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EMLÉKEZÉS SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYKA
Mikor bajban hull a zászló
Segíts rajtunk, ó Szent László. Nagy Gáspár.

Melboumeben, a Magyar Központ Társadalmi 
Klub éttermében, ez év június 24-én ünnepélyes 
keretek között zajlott le a melboumei Souverain 
Szent László Társaság és Rend rendezésében a 
Szent László Ebéd.

Mika Sándor történetíró (1859-1912) így ír a 
nagy királyról;

István király halála után csaknem 
negyven évig tartott a forrongás, az átalakulás 
nehéz küzdelme, s nem egyszer úgy látszott, 
hogy akármelyik világnézet győzelme Szent 
István nagy művét megsemmisüléssel fenyegeti. 
Szerencsére nem így történt. A haladó idő 
lassanként elsimította az ellentéteket, s a nemzet 
józan szelleme a legválságosabb pillanatokban is 
megtalálta a helyes utat a szélsőségek között.

А XI. század meghozta a teljes 
kibékülést, midőn a trónra olyan férfi lépett, aki 
a középkori magyar királynak ideálja maradt.

SZENT LÁSZLÓ a nemzeti párt vállain 
emelkedett fel, de teljesen át volt hatva a Nyugat 
szellemétől. Gondviselésszerű férfiú volt, 
múltjával és jelleménél fogva egyaránt arra 
hivatva, hogy a nemzet tetterejét, mely csak 
eddig önmagát emésztette, nagy célokra 
egyesítse és irányítsa.

így történt, hogy amit az első szent király 
megkezdett, azt a második fejezte be. Szent 
István bevitte a magyart az európai keresztény 
társadalomba, Szent László kimutatta a magyar 
nemzet új hivatását, a keresztény Magyarország 
egyetemes nagy jelentőségét az európai államok 
életében. Uralkodása idején a király erős keze 
őrködött szegény és gazdag, gyönge és hatalmas 
fölött s a szigorú törvények éppúgy szóltak a 
hatalmasnak, mint a gyöngének.

László törvényeiben egy nagy és fontos 
elv érvényesült: a bűn nem maradhat 
megtorlatlanul, bármely magas állású is az, aki 
elkövette.

A beremendi Megbékélés kápolna Szent 
László zászlaja Csete Ildikó alkotása
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Magyarországi
HÍREK...

r
Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről,

és most már Svédországból is!
Először is köszönetét kell, hogy mondjak 

Dr.Szalontai Évának, aki autó-balestéből felépülve 
ismét teljes lendülettel ír és dolgozik az ausztrál és a 
magyar kapcsolatok kiépítésén. Ez elsősorban az Emu 
akciókon keresztül történik, de a nagy „ausztrál 
madár” mellett, - amit a magyar konyha most már 
majdnem teljesen befogadott -  az otthoni színházi 
életről is készségesen tájékoztatja ausztrál olvasóit. 
Most Svédországba látogatott el, ahonnan írásaiban az 
ottani élet kiemelkedő eseményeiről és persze a 
„magyar élet” létezéséről is ír. Még egyszer a 
Kísújság olvasói nevében köszönet lelkes munkájáért.

Emus hírek Magyarországról.

A magyar emutenyésztők, a 
Magyar Emu bekerültek a Magyar 
Agrártudományi Egyesületbe, 
mint Magyar Emu Kutatási - 
Fejlesztési Szakosztály. A 
vezetők. Dr.Szalontai Éva elnök 
és Dr.Monostory Ágota alelnök, - 
azt remélik, hogy ebben a 
tekintélyes, tudományos
egyesületben, ahol sok neves agrár 
tudós, kutató, egyetemi tanár, még 
jobban előbbre tudják vinni a 
magyar emutenyésztés ügyét.

Volt már ismeretterjesztő 
ülésünk is a budapesti Berzeviczy 
iskola Emu Baráti Körében, és 

egyik szakmai tudományos napunkat a budapesti III. 
kerületben, az ország egyetlen úgy nevezett „ausztrál 
étterem”-ben, az „Aboriginal Étterem”-ben tartottuk. 
(Budapest. III kerület Mátyás király - út 42 sz.)

A szakmai programon az emuhús érdemeit 
méltatta Bodrogi Gyula a népszerű magyar 
színművész, a Vidám Színpad igazgatója, aki 
egyébként jeles szakács, vadász. S ígéretet tett, hogy 
jobban ismerkedik majd az emutermékekkel, s 
népszerűsíti is majd -  ahogy a holiwood-i színészek 
teszik ezt Amerikában. Dr.Tukacs László, a Magyar

agrártudományi Egyesület ügyvezető igazgatója is 
felszólalt -  segítségét ígérve az emutenyésztés 
kutatásának, fejlesztésének; az Ausztrál Baráti Kör 
képviselője az emutenyésztés kutatóival a közös 
célokat elemezte.

A csodás emuolajról, ahogy az amerikaiak 
nevezik Dr.Perédi József tanszékvezető professzor, a 
kémiai tudományok doktora tartott értékes, 
tudományos előadást.

Az est fénypontaja az étlap ismertetése volt. 
Szimonka Csilla az étterem egyik ügyvezetője olvasta 
fel előjáróban a menüt, szegedi emukolbászkák, emu- 
májpástétom mint az az aboriginek kedvence, Cook 
kapitány levese, pikáns emu-pörkölt az „aussiek” 
ízlése szerint. Az emu-húsból készült ízletes ételek 
mellé, finom emubort szolgáltak fel. Dr. Szilágyi 
Zsolt kertészmérnök, a Bordeauxi Borlovagrend tagja 
„emuvérét”, „bio-emubort” kínált saját pincészetéből. 
Dr.Dobrai Lajos egyetemi tanár, a Hungária Traubi 
Rt. Főtanácsadója pedig „bio-traubi” szódát, 
alkoholmentes, természetes anyagokból készült italt 
ajánlott a vendégeknek.

Az ételek és italok mellett emu-termékek 
bemutatásával szélesítette a vendégség látókörét a 
Magyar Emu vezetőségi kara. A bemutatott tárgyak 
között sokféle termék volt: emubőr-mellény, cipő, 
erszény, nadrágtartó, festett emutojás, emutojáshéjból 
készült ékszerek, toliseprűk, emutoll-díszek, kitűzők 
kerültek bemutatásra.

A szakmai napon bemutatkozott Emri Erika 
tanárnő vezetésével az ország egyetlen, iskolásokból 
álló, emut szerető Emu Baráti Köre is, mint jövendő 
emukutatók, emutenyésztők.

A budapesti József Attila Színházban:
A miniszter félrelép

Roy Cooney darabja két felvonásban, tele 
helyzetkomikumokkal, Ungváry Tamás fordításában. 
Két teljes órás nevetést jelentett a József Attila 
színház bemutatásában. Kém András játszotta a „félre 
lépő” minisztert, Koltai Róbert a mindenre elszánt 
személyi titkárt, Schütz Ila a főnővért, Fehér Anna a 
miniszter barátnőjét.

Egy hotel ablakán ki -  ablakán be -  hatalmas 
kavarodásban, egy „időnként” hulla-szerű 
magándetektívvel, féltékeny férjjel, szellemes, két- 
felvonásos bohózat.

Ha valaki erre jár érdemes megnézni! Sz. É.
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Az augusztusi Kisúj ságban a svédországi 
hídavatásról (Öresund-híd) számol be 
Dr.Szalontai Éva. Ez a híd Svédországot és 
Dániát köti össze, ami hivatalosan 2000. július 
1.-én nyílik meg. A híd hossza: 7845 méter.

Г

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

MILLENENUMI LOBOGÓ 
NAGVÁRADNAK.

