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10. a Szent Korona -  és ezzel Magyarország -  
felajánlását közjogi keretben a 

Boldogasszonynak (vagy
Nagyasszonynak)

Nincs a magyar történelemnek még 
egy személyisége, kinek nevéhez 
ennyi nagy horderejű tett kötődne!

Az egyház 1083-ban -  halála után - 
avatta szentté, amivel „élete 
szentségét” ismerte el.

A későbbi korok magyarjai mindig 
kegyelettel gondoltak nemzetalapító 
királyunkra, és főképpen amikor 
népünket balsors tépte, segítségét 
kérték. A 18. századból származó 

borongós hangulatú énekünk bizadodó 
imádságot foglal magában:

Első királyunk életéről három legenda maradt 
ránk, a harmadik, az úgynevezett nagy 

legendáról tudjuk csak,hogy ki írta:
Hartvik püspök, Kálmán király 
kérésére. Történelem írásunk
legfontosabb tetteiként sorolja fel a 
következőket:
1. a magyarság végleges letelepítése 

a Kárpát-medencében
2. a kereszténységre való végleges 

áttérítés, a magyarországi egyházi 
szervezet alapjainak lerakása

3. Géza külpolitikájának folytatása, 
a külső függetlenség biztosítása

4. belföldön a királyi trón 
megszilárdítása

5. vármegyék szervezése, a már 
előzőleg működő területi szervek 
korszerűsítése,

6. a királyi udvari szervezet kialakítása,
7. a feudális társadalmi berendezkedés 

bizonyos elemeinek bevezetését (pl. 
magántulajdon). Ennek kapcsán a társadalmi 
rétegeződés új irányába való terelése,

8. az állami kincstár és pénzverés 
megszervezése,

9. az „Intelmek”-et, amelyben megalapozza a 
Szent Korona-eszmét. Ezzel hidat ver az 
írásosan áthagyományozott jogtörténetünk 
két alappillére a Vérszerződés és az 
Aranybulla között,

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő 
csillaga, ki voltál valaha országunk istápja. Hol 
vagy István király? Téged magyar kíván, gyászos 
öltözetben te előtted sírván. Előtted könyörgünk, 
bús magyar fiaid. Hozzád fohászkodunk, árva 
maradékaid, Tekints, István király szomorú 
hazádra, Fordítsd szemeidet régi országodra!"

részlet Dr. Csihák György Zürichi M agyar 
Történelmi Egyesület kiadványából!
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Magyarországi
HÍREK...

Budapesti tudósító, dr.Szalonatai Éva írja: 

Magyar nők a társadalomban, esélyegyenlőség

belüli szexuális zaklatásokról. Az ismert magyar 
szólás-mondások: Az asszony verve, a pénz számolva 
jó; ....Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen 
fel... ma is sok helyen élnek.

A nagy érdeklődést kiváltó vitafórum előadásait 
a jelen levő süketnémák részére jelbeszéddel is 
lefordították.

A Fredrich Ebért Alapítvány budapesti irodája 
nemrég vitafórumot rendezett. A vitaest témája: a 
társadalmi élet eltolódásai; a női köz- és magánszféra.

A beszélgetést vezette Lévai Katalin az Egyenlő 
Esélyek Alapítvány képviselője. Bevezetőjében a 
feminizmust elemezte, amely a férfi -  nő 
szemléletében jelentős változást hozott. A csak jó 
anya és feleség, aki mindig elérhető, szolgálatkész -  
freudi mítoszából kikerült a nő.

A feminizmus a nők egyenjogúságáért küzdő 
polgári mozgalom. Gyökerei a nagy francia 
forradalom idejére nyúlnak vissza, de kifejlődése a 
XIX.-ik század második felére esik. A mozgalom 
követelte a nők választójogát, a művelődéshez való 
jogot, az állam vezetésben való részvételi jogokat.

