Zulu harcosok egy óriási 
lándzsa -  erdőhöz hasonlították. Az angol gyarmati 
előretörés elől az ország belsejébe vonuló búr 
Voortrekkereket azonban a hegység a mesebeli 
sárkány recés tarajára emlékeztette, mialatt az úttal an 
utakon emberfeletti erőfeszítéssel küszködték 
magukat nehézkes ökrösszekereikkel mindennap egy 
kicsit előbbre. El is nevezték a hegyláncot -  amelyet 
végül is meg kellett kerülniük -  Drákensbergnek, 
vagyis Sárkányhegynek.

A HEGY VAGY A TENGER?

Hűséges útitársammal -  feleségemmel -  
mindketten mindig is szerettük a hegyeket, melyektől 
sohasem tudott teljesen elhódítani a messze magunk 
mögött hagyott sydney-i otthonunk ablakai alatt a 
Csendes Óceán azúrkék hullámainak zúgásával 
örökké jelenlevő új szerelmünk -  a Tenger.

Ezért is búcsúzunk most el egy külön cikkben 
a jó öreg Drákensbergtől, amelyet csaknem elsőnek 
„másztunk meg” két kerék meghajtásos járművel. 
Erről a vállalkozásunkról a Volkswagennel Afrika 
tetején” című írásomban előzőleg már beszámoltam. 
Tusomásom szerint csak a Johannesburg Star 
riporterei jutottak fel röviddel előttünk a nyaktörő 
,jeep-tracken”, hogy a lapjuk által szervezett „Roof 
of Afrika Rally” eseményeiről személyes élmények 
alapján írhassanak. Mi tíz nappal előztük meg ezt a 
nevezetes autóversenyt, de a hóolvadás okozta sár -  
amely a versenyre sem száradt föl teljesen -  és a 
benzinhiány visszakényszerített bennünket a sasok 
honából.

Rövid Durban-i látogatás után azonban ismét 
ott poroszkáltunk Kombinkkal a Drákmsberg lábánál, 
a natáli oldalon és egy koratavaszi délutánon -  ami itt 
szeptemberre esik -  befutottunk a Royal Natál 
National Park ideális fekvésű központi camp-jébe. 
Másnap reggel ragyogó napsütésben és könnyű

fölszereléssel indultunk el a régen nélkülözött 
gyalogtúrára.

Az én időmben -  a negyvenes évek elején -  
még nem is álmodtuk a „Hitch-hike-olásról” 
(magyarul: autó-stop) és igen szerencsésnek éreztük 
magunkat, ha estefelé felvett bennünket -  porban 
baktató diákokat -  döcögős szekérre egy földjéről 
hazatartó mátrai parasztgazda. Ilyenkor rendszerint 
szállásunk is akadt a szénapadláson, amihez frissen 
fejt tej járt vacsorára. Ezekről a múlt ködébe vesző 
ifjúkori élményekről meséltem feleségemnek, amint 
ott ballagtunk a virágba borult domboldalakon az 
Amfiteátrum koszorúja felé.

LENYŰGÖZŐ AZ AMFITEÁTRUM

Az Amfiteátrum függőleges sziklafalaival 
szinte félkörbe veszi körül a lankás dombokat és a 
kristály-tiszta levegőben meglepően közelinek tűnik, 
ami persze optikai csalódás. Ahogy közeledünk, 
egyre hatalmasabbá válnak a természet alkotta 
amfiteátrum lenyűgöző falai és a hegyek arculatán a 
függőleges sziklabarázdák kezdenek kivehetőkké 
válni A gigantikus falak messziről asztalszerűen 
simának látszó teteje is elveszíti egyöntetűségét. A 
kiemelkedőbb sziklabércek között valahol ott van a 
híres Mont-aux Sources is, amely 11,150 láb magas 
és a legmagasabb csúcsa Dél-Affikának.