A Magyar Köztársaság kormányának ajándéka
ként Nagyváradon a Királyhágó-melléki Református 
Egyházkerületnek, illetve a kerület püspökének, 
Tőkés Lászlónak adta át a magyar millenniumi 
zászlót Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai 
államtitkára. A minden évben megrendezésre kerülő 
Varadinum-ünnepségek nyitó napján, a Körös-parton 
álló református templomban megtartott istentisztelet 
alkalmával adták át a lobogót.

Rablás a hazai bankoknál
A hazai bankokról egyre több rossz hír érkezik: 

barátságtalanok és az udvariasság „teljesen hiány
cikk” náluk.

De a legutóbbi hirek mindezt felülmúlták. Az 
történt ugyanis, hogy a külföldről, a rokonoknak 
küldött pénzeknek, „Money Orderek”-nek 25%-át 
azonnal levonja a bank. Én azt hittem, amikor először 
meghallottam, hogy ez csupán helyi túlkapás. De 
amikor velem is megtörtént ugyanez -  
megállapítottam, hogy ez bizony valóság!

Az történt ugyanis, hogy egyik legkedvesebb 
barátomnak születésnapjára elküldtem egy
százdolláros „Money Order”-t, amit meglepetésemre 
-  visszaküldött azzal, hogy 25%-ot azonnal le akartak 
vonni belőle, tehát a száz dollárból 25 dollárt, de ő 
nem hagyta magát megzsarolni és visszaküldte 
címemre a pénzutalványt, amit köztudomású, hogy 
készpénz lefizetése után állít ki minden bank.

így hát nem csodálkozunk azon, hogy egyre több 
hazatelepülő honfitársunk visszatér befogadó
hazájába.

Bárdossv Pálné 
Kenneth Klára

Claire Kenneth búcsúztatása New Yorkban.

Április 29-én, szombaton délután a 82-es utca 
református templomában búcsúztatták Clarie 
Kenethet New York-i barátai.
A gyász-szertartást nagytiszteletű Drótos Árpád 
vezette. A szertartás folyamán angolul és magyarul az 
Emausi vacsoráról beszélt, amelyen Jézus 
feltámadása után megáldotta tanítványait. Egy 
vonósnégyes halkan Haydn és Mozart Requiem 
zenéjét játszotta.

Dr. Nonn Tamás, az írónő fia emlékezett ezután 
angolul és magyarul -  felejthetetlen jelenetekre, 
amikor édesanyjával sétált Budán, azután menekülés 
után Ausztráliában és később New Yorkban.

Claire Kenneth élete olyan fordulatos volt, mint 
romantikus regényei. Első férje atléta volt, 
diszkoszvető, katonatiszt, aki elesett a keleti fronton. 
Kisfia, Tamás még csöpp gyerek volt.

Utána hozzáment Bárdossy Pál testőrtiszthez, 
Claire legtöbb regényének főszereplője: a romantikus 
szőke nő mellett a délceg gárdatiszt. Együtt 
menekültek 1956-ban Ausztráliába és onnan New 
Yorkba, ahol Claire tizenegy regényt írt.

3lttim 'livt 3 tut)tó ф  (Sitiiért)
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
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T IS Z A V lR A G Z Á S
Részlet Lipták Gábor könyvéből.

A Duna Tisza tájáról összegyűjtött regés- 
mondás történetek egyike ez a részlet. Az író fő 
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 júniusi Kisújságból....

Abban az időben a barátok alsóvárosi templomát és 
kolostorát, de még a cinteremnek nevezett régi 
temetőt is hatalmas falak vették körül. A kerítés és az 
épületek között még jókora udvar maradt, bőséges 
helyet adva bármiféle népsokaságnak. A nagy Tisza- 
parti vár mellett a koldusbarátok alsóvárosi kolostora 
is afféle erődnek számított. Erős falai 
szorongattatások idején nemegyszer nyújtottak 
menedéket Szeged népének.

A szép támpilléres, csúcsíves templom mellé 
húzódó kolostor épületében még dolgoztak a 
mesteremberek. Tamás fráter, aki éppen a nagy 
négyszegletű udvar virágágyásait öntözgette, arra 
gondolt, hogy amióta ő idekerült, majdnem mindig 
javítják, bővítik a kolostort. A templom átépítése 
jóformán elkészült: frissen meszelt, kijavított falak 
fölé feszül a finom mívű bordás mennyezet, s a 
kegyes hívők adományaiból egyre-másra készülnek a 
szépen festett-faragott mellék-oltárok. S itt a 
kolostorban, a régi faépítkezések maradványain új 
falak emelkednek, és a cellák, termek és
melléképületek egyetlen erős tömbbe olvadva lassan 
közrefogják a négyszegletes udvart. A fráter, 
miközben szorgalmasan végezte munkáját, azon 
gondolkozott, hogy az elmúlt évszázadok alatt 
mennyi szenvedést, nyomorúságot láttak ezek a most 
lebontásra kerülő öreg falak, s mennyit látnak majd 
még az újak, amelyeket most húznak fel. 
Elmélkedéséből Leó fráter hangja riasztotta fel:

- Páter Gregorius hívat, testvérem.
Tamás ugyan nem tudta mire vélni, mi dolga lehet 
neki, az egyszerű és tudatlan fráternek a messze 
földön híres-nevezetes tudós páterrel, de szó nélkül 
felállt, és gyors léptekkel indult a frissen meszelt 
folyosón a kolostor orvosának cellája felé.

Odabent hatalmas, bőrkötéses könyvekkel 
megrakott kecskelábú asztal mögött várt rá az 
aggastyán, aki két ágra fésült szakállával s egymásba 
érő bozontos szemöldökével leginkább valamely 
ótestamentumi próféta képére emlékeztette a 
megilletődött frátert.

Tamás mellén összekulcsolt kezekkel s lehajtott 
fővel állt meg a tudós férfiú előtt.
- Tudod-é, fráter -  kérdezte az öreg összeráncolt 
homlokkal -, hogy a páter gvarián, mindnyájunk atyja 
és oltalmazója nagy beteg.
- Ki nem tudná, atyám -  felelte némi merészséggel a 
fráter. -  Hajnali rorátén és vecsemye után külön imát 
mond érte e kolostor minden lakója.
- Akamád-é, hogy meggyógyuljon?
- Azért imádkozom, atyám.
- Akkor hát jól figyelj rám, és felelj minden 
kérdésemre legjobb tudásod szerint. Te, ugye algyői 
vagy?
- Mielőtt Szent Ferenc rendjébe léptem, ott éltem 
atyám házában.
- Atyád pákász volt?
- Az is. Élt, amiből tudott s lehetett....
- Akkor, nemhiába hívattalak.
Tamás fráter egyre kevesebbet értett ebből a 
beszélgetésből, de emlékezett fogadalmára, s 
türelmesen hallgatott.
Az aggastyán folytatta:
- Mit tudsz kolostorunkról?
- Keveset. Amit a magamfajta egyszerű testvér az 
atyák bölcs szavaiból elleshet.
- De azt bizonyára tudod, hogy rendtársaink már vagy 
háromszáz esztendeje telepedtek meg, s gyönyörű 
templomot emeltek Szegeden.
- Mai templomunkat?
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- A krónikák szerint ezen a helyen a törökök ellen 
harcoló s betegápoló Szent János lovagrend 
temploma állt. Ispotyályukban is a mi ferences 
testvéreink folytatták az irgalmas munkát. Régi 
templomunkat pedig kibővítették s átalakították. így 
lett Havi Boldogasszony mai temploma.
- Ahogy mi most építjük újjá a régi egyházat.
- Valahogy úgy. Mert közben a felvirágzott 
kolostorunkban foglalatoskodó testvéreink áldozatos 
és szorgos munkáját tönkretette a török. A város közel 
másfélszáz esztendőre a szultán kincstári birtoka lett. 
A jómódú lakosság: tőzsérek, iparosok, a híres 
ötvösök s a gazdag kalmárok menekültek. Ki amerre 
látott. A szegénység: a te apáid népe azonban maradt, 
s itt húzódott meg az alsó városi templom körül. 
Velük maradtak a mi testvéreink, s hosszú 
évtizedekre őrzői lettek a magyar nyelvnek. A 
püspökök, főpapok, akár a gazdag polgárok, 
elmenekültek. De a mieink itt maradtak a 
szegénységgel, s magyarul hirdették az igét.
- S a török?
- Csak a ferenceseket tűrte a hívek között.
- Akkor hát igaz lenne az is, amit a csodatévő képről 
beszélnek?