Jelentős volt az úgynevezett „szüfrazsett
mozgalom” a nők választójogáért, amely Angliában 
bontakozott ki a XX.-ik század elején.

A legtöbb európai országban csak az I. 
világháború után nyerték el a nők a választójogot. A 
feminista szervezetek ma nagyrészt a törvénytelen 
gyermekek helyzetével, a prostitúció elleni harccal, a 
békéért, az egyenlő munkáért egyenlő bért 
követelésekkel foglalkoznak.
Több ország feminista szervezete együttműködik a 
Nemzetközi Demokratikus Nőszövetséghez tartozó 
szervezetekkel.

Magyarországon 1904-ben alakult a Feministák 
Egyesülete. Mintha hályog hullt volna le a magyar 
nők szeméről. Mindent másképp kezdtek látni. De 
amikor beléptek a világba, csak úgynevezett női 
munkát kaphattak, amit alacsonyabbra értékeltek, 
mint a férfimunkát. Magyarországon a nők zömmel 
képzetebbek, mint a férfiak, de a munka világában 
alapvetően egyenlőtlenek, még ma is.
Tamás Gáspár Miklós a Magyar Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézetének munkatársa az 
abortusz kérdését elemezte. Kinek van joga a nő 
testéről dönteni?

Juhász Géza a Habeas Corpus jogsegély- 
szolgálatának munkáját mutatta be. Beszélt az egyes 
családokban ma is uralkodó terrorról, a többszörös 
áldozatokról, az anyáról, a gyerekekről, a családon

Dr.Szalonatai Éva jelenti Svédországból!

H Í D A V A T Á S !
Az Öresund-híd megnyitása.

Öresund tengerszoros Svédország és Dánia 
között. Már 1991-ben elhatározta Svédország és 
Dánia, hogy hidat épít a két ország közé. így 
Svédország közelebb kerül az európai központokhoz, 
így Magyarországhoz is.

Öt évig épült a híd, ez a nemzeti szimbólum, 
amely hivatalosan 2000. július 1.-én nyílt meg. A híd 
hossza 7845 méter, magassága 57 méter és szélessége 
37 méter.

Malmö - Koppenhága között autóval, mint egy 
10 perc, vonattal 20 perc az átkelés.
Büszke most mindkét ország közlekedésügyi 
minisztere, a dán Kaj Ikast és a svéd Göran 
Andersson, akik elkezdték a hídépítés munkálatait.
A pünkösdi ünnepek alatt, június. 9 - 1 2  között a nép 
előtt már megnyitották a hidat. Negyvennégy 
országból jelentkeztek -  többek között 
Magyarországról, Ausztráliából, Kanadából, az USA- 
ból, Lengyelországból, Izraelből, Oroszországból, 
Lettországból, hogy átfuthassanak elsőkként a 
megépült hídon.
Az ünnepek alatt sétálva és biciklivel is át lehetett 
menni a hídon. Az egész Öresund-régió ünnepelt. 
Malmö város ünneplése ragyogó volt. A sokféle 
bemutatók között voltak zenés és koncert programok, 
táncok, gyereknek akrobata bemutatók és cirkusz.

A svédeket büszke öröm tölti el, hogy ők 
nyitották meg a világ egyik legszebb hídját Malmö és 
Koppenhága között a tengerszoros felett.

Malmőben én is kaptam meghívást, a hídavatást 
ünneplő koncertre, a Latin Klubba. A Klub vezetője, 
a Chiliéből származó Camilo Flores tánctanár 
elmondta, hogy 1982-ben alakult Klub a latinamerikai 
zenén kívül, helyt ad a magyar, svéd, angol és a 
román zenei és tánckultúrának is. Pünkösd 
vasárnapján éppen egy öttagú magyar zenekar lépett 
fel, Hoffman Zsuzsa vezetésével. Erika énekelt, (szép
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diplomát is kapott érte) Mónika hegedült és énekelt, 
Zsuzsa a karvezetői teendők mellett kürtön és 
tangóharmonikán játszott, énekelt és táncolt, Gábor 
István klarinétén játszott, Dancs Györgyi zongorázott. 
A közönség, amely megtöltötte a Klubot, lelkesen 
ünnepelte a zenekart, ütemesen tapsolva a magyar 
csárdáshoz, a szívet megdobbantó magyar dalokhoz.