Innen lentről azonban nem is ez a híres csúcs, 
hanem inkább az amfiteátrum falainak egységes 
hatása ül rá az emberre és a sziklafalak félkörét lezáró 
Sentinel és az Eastem Buttress ragadják magukhoz a 
főszerepet. Úgy nyomulnak fel az ég kékjére, mint két 
gigantikus kapubálvány. Öt mérföld közöttük a 
távolság légvonalban. Valahol a Sentinel és a Mont- 
aux-Soures közötti falszakasz mögött van az a pont, 
ahonnan visszafordultunk. Ahogy azokat a többezer 
méteres falakat nézem, szinte csoda, hogy egyáltalán 
ott voltunk. Elmélkedésemből rettenetes rikácsolás 
riaszt föl. Az egyik fán egy megtermett hímbaboon 
izgatottan riasztotta társait az erdő mélyében.

A „BUSH-MAN” FESTÉSZET

Ezután a kellemes kirándulás után még 
végigjártuk a Sani Pass-ig majdnem minden National 
Park-ot és nyaraló helyet, amelyben a Drákensberg 
natáli oldala igencsak bővelkedik. Mindegyiknek a 
közelében akadt egy-két bush-man barlang a 
hegyoldalakban, melyek sötét nyílásából figyelték 
Dél-Afrika egykori őslakói századokkal ezelőtt az 
akkor még vadban igen gazdag vidéket és innen
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festményének főtémája is, amelyeket kevésbé jó 
állapotban még ma is őriznek az évszázados 
tábortüzek füstjétől kormos falak. A maguk primitív 
formájában igazolják a művészet fontosságát az 
emberiség életében.

A Sani Pass-ban, ahová azért mentünk fel, hogy 
a Roof of Afrika Rally-t megtekintsük, már csak 
hófoltokat találtunk. Itt van ugyanis Dél-Afrika 
legkedveltebb síterepe, de a szezon csak rövid ideig 
tart. A kis turista menedékházban mindössze két 
durbani fiatalember tartózkodott, akikkel együtt 
néztük végig a Rally legérdekesebb részét, amint a 
meglehetősen megviselt személykocsik egymás után 
óvatoskodtak le a Sani Pass sziklás hajtűkanyarjaiban. 
A verseny után lefelé menet találkoztunk egy basutó 
póni-karavánnal, amely még ma is az egyetlen 
lehetséges szállítási mód sokfelé a hegyes 
Basutóföldön.

Újra a natáli dombok között robogott velünk a 
kocsi. Rövid pihenőre megállva visszatekintettünk a 
távolság homályába burkolt, sasok-lakta sziklabércek 
felé. Mintha egy régi kedves baráttól búcsúztunk 
volna el.

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

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

Csíksomlyoi búcsú.
Az Erdélyi túrára lehet jelentkezni Ausztráliából is.
Az erdélyi túra két (2) hetes körutazást biztosít a 
résztvevőknek!
Találkozás Budapesten az Ausztrálából, USA-ból és 
Kanadából érkezett vendégeknek a Szabadsághegyi 
szálláson. Közös vacsora.
Reggeli indulás, Szolnok, Nagyvárad, Királyhágó, 
Bánffyhunyad, Magyarfenes.
Kolozsvár, Házsongárdi temető, Tordai hasadék. 
Marosvásárhely, Szováta, Korond.
Csíksomlyoi búcsú, a Somlyói nyereg, Homorfurdő, 
Máréfalva.
Parajd, Bucsin tető, Gyergyószentmiklós, Gyilkos tó, 
Békás szoros, Csíkszereda, Székelyudvarhely. 
Madarasi, Hargita, pisztángos piknik, Zetelaka 
Siposszentgyörgy, Prazsmar, Brassó, Illyésfalva. 
Tusnád, Szent Anna tó, Kezdivásárhely, Ко vaszna, 
Csomakörös, Zágon, Csemáton.
Bogoz, Fehéregyháza, Segesvár, Berethalom.
Torockó, Körösi szoros, Gyulafehérvár, Nagyenyed
Körösfő, Nagyszalonta, Arad
Opusztaszer, Bugac, este sétahajózás a Dunán.