(Folytatás az augusztusi Kisújságban.)

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

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, Szovata, Korond.
Csíksomlyoi búcsú, a Somlyói nyereg, Homorfűrdő, 
Máréfalva.
Parajd, Bucsin tető, Gyergyószentmiklós, Gyilkos tó, 
Békás szoros, Csíkszereda, Székelyudvarhely. 
Madarasi, Hargita, pisztángos piknik, Zetelaka 
Siposszentgyörgy, Prazsmar, Brassó, lllyésfalva. 
Tusnád, Szent Anna tó, Kezdi vásárhely, 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! Az első sikeres túra után Szeptember
ben úi Erdélyi kör-utazást hirdetünk. Erre is lehet 
még jelentkezni. Aki az ez évi útról valamilyen 
oknál fogva lemaradt, a jövő évi túrára már most 
lehet jelentkezni!
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VAN-E A MAGYAROKNAK 
VILÁGSZÖVETSÉGE?

Újságírói vélemény-beszámoló Papp László az 
MVSZ nyugati régiójának lemondott elnökével. 
Az est témája: - Mi késztette lemondásra a 
vezetőt? -  Milyen belső konfliktusok uralkodnak 
a Világszövetségen belül?
Házigazda: Deák Ferenc, újságíró.
2000 június 15 Árpád Hall, 323 East 82 St., N.Y.

Tévedés ne essen, nem a Magyarok Világszövetsé
gének a létezését kérdőjelezem meg. A 62 éves intézmény 
továbbra is ott székel a Benczúr utcai gyönyörű palotában. 
Vezetősége van ( ha elnökhelyettest nem is sikerült ez 
alkalommal választania) és csökkentett létszámmal ugyan, 
de irodája működőképes. A kérdés, amit itt felkívánok vetni 
arra vonatkozik, hogy megfelel-e annak a követelménynek, 
aminek egy Szövetséget jellemezni kell?

Szövetséget különböző jellegű, más-más 
tevékenységet folytató szervezetek kötnek, ha egy bizonyos 
célt együtt kívánnak elérni, megvalósítani. Minden más 
területen tovább folytatják a maguk sajátos tevékenységét. 
Független egyesületek, egyházak, intézmények maradnak, 
de a közös cél érdekében összefognak, szövetkeznek. A 
közös cél a Magyarok Világszövetsége esetében az ország 
határain kívül élők magyarságukban való megtartása, a 
nemzet egészéhez való kötődésének szolgálata. Éljenek 
bárhol a világban, bármilyen nyelvet beszéljenek, bármi 
legyen a világnézetük, vallásuk vagy politikai véleményük, 
így határozta ezt meg Perényi Zsigmond, Teleki Pál és 
azok, akik velük együtt 62 évvel ezelőtt elindítói voltak a 
világszövetség gondolatának.

Nem érdemes itt szót vesztegetni most arról, hogy 
miként vált ez a szervezet a pártállam kül-politikai 
eszközévé az „átkos” időkben. Tény azonban, hogy az 
1991-es újjáalakulás után nem sikerült visszatalálni egy 
szövet ség-szerű szervezeti formához. Az MVSZ egyre 
inkább úgy kezdett viselkedni, mint egy egyesület. Azokat 
gyűjtötte egybe, akik nemcsak a célokkal, hanem az 
eszközökkel, a szervezeti tevékenységekkel is egyet 
értettek. A hangsúly a tagok toborzására, a szavazatok 
gyűjtésére, az állásfoglalások egységesítésére terelődött. 
Egyre inkább parlamentáris lett a működése, munka helyett 
a vitákra, az összejövetelekre, a deklarációkra helyezte a 
súlyt. Végül az egyesületi tevékenység mindinkább 
pártszerü tulajdonságokat vett fel. Már nem is arról volt 
szó, hogy kik értenek egyet, hanem, hogy tűnjenek el 
mindazok akiknek a véleménye nem azonosul mindenben a 
hangadókéval. így a Magyarok Világszövetségében -  bár 
más előjellel -  az egy-párt rendszer teremtődött újjá.

Ahogy a társadalmi támogatottság csökkent, úgy 
jutottak előtérbe azok, akik személyes politikai, anyagi, 
vagy „prestige” szempontok érdekében kívánták

felhasználni a Világszövetség tekintélyét. Távol maradt 
ugyanakkor a „magyar elit”, a tudományos, vallási és 
társadalmi vezetők többsége, amint azt Tőkés László az 
előző évi közgyűlés alkalmával hiányolta.

Ki a felelős ezért, hogy ez így alakult? Mi 
mindannyian, akik részt vállaltunk az MVSZ 
szervezésében, tevékenységében. Nem tudtuk 
megvalósítani nemes célkitűzéseinket, teret engedtünk a 
gyenge vezetésnek, a szűklátókörű pártosságnak, az 
önérdeknek a közérdek felé való helyezésének. De 
mindenekelőtt az egymást erősítő szélsőségeket lehet 
okolni a kudarcért. Azokat, akik nem engedtek másokat a 
pályára, és azokat is, akik a lelátóról rázták az öklüket, de 
nem voltak hajlandók beszállni a küzdelembe. Ok nem 
látták be, hogy a lelátóról még senki sem lőtt gólt és csak 
az lehet eredményes, aki ott küzd a pályán, akármilyen 
sáros legyen az. Ha átadták a terepet, aligha 
marasztalhatják el azokat, akik azt birtokba vették. így 
lassan olyan helyzet alakult ki, amikor már aligha érdemes 
tovább folytatni a játékot.

Mindezek a problémák kiélesedett formában kerültek 
előtérbe az idei tiszt-újító közgyűlés alkalmával. 
Összecsaptak a régiós és csoportérdekek. Elmélyültek és 
talán végzetes szakadást, eredményeztek az ellentétek. A 
demokratikus Játékszabályok”, amelyek néhány 
szavazattal eldöntötték a következő elnök személyét, nem 
tudták biztosítani, hogy a világ magyarsága összefogjon. A 
szakadék tovább mélyült magyar és magyar között. 
Mindennek lehetett nevezni ezt az eseményt, de magyar -  
magyar csúcsnak nem.

Az, hogy a magyarországi elnökségi tagok csaknem 
kivétel nélkül, a velük egyetértő kárpát-medencei és 
nyugati képviselőkkel együtt felfüggesztették az aktív 
munkában való részvételüket, még nem feltétlenül jelenti a 
Világszövetség kettészakadását. Anyaországi régió nélkül 
még lehet MVSZ, magyarországi vezetők részvétele és 
tagsága nélkül azonban nem. Kérdés, hogy ezt a jelenlegi 
helyzetben hogyan lehet majd biztosítani.

Azok, akik kivonultak az „erdélyi gőzhengert” tették 
a történtekért felelőssé. Úgy értékelték a helyzetet, hogy az 
erdélyiek minden más szempontot félretéve a Romániai 
Magyar Demokratikus Szövetséggel szemben akarnak a 
Világszövetség keretein belül politikai bázist kiépíteni. A 
cinikus gyanakvók még azt is hajlandók feltételezni, hogy 
mindez a román „szeku” irányításával történik. Annak 
érdeke az erdélyi magyarokat szélsőséges színben 
feltüntetni és a magyar külpolitikát az irredentizmus és a 
revízió vádjával, befeketíteni. Kapóra jött számukra a 
Trianonról elfogadott határozat, függetlenül attól, hogy az 
lényegében mit is kívánt felvetni.

Nem lehet elhanyagolni a magyar kormány, a 
parlament és a politikai tényezők felelőségét sem. Hiszen az 
ő anyagi támogatásuk -  ha reálértékben egyre csökkenő 
mértékben is -  teszi lehetővé az MVSZ működését. Igaz, 
hogy az MVSZ „pártoktól és kormányoktól független” 
társadalmi szervezet, de nem lehet független azoktól az
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össz-magyar szempontoktól, amelyek érdekében a 
parlament évente megszavazza a Világszövetség 
támogatását.

A kormánynak el kell döntenie, hogy milyen állami és 
társadalmi szervek segítségével kívánja a határon túli 
magyarok ügyét támogatni. A Határon Túli Magyarok 
Hivatala, a MAÉRT, a Magyarország 2000 
kezdeményezés, a most bejelentett Szórvány Tanács, az 
alapitmányok a Világszövetséggel együtt alakíthatnának ki 
eredményes csapatmunkát, amennyiben az MVSZ ilyen 
munkára alkalmasnak bizonyulna és nem járna külön , sok 
esetben ellentétes pályán.

„Külön-külön vagyunk valakik, de együtt rettenetesek 
vagyunk” -  mondta Csoóri Sándor, az MVSZ leköszönő 
elnöke. Valóban a mostani közgyűlés Karinthy írását 
juttatja eszembe, amelyben Pilátus azt kéri a néptől, hogy 
válasszon Krisztus és Barabás között. Egyenként mindenki 
Jézus kiált, összességükben mégis Barabás nevétől zeng a 
tér. Egyénileg a sok értékes, áldozatos magyar mind az 
összefogást akarta, együttesen mégis a megosztás 
érvényesült az MVSZ-ben
Papp László, az MVSZ Nyugati Régiójának volt elnöke.

F ig y e lem !
Aki Magyarországra szeretne menni az idei Olimpia 

a la tt, jelentkezzen Szepessy Bélánál! 
Szepessy Béla utazási irodája érintkezésben van a 
MALÉV légi társasággal annak érdekében, hogy az 
Olimpiára kihozott sportolók gépével haza tudna 

látogatni három hétre, vagy talán hosszabb 
tartózkodásra.

Az ügy tárgyalás-félben van, tehá t semmi biztos 
adat nem áll rendelkezésre.

A gép 1 30 személyes, és ha többen jelentkeznek 
nagyobb az esély az ú t megvalósítására. 

Telefon szám: 03 9544  9399 , vagy esti órákban 03 
9596 4967.

ADÓZÁS!
Aktuális gondokról esik szó, amikor napjainkban 

a G.S.T. (Goods and Services Tax) úgyszólván 
Ausztrália valamennyi lakosát érinti.

Az adózás nagyon régi „találmány”, valószínű, 
hogy az emberiség „közös szükségleteinek” 
kielégítése, - csak közös összefogással és közös 
áldozatvállalással válhatott lehetővé.
Államonként is változók a különböző adótípusok 
elnevezése. Talán a leggyakoribb a vagyonadó, a 
jövedelmi, vagy személyi adó és a forgalmi adó. 
Nagysága az 1%-tól a 90%-ig is terjedhet. 
Évtizedeken keresztül és jelenleg is az államok egyik 
jelentős bevétele a szeszesitalok és a dohányáruk után 
kivetett adókból adódik.

Az adózásnak számos anekdotája van, ilyenek; A 
birkát nem levágni, hanem nyírni kell, vagy a lehető 
legkevesebb gágogás árán minél jobban
megkopasztani egy libát.

Az Ausztráliában élő magyarságot valószínű, 
hogy jelenleg az érdekli a legjobban, miként érinti a 
10%-os áremelés? Az eredményt, csak egy kis idő 
eltelte után tudhatjuk meg, hogy kit hogyan érint. Azt 
most már mindenki tudja, hogy a G.S.T. 
bevezetésének célja az adózás egyszerűsítése. Az, 
hogy ez milyen mértékben sikerül., nehéz
megállapítani, mert maga a rendelkezés is több mint 
öt kiló papír-kötegből és több-ezer módosítást 
tartalmaz.
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JÚLIUS
Jeles napok; 

Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

A HÁZASSÁG HUMORA...folytatás;
MEZES HETEK, avagy bölcs tanítások mindazon 
szomorú dolgokról, melyek a házasságot megelőzik, 
nemkülönben ama kellemetes eseményekről, amelyek 
azt rövidebb-hosszabb (?) időn át követik.

A FÉRFI
Az ifjú asszony még boldogsága első heteiben 

vendégül látja három barátnőjét. Az egyik 17 éves, a 
másik 26, a harmadik 35. A fiatalasszony miután 
beszámol a házasságuk kezdetéről, nagy örömmel 
adja elő barátnőinek:

Megismerkedtem tegnap valakivel, aki 
nagyon-nagyon szeretne megházasodni... 
Magas, csinos? -  kérdi a legfiatalabb.
Jól keres? -  kérdi a középső.
Hol az a férfi? -  kérdezi a legidősebb.

DÁTUM
Kovács úr házasodni akar. Egy szépnek igazán 

nem mondható lányt jegyez el. Mikor már közeledik 
az esküvő ideje, a menyasszony elkezdi kérlelni

Kovács urat, hogy vegye meg a jegygyűrűket, és 
vésse bele az esküvő dátumát.

- Dátumot vésni fölösleges -  hárítja el a kérést 
Kovács úr.

Már miért lenne felesleges?
Kovács úr rábeszélően feleli:

- Mert azt a napot én úgysem tudom elfeledni, 
amíg csak élek!

ZSÁKBAMACSKA
Az idősödő legény nehezen szánja rá magát a 

házasságra. Válogat, nézi a lányt is, szüleit is, 
tehetősségét is. Egyszer aztán mégis kiválaszt nagy 
nehezen egy hozzáillő lányt. Sok azonban benne a 
bizonytalanság. Felkeresi hát a lányos-házat és 
előadja kérését.

- Nem szeretnék zsákbamacskát vásárolni -  
jelenti ki. -  Szeretném a menyasszonyomat látni úgy, 
ahogy a világra jött.

- Meztelenül? -  sápítozik a mama.
- Igen.

Hosszú -  hosszú tanakodás után a lány szülei 
beleegyeznek a kérésbe. Bevonul a lány, a fiatalember 
végignézi elölről -  hátulról, majd fejcsóválva így 
szól:

Mégsem veszem el. Túl nagy a füle!
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FELSŐCSERNÁTI
ISMERTETÉS.

Ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak Bőd 
Péternek 1999. október 17-én istentisztelet után 
Felsőcsamáton. Az emléktábla aranybetűkkel vésett 
fehér márvány. Hasznár Pál, múzeumi igazgató 
méltatta Bőd Péter munkásságát a szép számmal 
megjelent gyülekezetnek.