Légkondiciós autóbusszal, teljes ellátással, kétágyas 
fürdőszobai vendégszálással történik. Az egész út, 
minden programmal, belépőkkel, állandó kísérettel, 
vezetőkkel együtt AU $1050 dollár.
Kérjük, hogy a jelentkezők otthon (Ausztrália) kössék 
meg az utasbiztosítást és rendelkezzenek érvényes 
Román vízummal.
További felvilágosítást: itt Ausztráliában Bentley 
Etelkánál Tel 52 481 281. Valamint Burian Erzsébet, 
Kanada. Telefon: 0011-1-514-731-5732 és 1-514- 
738-6620. Fax. 1-514-731-9193.
Március 1-től Budapesti telefon: 0011-36-1-351- 
1121.

Figyelem! Aki az ez évi útról valamilyen oknál 
fogva lemaradt, a jövő évi túrára már most lehet 
jelentkezni!

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!
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KÜLFÖLDI MAGYAR 
CSERKÉSSZÖVETSÉG!

Nyári Magyar Iskola.
2000.JÚ1ÍUS 8-23. Fiimore.

Ebben az évben a fillmore-i Nyári Magyar Iskola 
fennállásának 33. évébe lép. Az iskola célja, hogy az 
Észak-Amerika „szórvány” magyarságának 8 -  14 
éves fiataljait játszva, énekelve tanítsa magyarul. A 
tanítás szintje igazodik a tanulók nyelvtudásához. 
Kiváló tankönyveket és korszerű pedagógiai és 
didaktikai eszközöket használunk. A tandíj teljes 
ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési 
díjakkal együtt két hétre $300 US dollár. 
Családoknak, több gyerek részvétele esetén, 
kedvezmény jár. Felvétel csak előzetes jelentkezés 
alapján. Feltétel a magyar nyelv tudása. Jelentkezési 
határidő 2000. június 20.
További információt:
Külföldi Magyar Cserkészszövetség.

P.O.Box. 68.
Garfield, NJ 07026 

Tel: 9 7 3 -7 7 2 -8 8 1 0  
E-mail: AgnesB2469@aol.com

A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon...
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 

Telephone 03 9544 9899 A/H 03 9596 4967. 
Mobile 0413 135 609; E-mail gater@eisa.net.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

Június 11. Vasárnap. Pünkösd.
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Június 18. Vasárnap
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet
Disznótoros ebéd.

Június 25. Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
Erdélyi Szövetség ebédje.________

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA: 
a KÁRPÁTI ZOLTÁN című filmét;
Június 11.-én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Várkonyi Zoltán, Farkas Ferenc,
Latinovics Zoltán, Básty Lajos, Ruttkay Éva, Vencel 
Vera, Halász Jutka, Sulyok Mária, Darvas Iván, Bárdi 
György és még sokan mások.

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI._________
Júniusi összejövetelek: 13-án és 27-én.
Június 14-én 12 napos túrára megy a Klub 
Queensland-ba. (melegebb éghajlatra!) remélhetőleg 
szép és meleg utunk lesz!

Májusi beszámoló:
Május 2-án tartottuk az Anyák-napi 

ünnepélyünket a szokásos Smorgys étteremben. 
Gyönyörű nap-sütéses idő volt, és már több mint 150 
buzgó és lelkes tag és vendég várta a kapunyitást. Ez 
meg is történt 11:30 - kor és a Mamák, Nagymamák

mailto:AgnesB2469@aol.com
mailto:gater@eisa.net.au


AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. oldal

fogadtatásáról piros szegfűvel gondoskodtak Boros 
Emil, Kovács András és Kovács György. Nagyon 
megható volt a fogadtatás és az Anyák-napi hangulat 
kiterjedt a megjelentekre.