A „Bőd Péter” Általános Iskola növendékei, 
valamint a vasárnapi iskolások ünnepi műsort adtak 
elő. Bölöni Dávid, Csemát polgármestere, a 
fesőcsamáti gyülekezet presbitere leplezte le az 
emléktáblát. Szőcs László lelkipásztor megáldotta az 
emléktáblát és áldást kért Bőd Péter utódaira, emlékét 
ápolóira. Virágokat és koszorúkat helyeztek el a tábla 
elé.
Ezen a napon alakították meg a Bőd Péter 
Szoborállító Bizottságot. Szőcs László lelkipásztor 
szerint ez az egyik dédelgetett álmuk, hogy a 
templom, a környező épületek és a park rendbehozása 
után egy teljes alakú szobrot tudjanak állítani Bőd 
Péter emlékére.

Sajtó és levelek útján támogatókat keresnek 
terveik kivitele érekében.
Ki volt Bőd Péter? Erdélyben, Felsőcsemákon 
született 1712-ben. Őt úgy ismerték, mint a nagy 
prédikátort. Bőd Péter volt az első magyar nyelven iró 
egyházi és irodalmi történész. Mint szegénysorú 
szülők gyermeke a nagyenyedi kolllégiumban 
nevelkedett, majd gróf Bethlen Katalin támogatásával 
a leideni egyetemen gyarapította tudását, amit itthon 
hasznosított.
Igen tevékeny, fáradhatatlan író volt. Sok érdekes 
könyv őrzi emlékét, többek között:

A Magyar Athénas, A Biblia históriája, Szent 
Hilárius, Dictionarium, Hungarico-Latinum, Új 
Magyar Irodalmi Lexikon és még sok-sok más.

Teológia mellett jogi, bölcsészettudományi 
történelmet, szónoktant is tanult. Több nyelven 
beszélt, írt, olvasott. Bőd Péter nem csak a református 
egyháznak, de a nemzetnek is nagy embere volt. (A 
férjem leszármazottja volt Bőd Péternek, írja Bőd 
Julianna N.S.W.-ből!)

Szőcs László levele eljutott Juliannához is és kér 
mindenkit, aki csak teheti, járuljon hozzá Bőd Péter 
szobráért indított mozgalomhoz.
Érdeklődéseket és hozzájárulásokat kérem, 
továbbítsák az alábbiakhoz: Mrs. Julianna Bőd.
Cím: 14 Crowe Street. LAKE -  HA VEN 
N.S.W. 2263. Australia.

Bőd Péter emlékére.

Egy régi könyv került kezembe 
Megsárgult lapjait forgatom,
Múlt idők árnya hull szívemre 
Csodálat ráncolja homlokom.

Szegény gyermek. Erdély szülötte, 
Havasok őrzik az álmait 
Útra kel kis batyuval hátán,
Hogy kövesse szíve vágyait.

A tudásszomj oly nagy volt benne, 
Sokszor éhezett is, de tanult.
Istenbe vetett igaz hite,
Szenvedésében meg nem fakult.

Századok, múltak el azóta 
A nemes test rég megpihent már.
De halhatatlan gazdag lelke,
Csendes léptekkel közötünk jár.

Bőd Julianna 1977.

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

harmadik vasárnapján,
Délelőtt 11: 00 órai kezdettel 

A DMSz házában
_________506 Stud Road Bayswater.________

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. Árpád Vezér 
Központi Végvára, július 16-án, délelőtt 11 órai 
kezdettel Istentiszteletet tart, a Délvidéki 
Magyarok Szövetségének helységében, 506 
Mountain Road Bayswater. Minden magyart 
szeretettel vár az Ős Hitű Magyar Egyház.
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A GÉPEK HÁBORÚJA
írta Singer Iván.

Feltétlenül a modern világ a gépeken alapszik. 
Az emberiség fejlődését el sem tudnánk képzelni 
gépkocsi, repülőgép, mosógép, számológép és 
fűnyíró-gép nélkül. Ha csak egy percre megszűnik a 
villany, bajban vagyunk.

De most az egyszer egy olyan eszközről 
szeretnék beszámolni, amely új a piacon és csak azok 
használják, akiknek kertes házuk van.

Először is szeretném hangoztatni, hogy ez nem 
az én találmányom és nincsen semmi hasznom vagy 
részesülésem gyártásával, illetve eladásával. Nem 
kaptam még ajándékba sem egyet e cikk megírásáért.

Szóval vannak olyan gépek, amelyek 
előmozdítják az emberi társadalmat. Képzeljük csak 
el életünket mosógép nélkül. Az asszonyka kimenne 
minden reggel a patak szélére mosni a ruhákat.

Ugyan kérem!
Vannak olyan szabadalmak is, amelyek csak a 

feltalálóját és eladóját jutalmazzák Ilyen például (bár 
ezzel a fiatal olvasók nem fognak velem egyetérteni,) 
a mosogató-gép a konyhában. Mint a mosogatás 
feladatának az állandó betöltője, asszonykám 
meglepett egy ilyen masinával. Bár a gép jól mutat a 
konyhában, de sajnos előtte el kell mosogatni. Aztán 
megható lassúsággal és zajjal teszi ugyanazt, amit én 
már úgyis elvégeztem.

De tulajdonképpen én nem is a mosógépről 
akartam írni. Mosogatáson és takarításon kívül van 
nekem még egy hivatásom a háznál.

Ez a kertészet.
A másik fontos közölnivalóm az, hogy itt 

Ausztráliában az évszakok különböznek az otthonitól. 
Amikor Magyarországon gyönyörködnek a 
napsugárban, mi itt didergünk. A fák lehullajtják 
leveleiket a tél beálltával. Az egész kert egy levél 
tengerré válik. A régi jó időkben ezt elégethettük. De 
mivel manapság nem szabad a tűzzel játszani, össze
gereblyézzük, majd megtöltjük az erre hivatalosan 
kiutalt plasztik tartályt. így a városi dolgozók sem 
panaszkodhatnak, mert munkát nyújtunk nekik. A 
faleveleket elszállítják egy közös gyűjtőhelyre, és itt 
égetik el hatalmas mennyiségekben.

Na most jött egy „okos” feltaláló, aki kiagyalt 
egy bizonyos gépet a gereblye helyett. A szine zöld, 
mint a természet. Az ára magas, mint a kék ég.

Most a kedves olvasó elképzel egy porszívó
szerű masinát, amely magába keblezi kertünk összes 
faleveleit.

A kedves olvasó téved.

A gép pont az ellenkezőjét produkálja. Igen, 
fújja leveleket és minden más piszkot, ami útjába 
kerül. Na már most az én szomszédomnak ez az ötlet 
nagyon megtetszett. Úgy hajnaltájban, vasárnap 11 
órakor, amikor asszonykám és én a legjobban 
szundikálnánk, a jóember akkor próbálta ki a csoda 
masinát. Fogta magát a jóember és nekiállt 
kertészkedni ezzel a géppel.

A csoda fújó lassan de biztosan haladt a mi 
kertünk irányába, ahol pár nappal azelőtt saját magam 
összeszedtem már a faleveleket. Perceken belül 
minden piszok nálam kötött ki. Látva a sikert, 
ugyanazt cselekedte az ő másik szomszédja irányába. 
Ezek után, mint aki jól végezte a dolgát, kiült a tiszta 
pázsitjára és nagy újság olvasásba kezdett.

Én kiléptem a levéllel-telt kertembe, 
(pizsamában): „Mondja kedves szomszédom, maga 
mit cselekszik?”

„Olvasok” -  volt a válasz.
„Igen, de bepiszkolta az én kertemet!”
Erre, bár elmosolyogta magát, de nem felelt.
Felöltöztünk. Asszonykám felvette katonai 

zubbonyát. (Tényleg valamikor katona is volt az 
édes.) Elmentünk egy áruházba. Megvettük az utolsó 
füjó-gépet. Az utolsót, mert az utolsó előttit éppen a 
másik oldali szomszéd vásárolta meg. A kasszánál 
találkoztunk össze. Úgy mosolyogtunk egymásra, 
mint két bajtárs, akinek hasonló céljuk van.

A többi, ami történt- az olvasó képzeletére 
bízom. Nem a rendőrséget vagy a mentőket -  nem 
kellett kihívni. Ebéd után megkezdődött a közös 
offenzíva. Két oldalról támadva, a falevelek ezrei 
elborították közös szomszédunk birodalmát. A 
„ellenfél” menekült a házába.

A gép feltalálója, ügynöke és eladója, mind jól 
jártak. Az egész utcában, városban, országban az 
emberek felfegyverkezték magukat ilyen gépekkel, 
még akkor is, ha nem volt kertes házuk. Voltak, akik 
úgy vélték, sohasem lehet tudni, mikor jön jól egy 
ilyen szerkezet, amit már nem lehet kapni, mert 
kiárusították.

Voltak olyanok, akik ellopták szomszédaink 
leveleit a postaládából. Voltak mások, akik éjjel 
becsöngettek és elszaladtak. Szomszédok nem 
köszönnek egymásnak. A volt felebaráti érzelmek 
megszűntek. Teljes háborús hangulat uralja a 
környéket, egészen a jövő tavaszig. Most a feltalálók 
kutatnak új lehetőséget a „nyári- háborúra”.

Mi pedig készülődünk, hogy a jövő „őszi
háború” ne érjen újabb meglepetéssel.
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Miért kell az Internet-tel 
foglakozni magyar körökben?
Barana Szilárd a Magyar Számítógép Klub 

vezetője elmagyarázta, hogy miért kell bekapcsolódni 
az Internet- mozgalomba a magyar közönségnek.
„ Az Interneden keresztül kapcsolatot lehet teremteni 
az egész világ magyarjaival.” Itt Melboume-ben már 
megvan a „honlapunk” és azon keresztül könnyen 
elérhető bármilyen magyar irányú információ. A 
honlapnak három fő része van. Az első a Hungárián 
Links csoport, a második az Ausztrálián Links 
csoport a harmadik a két ország különböző sajtó 
értesítései. Magyarul és angolul felírt szövegek 
ismertetik a kevésbé magyarul beszélő helybeli 
magyarokkal történelmünk, néprajzunk és irodalmunk 
kincseit.

Használatát a számítógép klubbon keresztül lehet 
meg-érdeklődni. Barna Szilárd 03 9560 9918 

telefonon. A Klub Internet címe: 
www.internetopia.net.au/sbarna/mdex.html

A Kisújság augusztusi számában bővebb 
beszámolót írunk a számítógép használatáról és a 
magyar hírszolgálat kiszélesítési lehetőségeiről.

54 sz. Hunor és Magyar és a 63 sz. Tormav 
Cecil Cserkészcapatok Melbourne-i hírei.

A hagyományos Anna, vagy most már mindenki 
által jól ismert Cserkészbál július 22.-én szombaton 
lesz a Magyar Központ Nagytermében. 760 Boronia 
Road Wantima 3152. Mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség.

Ha valaki nem is cserkész, de Anna a neve, 
kívánunk azoknak az Annáknak is boldog név-napot. 
Az idei Cserkészbál Bál-anyája Tóth Sándomé, 
Zsuzsanna lesz. A Központ Népi Tánccsoportja, és a 
Gyöngyösbokréta Tánccsoport gyönyörű népi

táncaikkal fogják megnyitni a bált. A Székely Zenekar 
és az „After Dark” együttes fogja biztosítani a jó 
zenét és hangulatot a megjelent vendégek számára. 
Ha van időd régi cserkész, barát, szülő gyere el és 
támogasd a Melboumei cserkész mozgalmat!
Rövid beszámoló:

Cserkészeink szokásuk szerint mindig sürögnek- 
forognak. A „Hangya Örs” két vezetője Wéber 
Jázmin és Hajnal Krisztina mesével, játékkal, 
bábszínházzal, tornával és egyszerű nyelvtani 
ismeretekkel foglalkoztatják a rájuk bízott 
kiscserkészeket. Az őrs rendszeres kézügyesség 
mesterei: Szilvia néni és Edit néni különleges és 
érdekes programokkal látják el a gyerekeket. A 
múltkori összejövetelen az olimpiai játékok fáklya
vándorút szellemében, a gyerekek a saját fáklyájukat 
készítették és használták a természetesen 
elmaradhatatlan, próba-futások alkalmával.

A Cserkész II korosztályú „Vaddisznó Őrs”, 
Kőhegyi Laci vezetése alatt, nem régen eldöntötte, 
hogy az őrs pénzét felhasználva valami érdekes 
szórakozásba kezdenek. A fiúk a helybeli újságokat 
végignézve, úgy döntöttek, hogy vesznek egy régi 
öreg autó roncsot és újjáépítik azt. Van olyan 
cserkész-papa és öreg-cserkész is akik szívesen 
segítenek ilyes féle elfoglaltságban. Remélhető az, 
hogy Laci az újjáépített autóval fogja vinni őrsét a 
következő kirándulásra? Sok szerencsét a 
„vaddisznóknak”!

Kiscserkészekből lesznek a nagy-cserkészek, 
utána a nagy-cserkészekből lesznek a nagykorú 
vezetők. Mártonhelyi Adám, a Sas Örs közkedvelt 
őrs-vezetője, most ünnepelte 21.-ik születésnapját 
barátai és cserkésztársai társaságában. Az ünnepi 
beszédeket „haverjai” Kőhegyi Laci és Törköly Robi 
mondták. A beszédekben többek között az is 
elhangzott, hogy cserkésznek csakis cserkész lehet a 
legjobb barátja. (Szép ez a összetartó cserkész 
szellem!) És még egyszer: Isten éltessen Ádám a mi 
cserkész-világunk és szüleid örömére!

A Melboumei cserkészek nagyban készülnek 
Orbán Viktor Magyar Miniszterelnök augusztusi 
látogatására. A cserkész-otthon feldíszítésén van a 
hangsúly. Csapatzászlók, régi fényképek, naplók 
fognak majd tanúskodni a csapat szép és hosszú 
működéséről. Reméljük, hogy a Miniszterelnök Úr 
zsúfolt programja megengedi majd, hogy egy pár 
percet tud majd tölteni, a cserkészek között.

JÓ MUNKÁT!

http://www.internetopia.net.au/sbarna/mdex.html
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JÚLIUSI
NAPTÁR.
Július 1. Szombat. „Cabaret”
Július 2. Vasárnap.

d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája.

Július 9. Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise.
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája.

Július 16. Vasárnap
d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája.

Július 22. Szombat. „Anna” Cserkész Bál. 
Július 23. Vasárnap.

d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája.

Július 29. Szombat
REGGEL 9 ÓRÁTÓL MUNKA-NAP 

Július 30. Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise.

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

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:
a KÁRPÁTI ZOLTÁN cimű fdmét;
Július 9. - én d. u. 3 órakor.

A múlt hónapra hirdetett vetítés elmaradt Koszó 
Piroska néni betegsége miatt. Jobbulást kívánunk 
neki a Kiújság olvasói nevében is.

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!

Egy Jó Hír is, amihez 
GRATULÁLUNK!