A szokásos finom ételek között mindenki 
szabadon válogathatott, és utána üdítő italokban, na 
meg a finom borokban válogathatott az ünneplő 
közönség.

Ebéd után minden Édesanya kapott 
csokoládét. Hosszas beszélgetések, megemlékezések 
a múltról tette ezt a napot is felejthetetlenné Klubunk 
számára. Na persze azt is meg kell említeni, hogy a 
Klub tagok ezt a kiruccanást ajándékba kapták a 
Klubtól. Délután három óra is volt mire a társaság 
nagy nehezen elbúcsúzott egymástól, a szokásos: 
szerbusztok, látunk benneteket a két hét múlva, 
kedden!

Május 21 -én vasárnap a StAlbans-i Idős 
Magyarok Klub vendégei voltunk. Aki tudott el is 
jött. Gyönyörű zenés Anyák-napi műsoros ebéddel 
kedveskedtek a StAlbans-i vezetőség a megjelent 
tagoknak és vendégeknek. A nívós műsor és a finom 
ebéd minden elismerést megérdemel. Gratulálunk a 
Vezetőségnek kiemelkedő munkájukért. Köszönet a 
sok szép ajándékért is a Mamák nevében!

Május 27.-én szombaton egész napos 
takarítás és fa-ültetés volt a Magyar Központban, ahol 
a Klub tagsága is kivette a részét. Köszönet minden 
segítőnek. Aki a Központ állandó használója, mi a 
Knoxi Idős Magyarok tagsága tudjuk nagyon jól, 
hogy minden helyiség, amit a közönség, (tagság és 
vendégek) használnak állandó karbantartást, igényel. 
Még egyszer ismételten köszönet a tagoknak, akik 
megjelentek, és reméljük legközelebb többen, fogják 
magukat rászánni arra, hogy eljöjjenek segíteni. 
(Talán még az idő is javulni fog egy kicsit!)

Az összejöveteleinkre mindenkit szeretettel 
várunk a vezetőség nevében

B.E.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap 11 órakor

ISTENTISZTELETET TART

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

Igét hirdet: Bíró Sándor, vendéglelkipásztor. 
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 

_______teremben.(Sakk, kártya, stb.)

Vendéglelkipásztort Vár a Magyar 
Református Egyház.

A North Fitzroy-i
Magyar Református Gyülekezet, szeretettel 

Meghívja Önt, és családját és barátait a 
Bíró Sándor lelkipásztor

tiszteletére rendezendő Gyülekezeti Vacsorára. 
2000. Június 3-án, du. 5 órától,

A Vacsora során rövid műsorban fellép | 
Varga Lídia, a Nefelejcs Duó, Paska Béla 

vezetésével.
A vacsora ára $15.00.

[ Asztalfoglalás: Csutoros Csaba Tel.9439 8300, |

Vendéglelkészt várunk!

A folyó év júni és júliusában sorra kerülő Magyar 
Reformátusok Világtalálkozóján egyházunkat Dézsi 
Csaba lelkipásztor és Csutoros Csaba fögondnok 
fogják képviselni. A lekipásztor távolléte alatt, a 
presbitérium határozata alapján, egy vendéglelkész 
fogja végezni a szolgálatot.

Bíró Sándor gyergyószentmiklósi lelkipásztor, 
terveink szerint május 31-én érkezik Ausztráliába, és 
június 4-én veszi át a szolgálatot.

Bíró Sándor 1977-ben végezte el teológiai 
tanulmányait, a Kolozsvári Egyetemi Fokú Teológiai 
Intézetben.

Lelkipásztori szolgálatát Esztényben, egy a 
világtól elzárt kis erdélyi faluban kezdte, ahol a 
rendszer zaklatásai és a szegényes körülmények 
ellenére újjáépítette a műemlék jellegű templomot. A 
Kelet Európai rendszerváltozás után, 1990-ben hívták 
meg Gyergyószentmiklósra lelkipásztornak, ahol 
szolgálata nyomán újjáéledt a gyülekezet, és a 
századelőn épült száz férőhelyes templom kicsinek 
bizonyult a meggyarapodott gyülekezet számára. 
Vezetésével az elmúlt évben teljesen átépítették a 
templomot, amely ma már háromszáz személy 
befogadására is alkalmas.