Koszó Ádám, Karcsi-bácsi unokája, a 2000. márciusi 
év-végi „Little Athletics” versenyeken szépen 
szerepelt. Megnyerte a 70, 100 és 200 méteres futást, 
a távolugrást, 9 éven aluliak csoportjában. Ádám a 
Doncaster csapat egyik kiemelkedő tagja. Sport
emberek szerint is egy „született tehetség”.
Gratulálunk a kis sportolónak, és természetesen a 
szülőknek, nagyszülőknek is.
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A kis Ádám hat éves korában kezdte az atlétikát, és 
idáig több mint 200 érmet nyert. Kis húgával együtt 
mind ketten beszélnek magyarul, annak ellenére, hogy 
a mamájuk skót) és nagyon szeretik a szombatokon 
megrendezett sport összejöveteleket, versenyeket.

A „ Little Athletics” itt Ausztráliában nagyon 
népszerű. Minden évben Októbertől a jövő év 
Márciusáig tartanak összejöveteleket. Fiuk és lányok 
részére 6 évestől 15 évesekig tartanak versenyeket, 
korosztályok szerint.

Szülői felügyelet, és komoly sport- szakemberek 
vezetésével komoly eredményeket érnek el a 
résztvevők. Fegyelem és sportszerű magatartás 
tükröződik a tréningeken, és ezt mindenkitől elvárják. 
Majdnem minden kerületnek van sport-pályája, és 
különböző Klubokba tömörülnek - a baráti körök 
szerint - a gyerekek. Ádám és kis húga Babi a 
Doncaster Klub tagjai. A lehetőségekkel élve, ezekből 
a gyerekekből fejlődnek ki a jövő Olimpiai bajnokok.

Az augusztusi Kisúj ságban részletesen 
tájékoztatjuk az olvasókat, hogyan és hol lehet 
bekapcsolódni a „Little Athletics” mozgalomba; 
természetesen az unokák kedvéért.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Júliusi összejövetelek: 11-én és 25-én.

Júniusi beszámoló:
A Klub Június 14-én 12 napos túrára indult a 

„Gold Coasf’-ra. Már kora reggel 6 órakor indultunk 
a magyar Központ udvaráról. A busz teljesen megtelt. 
Az első megállónk Nagembie volt, irány Shepparton, 
Tocumwal, Finley, Parks ahol ebédidőt tartottunk. 
Mindenki, aki a Melbourne -  Queenslad utat megtette 
már egy párszor a Newall Highway-on, az tudja, hogy 
milyen gyönyörű és látványos az út. Gilgandrá-ban 
töltöttük az éjszakát, s az este amikor megérkeztünk, 
finom meleg vacsora várta az utazókat.
Másnap a reggeli után, (ami mindég ízletes és 
bőséges) utunk Narrabri, Moréé ami után értük el a 
Queensland-i határt. Itt már lehetett érezni, hogy 
melegebb éghajlat alá érkeztünk. Az emberek könnyű 
ruhába járkáltak a városban. Mi is átöltöztünk a 
környezethez alkalmazkodva, lecseréltük a meleg 
holmit nyárias öltözetre. Goondiwindi-ben
ebédeltünk, ebéd után indultunk Warwick-on

keresztül a Gold Coast felé. Célpontunkat késő 
délután értük el.

A „Paradise Grove” kényelmes szállodában 
töltöttünk kilenc éjszakát. Nem kell külön elmondani, 
de nagyon kényelmes volt és mindenki jól érezte 
magát.

A harmadik nap vásárlással és pakolással telt el, 
este még a Jupiter Kaszinót is meglátogatta az utazó 
társaság, ahol a „szórakozás” mellett meg is 
vacsoráztunk.
A következő napok ismét utazással teltek el. Szebbnél 
szebb tájakon vitt a busz bennünket. Maroochydore, a 
Big Pineapple, Ginger Factory, Curumbin Sanctury, 
Byron Bay, Brisbane National Park voltak a 
kiemelkedő helyek, ahol jártunk. A Rain forest, а 
Natural Bridge és a Natural arcs felejthetetlen és 
látványos helyek voltak.

Ez valami csodálatos világ, és mindenkinek az 
emlékezetében marad ez az út amíg él.

A Klub következő egész napos kirándulása a 
Werribee Állatkertbe lesz Július 17-én.

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, vendég lelkipásztor.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
_______teremben.(Sakk, kártya, stb.)

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;

A júniusi hónapban nem volt semmi nagy és 
kiemelkedő esemény. Lassan múlnak az 
„összejövetelek”, a Nagy házaspárt hiányolva.

A legemlékezetesebb esemény, amiről 
szeretnék beszámolni, amire a tagság 
visszaemlékezhet, sőt elteheti, mint emléket. Az
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utolsó júniusi összejövetelünk egy „disznótoros” ebéd 
volt. 120-an voltunk, ami a Casey idős magyarok 
híres vendéglátását igazolja. Ez egy meglepetéses 
disznótors ebéd volt, annyira, hogy még a disznó is 
csak akkor tudta meg, amikor belekerült a fazékba. 
Volt hurka, kolbász, párolt káposzta, mint mind ez 
elmaradhatatlan egy disznótoros ebédnél. A 
szakácsnők Horváth Erzsi és Tóth Kató igazán 
remekeltek, ezt az is bizonyítja, hogy amikor 
megjelentek a tagság és a vendégsereg nagy tapssal 
fogadták őket.

A szokásos torna (sokaknak testmozgás) nem 
marad el egy összejövetelről sem. Most, amikor a 
hőmérő nagyon lassan mászik felfelé, kell a 
vérkeringést megindítani.

Most még utoljára; a Casey tagság sokat 
gondol a Nagy házaspárra - a „fázós” Melboumeből -  
és irigyeljük őket. Tudjuk, hogy jól érzik magukat a 
„meleg Queensland-ban” és további jó szórakozást, 
pihenést kívánunk!

Fazekas Mancika.

Fax érkezett Queensland-ból, és ide kell csatolni, mert 
Nagy Sándor a nyaralásuk közben sem felejtette el, 
hogy a Kisújság létezik, és arra szolgál, hogy a 
kapcsolatokat kiépítse a magyarok között.

A „$2-os Hilton” néven ismert Casey Idős 
Magyarok Klubja alapítói és vezetői ez alkalommal 
köszönik meg a VIDEO kazettát a jól sikerült 
Ajándék Bálról. Örömmel láttuk, - írja Sándor, - hogy 
a társaságnak nem kopott meg a jókedve. A finom 
ebéd és az ajándékok beszéltek magukért. Köszönet a 
vezetőségi tagoknak, hogy távol létünk alatt is oly 
lelkesedéssel és odaadással viszik tovább a Klub 
életet. Ki kell emelni Horváth Erzsi, Lukács János, 
Brochna Anna, Faragó Irén, Tóth Kata és Fazekas 
Mancika neveit. Az klub élet tovább folyik, és a 
megszokott formában mindenre telik ahogy eddig 
történt. A többi idős magyar klub példát vehet 
munkálkodásukról. A VIDEO-t nézve „hon-vágyunk” 
volt Melbourne után. Nem hiába mi már meg 
maradunk „melboume-ieknek” és ehhez nem férhet 
vita.

Hamarosan vissza is térünk, újabb és hasznos 
tapasztalatokkal, amiket az itteni Kluboktól néztünk 
el. (Sándor, nem tudom elhinni, hogy a 
Queenslandiak (ex - melboumi majdnem mind) még 
tanítani is tudnak benneteket! Szerk.) Büszkén vettük 
tudomásul, hogy a Klub jó hírneve még ide 
Qwueensland-ba is eljut, - a Kisújságon keresztül -  
több megrendelővel beszéltem, akik kézről kézre 
adják a többnyire melboumei híreket.

Jó volt látni, hogy itt az emigrációba is számon 
tartjuk egymást mi magyarok, és ígérem, hogy a 
jövőben is hirdetni fogom Klubunk működését, azt az 
erőt, amit ez a mi kis csoportunk képvisel ott 
Melboumeben. Fontos ez, én úgy látom, és csak ezzel 
tudjuk tovább vinni, megértéssel, szeretettel az idős 
magyarok együttműködését.
Augusztus végére otthon leszünk, addig is sok 
szeretettel gondolunk a Klub tagokra,
melboumeiekre Nagy Sándor és Magda.

---- — -

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍREI 
A Klub Júliusi összejövetelei: 5-én és 19-én. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban

Júniusi hónapban voltak a legrövidebb nappalok. 
De ahogy Édesapám mondta: Július elsejétől már egy 
tyúklépéssel hosszabbak lesznek a napok!

A Június 7-én tartott összejövetelen Gulyás 
Gyöngyi és Galló Erzsiké közös irodalmi előadása 
keretében Arany János életéről tartottak előadást, egy
két szép verse kíséretében. Közel száz „fulpár” 
hallgatta, a nagy teremben csend volt, láttam, hogy az 
idős korosztály nagy figyelemmel kíséri az 
elődeinkről szóló elbeszéléseket. Visszagondolva az 
óhazába, a régi életmódjukra, gondolatvilágukra. 
Ilyen előadások folytán szállhatott a mondavilág 
valamikor az emberek között szájról -  szájra. 
Köszönjük Györgyinek és Erzsikének ezt a kiváló 
előadást!

Június 15-én Bendigo-ba volt a Klub. Bendigo 
az aranyváros, talán a leggazdagabb város volt 
Ausztrália déli városai között. Műemlékeiben és régi 
épületeiben olyan gazdag, hogy akárhányszor 
látogathat az ember a városban mindig talál valami 
újat. Ajánlom Bendigo látogatását mindenkinek, akik 
a Műemlékeket és a múlt nyomait kedvelik. 
Templomokban, szobrokban, múzeumokban és az 
aranybányászat maradványiban nagyon gazdag. A mi 
kis látogatásunk csak egy bemutatkozásnak volt csak 
mondható. Sajnos a nap nagyon rövid volt, mert 
másra is hagytunk időt: a Mount Aitken-i bor-pincére 
gondolva. A borok kitűnőek, amit a látogatók nagy 
élvezettel kóstolgattak.

A Június 21-én tartott összejövetel nagy része 
„szabadfoglalkozással” telt el, mégis volt egy nagy 
jelentősége: a meghívás mindenkinek szólt, hogy 
jelenjenek meg minél többen az Erdélyi Ebéden, ahol
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segítséget tudnak biztosítani az Erdélyi magyaroknak. 
Az eredmény nem maradt el.

Június 25.-én az Erdélyi Ebéden a Magyar 
Központban nagyon sok „nunawadingi örök ifjú” 
jelent meg. De úgy vettük észre, hogy a megjelentek 
legtöbbje velünk egyidős volt. A terem telve volt, a 
hangulatot emelte a nap jelentősége. A célt elérte ez 
az ebéd és a megemlékezés is nagyon sikeres volt.
A gyertya elküldése nagyon szép és eredeti gondolat 
volt, és mindenki, aki részt vett ezen az ebéden 
emlékezni fog, hogy ez a gyertya mint hírvivő megy 
Erdélybe az itteni magyarok jóvoltából. Az üzenetet 
és a gyertyát Bíró Sándor a református vendégpap 
viszi majd Erdélybe, tolmácsolni fogja az itteni 
magyarok együttérzését az otthoniakkal. Most már 
nincs többé távolság és akadály a magyarok között. 
A szétszórt magyarság a nagyvilágban a Föld minden 
részén érje el egymás kezét, hogy ott lehessünk 
mindenhol, és minden formában segíthessük az 
anyaországot. Kérjük a magyarok Istenét, hogy 
legyen elég erőnk hozzá.

Az Erdélyi Ebéd után irodalmi előadás volt a 
Magyar Központban. „Arany János Balladák 
Csokorban” címmel. Mint „hallgató” én is részvettem 
az előadáson. A meglepetések sora ért. Az előadók 
egyszerű emberek voltak, akik közöttünk élnek és 
látunk mindennap, de az előadásuk művészi volt. 
Nem csak szavalták a balladákat, hanem előadásukkal 
képeket festettek a ballada tartalmáról, úgy, hogy 
beleélhette magát mindenki az eseményekbe. Mély 
hatással volt ez az előadás rám, és sajnálom, hogy 
eddig nem vettem részt ilyen irodalmi összejövetelen. 
Remélem, hogy a jövőben is folytatni fogja a 
Központ ezt a kezdeményezést, és kérem a rendező
bizottságot, hogy az előadásokat szélesebb körben 
hirdessék. Ha lehet -  jó előre -  bejelenteni, hogy 
tervbe tudja venni az „örök ifjú gárda” látogatását. 
Köszönet a szép irodalmi estért, amit mi a 
nunawadingia-k, nagy élvezettel hallgattunk, 
szerintem elragadó volt.

Visszatérve a Klub „mindennapi” működésére, 
az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk, a 
vezetőség nevében

N.J.

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

Júliusi összejövetelek: 3-án és 17-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, (Július 15-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. Július 8-án) 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. Júliusi összejövetelek 3-án, 10-én, 17-én, 
24-én, és 31-én.

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

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.
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A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

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

a 2000. évi
TÉLI BÁLRA

amely a Pettite Parkban Beauford Ave. 
helyiségben tartunk, Július 8-án este 7:30 órai 

kezdettel.
A jó hangulatról a Székely zenekar gondoskodik. 

Belépőjegyek ára, vendégeknek $ 11.00 
Tagoknak és nyugdíjasoknak $ 9.00.

A kitűnő szórakozáshoz hozzájárul az ízletes vacsora, 
hűsítő italok olcsóáron és a gazdag tombola. 

Jegyrendelés: Csepány István 0352-430951 és 
Kiss Gizella 0352-483495 telefonszámokon.

Júliusi Naptár:
• 2-án vasárnap, Református Istentisztelet du. 2 

órakor a Református templomban. Istentisztelet 
tart Bíró Sándor vendég lelkipásztor, Erdélyből. 
Utána „Szeretet Vendégség” a nagyteremben.

• 3-án hétfőn, Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor 
az otthonban.

• 8-án szombat, Téli Bál, este 7:30 órai kezdettel 
a Pettitt Parkban, (lásd, a keretes hirdetést)

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

• 22-én, szombaton, Családi Est az otthonban.

Figyelem! Minden pénteken du. 4 és 5 óra között 
a mostanában megkedvelt „LINE-DANCING” 
az otthonban, mindenkit szeretettel várunk!

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.
A Geelong Rádió magyar nyelvfl 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. (Nem tudom, hogy a GST 
által az ebéd ára emelkedik-e?)

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 hétfőn 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.

jNv ‘--Л

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

Először is köszönet a 
gratulációkért és a sok 
jókívánságért, amit a kis-unokám 
megérkezésére és nagy-apaságom 
eljövetelére küldtek. Hála Istennek Mama és kisfia jó 
egészségben vették át a jókívánságokat. A 
COMPUTER-BUG-ból teljesen kigyógyulva a 
Melboumei Komputer Klub működéséről szólok 
néhány szót; Itt kérem meg az olvasó közönséget, 
hogy ha szeretnének olvasni akár milyen információt 
a „Computerekkel” kapcsolatban szíveskedjenek 
kérdéseiket eljutatni a Szerkesztőséghez.___________

a u s z t r á l i a i  k i s u j s 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: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