Igehirdetéseit a barátságos meleg hangvétel 
jellemzi, érezni, hogy olyan ember szól, aki a 
hallgatónak is és Jézusnak is barátja. Szeretettel 
várjuk!
Pár szót tudtam váltani Bíró Sándorral megérkezése 
után, a gyülekezeti vacsorán. Az első benyomása az 
itt összegyűlt Melboumei magyarokról az volt, hogy 
az összetartásuk gazdagabb tartalommal mutatkozik,
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mint az otthonélők között. Elmondta, hogy szép és 
szívet melengető érzés látni a magyar élet létezését, 
így az egyház köré tömörülve. Reméli, hogy a rövid 
időt, amit itt tölt a kongregáció javára tudja majd 
fordítani. Július 7-én tér vissza Erdélybe és már most 
tudja, hogy nagyon sok szép élményről fog 
beszámolni otthoni gyülekezetének. Aki csak teheti, 
keresse a találkozást Bíró Sándorral, az Erdélyből jött 
vendég lelkipásztorral.

Szerk.

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.
Májusi beszámoló;
Május 3-án, műsoros ebéd volt;Anyák- 
napját ünnepeltük! Jelszó:
megemlékezés a mamákról!!! A tagok 
ingyen ebédelhettek, emellett minden 
mama kapott, - ígéret szerint - egy VIDEO 
kazettát a Klub négy éves múltjáról. A 
szokásos finom ebéd meg volt, és a rövid 
műsor után borozgatás közben játszottuk a 
szokásos és elmaradhatatlan BINGÓ-t.
Külön ki kell emelni a Knox-i idős magyaroktól jött 
vendégeket, akik a Klubjuk tagságának jókívánságait 
tolmácsolták. Nem tudom, hogy a beígért eszmecsere 
meg volt-e, de egész biztos jól érezték magukat, és jó 
véleménnyel lesznek a Casey Idős magyarok 
közösségi munkájáról.

A két-dolláros HILTON néven ismert Casey Idős 
Magyarok Klubja az idén is megrendezte a „Kalap 
Karnevált” a Húsvéti összejövetel alkalmával. A Klub 
életében ez volt a legkiemelkedőbb esemény 
áprilisban. A szokásos bemutató húsz résztvevővel 
ismét nagy érdeklődést keltett a tagság, de még a 
megjelent vendégek között is. Az első három 
„legjobb” díjat nyertek. Megígértem, hogy a májusi 
számban elmaradt fényképet ebben a kiadásban 
fogom kihozni. Még függelékül azt is el kell 
mondanom, hogy az első díjat Seri Irénke, a 
másodikat Fazekas Annuska és a harmadikat Fazekas 
Mancika nyerte. Gratulálunk a nyerteseknek, (a képen 
jobbról kuksol egy kalapos, akit nem nagyon lehet 
felismerni, aki pongyolába jelenik meg egy ilyen 
kalapversenyen!)

„Ajándék Bál” volt Május 27-én. A Kék fiuk 
zenekara jó hangulatot teremtett és mindenki nagyon 
jól érezte magát. A társaság alig akart hazamenni. Az 
ajánlat az volt, hogy hozzák ide a házukat közeibe, 
hogy ne kelljen mindig olyan messzire haza menni.
A Casey Idős magyarok mindég mindenkit szívesen 
várnak az összejövetelekre. Ezt a vezetőség nevében 
most Fazekas Mancika mondta, mivel a Nagy 
házaspár valahol Queensland-ban nyaral. Jó 
szórakozást kívánunk nekik innen a meglehetősen 
hideg Melboumből.

A NUNAWADING1 „ÖRÖK IFJAK „ HÍREI 
A Klub Júniusi összejövetelei: 7-én és 21-én. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban
Május 10-én megtartott Anyák napi ebéd a 
Ringwood-i SMORGY-ban mint rendesen, nagyon 
jó hangulatban, kellemes ebédfogyasztással és a 
mamák, nagymamák elkényeztetésével zajlott le. 
Minden oldalról hallottam a „csevegést” az 
unokákról, hogy milyen jók voltak a mamákhoz és 
nagymamákhoz. Ajándékokban, virágokban nem volt 
hiány. Az Anyák-napi ünneplések nem fejeződtek be 
ezen a napon, mert 12-én A Kaszinóba vittük a 
mamákat. Ok az igazi „játékosok”! Itt is finom ebéd 
várt rájuk, és az ünneplés tovább folyt. Május 14-én a 
Magyar Központban tovább folytatódott az Anyák- 
napi megemlékezés, úgyhogy az Anyák-napja -  
Anyák-hónapjává alakult. De így van rendjén! 
Anyáink hosszú, néha keserves munkával, - talán 
éjszakai virrasztással töltött sok időt mellettünk, hogy 
védelmezzen, óvjon bennünket minden bajtól!
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Május 20-án egy gyönyörű estében volt részünk. 
A Lehár -  Kálmán Operett est Biszák Júlia és 
Jankovits József közreműködésével igazán művészi 
színvonalú csodálatos előadás volt. Itt Ausztráliában 
még soha senki nem énekelte ezeket a jól ismert 
operett részleteket. Az Örök Ifjak nagy része ott volt, 
és jómagam nagyon örültem, hogy ott lehettem én is. 
Köszönjük az énekeseknek, na meg a Bárty 
karmesternek, hogy visszavitt bennünket érzelmeink 
ifjú korába. A közönség sokszor visszatapsolta az 
énekeseket, és vastapssal jutalmazta a szívhez szóló, 
annyira közkedvelt operett dalokat. A nézőtér teljes 
tele volt, nagyon sikeres est volt, sokáig fogjuk 
emlegetni. Elismerés és köszönet a Magyar Központ 
rendezőinek, hogy vállalták ezt a nagy feladatot, hogy 
az Operett estet megszervezték. Reméljük, hogy lesz 
folytatása, hasonló rendezvények során. ígérjük, 
ahogy tőlünk telik, támogatói leszünk minden ilyen 
hasonló rendezvénynek.

Május 24.-i gyűlésünkön búcsúztattunk ismét két 
házaspárt, akik az Örök Ifjak közül az Óhazába 
látogatnak. Isten áldását kértük, hogy vezérelje őket 
útjaikon térjenek vissza közénk erőben - egészségben. 
Ezután Müller Margit és Szűcs Eta énekeltek szívhez 
szóló Anyákról szóló dalt. Köszönet és hála az 
előadott énekekért. Ezután egy rövid egészségügyi 
előadás következett, „sorozat” szerű tanulmányokkal 
bővítjük ki egészségügyi tudásunkat.

Június 15-én egy napos kirándulásra megy a 
Klub, csak azért, hogy együtt lehessünk, és jól 
érezzük magunkat. Ebben a hideg időben nem 
érdemes hosszabb útra menni, de ígérjük, hogy sok 
szép látványba lesz részük a résztvevőknek.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
várunk, a vezetőség nevében N.J.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍRŰI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.

Júniusi összejövetelek: 5-én és 19-én.
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a
Vezetőség.
További érdeklődését irányítsa Erdeg Marikához a 
(03) 9547 4267 telefonon.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján, (Június 17-én) tartja szokásos Családi 
estjét a KEILOR DOWNS-i Community Center-ben, 
amelyre mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. 
További érdeklődés Márton Kató 9366 4382 
telefonszámán.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Az előző évtől eltérően a hónap második 
szombatján (2000 Június 10-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A ST. ALBANS IDŐS MAGYAROK
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans. Júniusi összejövetelek 5-én, 12-én, 19-én, 
26-án.

Májusi beszámoló:
21- én volt Anyák napi ünnepi ebéd! Ez az

összejövetel zenés, műsoros kedveskedés volt a 
Mamáknak. Meglepetés volt ez a nap két kiváló 
tagunknak is akik elismerő oklevelet kaptak 
munkájukért amit a közösség érdekében tettek. Az 
oklevelet, mint a Város „Senior citizen”-jei kapták, a 
2000.-ik év alkalmából! Ezennel gratulálunk Dorogi 
Irénkének, és Kovács Lajosnak a Klub pénztárosának a 
kitüntetésükért. A vendégeink között a hivatalos 
képviseleteken kívül a Knox Idős Magyarok vezetői is 
megjelentek. Paska Béla és zenekara játszott és Varga 
Lidia énekelt szép dalokat. A mi tánccsoportunk is 
fellépett, mint mindig, ha „ünnepiünk valamit”.
Május 29-én a Klub két busszal Geelong-ba volt. Az 
ottani Smorgy-s-ban töltötte el -  városnézés közben -  
az étkezés idejét. A 86 tagú társaság igen sok 
élménnyel tért haza.

Az összejövetelre, mindenkit szerezettél vár és hív a 
vezetőség nevében Boros Veronika, érdeklődés a 
9337 3993 telefonszámon.
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DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE

FIGYELEM! a DMSz minden hónap 2.-ik és 4.-ik 
vasárnapján tartja a megszokott zenés ebédjeit az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig. Cím: 506 
Mountain Hwy. Bayswater. 3153.

Esküvőkre, Születésnapokra vagy más 
rendezvényekre a terem kibérelhető. Érdeklődés 
Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata Nellie 9774 
8067 telefonszámán.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET ING. HÍREI.

Júniusi Naptár:

• 4-én vasárnap, Református Istentisztelet du. 2 
órakor a Református templomban. Pünkösdi 
ünnepi Istentisztelet, úrvacsorával és presbiteri 
avatással egybekötött szertartás.

• 5-én hétfőn, Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor 
az otthonban.

• 10-én szombat, Családi Est, 5 órai kezdettel az 
otthonban.

• 17-én, szombaton, Katolikus Szentmise 5 órakor 
az otthonban.

• 19-én, hétfőn, Szt. László Vezetőségi gyűlés 6 
órakor az otthonban.

• 24-én, szombaton, Családi Est az otthonban. 
Figyelem! Minden pénteken du. 4 és 5 óra kozott 
a mostanában megkedvelt „LINE-DANCING” 
az otthonban, mindenkit szeretettel várunk!

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.
Júliusi fontos dátumok: Július 2. Református 
Istentisztelet 2 órakor a ref. Templomban.
Július 8-án TÉLI BÁL! További felvilágosítást a 
Júliusi Kisújságban.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, 
minden szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 
FM hullámon.

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. 2 fogásos finom 
ebéd, $4.00 tagoknak.

I FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! ~~

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor 
hallható az 1224 Khz. hullámsávon.
Geelong! Minden szerda este 6 és 7 óra között. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 
óra között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

Elnézést kérek
olvasóközönségtől a pár napi 
késésért. Az ok a COMPUTER-en 
volt. Mint a többi az is megkapta a 
„BUG-ot” és megfertőzve nem nagyon akart 
működni. Hála a Jóistennek, és a Melboumei 
Komputer Klub tagjainak, Varga Józsinak és Barna 
Szilárdnak a „gyógyszer” kikúrálta a „betegséget”. 
Immár újult erővel folytathatom az írást. Még valami: 
Nagyapa lettem másodszor. Lányunknak édes kisfia 
született május 4-én.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején. 

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár

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

Cím :

.............................Postcode:...........
Money Ordert vagy csekket kéijük

AUSTRALIAI KISUJSAG
névre kiállítani.