Utószó: az utolsó jelentések szerint kb. 20 ezer 
magyar él Svédországban; - és ha valaki Európában 
jár, és Svédországból Dániába akar átjutni, nem kell 
elfelejteni; ajánlatos az Öresundi-hid használata.

Szerk.

vagyok a Kunságifi, nem parancsol nékem senki, 
sem, a Kunság sem a Bánság, sem a karcagi bíróság.” 
Hetyke, betyáros nóta volt, de nekem nagyon tetszett.

Kecskemét határába érve, egy csárdában aztán 
megebédelt a népes társaság. A jó ebéd után, amihez 
aztán bor is került, továbbindultunk. Egy hosszú 
egyenes, poros úton, amely fákkal volt szegélyezve, 
így jutottunk el a nemzeti parkhoz. Az árnyas, 

évszázados fák alatt hosszú fehér asztalok 
vártak bennünket, pálinkával megrakodva, 
amiről Kecskemét méltán híres. Kis 
poharakba volt töltve, melyekből 
egyeseknek kettő is jutott. Eközben a közeli 
kemencében kisült a kenyér s a meleg 
kenyeret mindenki élvezettel fogyasztotta.

Ezek után kezdetét vette a 
lovasbemutató. Négylovas kocsik futottak 
körbe, hatalmas port fölverve. Minden 
kocsi hátsó részén kékgatyába öltözött 
csikós állt szálfaegyenesen, mint megannyi 
pusztai „isten”. A gyorsan futó kocsik, 
ugyancsak fölverték a pusztai homokot. A 
nagy kavargásban, alig lehetett 
fényképezni. A kocsi bemutató mellett volt 
még ló-fektetés és más lovas-szám is, 
melyek után megkönnyebbülten széledt 

szét a társaság. A naptól túlfűtött autóbuszok aztán 
rövidesen hazaszállították az egész nézőközönséget 
otthonukban

így ért véget a nagy hőségben történt 
emlékezetes kirándulásunk a Nagykunsági Nemzeti 
Parkba

LÁTOGATÁS A NAGYKUNSÁGI 
NEMZETI PARKBAN.

írta: Bodó Ferenc.

Egy forró júniusi délelőtt, pünkösd hétfőjén, 
autóbusz kiránduláson vettünk részt, a Nagykunsági 
Nemzeti Parkban. Mondanom sem kell igen meleg 
nap volt és a buszon nem volt légkondicionáló 
berendezés, csak függönyök adtak egy kis árnyékot a 
nap ellen. Utunk elkerülte Lajosmizsét, ahol az 
apósom jóvoltából a nevünk rajta van a családi 
kriptán, vagyis oda leszünk mindketten eltemetve, ha 
eljön az idő. A kedvenc nótám jutott az eszembe, ami 
vándorlásainkban mindig felvidított, mindig 
megvigasztalt, ami úgy szólt, hogy: „én vagyok az, én

MARNA ГАРТА
TRAVEL А Ш С У
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 

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

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162
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TISZAVIRÁGZÁS
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 júliusi Kisúj Ságból....

Páter Gregorius megrovóan nézett a fiatalemberre.
- A csodákat nem magyarázzuk, fiam, hanem hisszük!
- De a kép története?! Hogy majdnem száz esztendeig 
feküdt a templom mellett a Csöpörke tóban, amikor 
rátalált az a lovát itató török, aki visszaadta a 
barátoknak.
Az öreg páter szelíd mosollyal nézett a fiatalemberre.
- Minden lehetséges, testvérem -  mondta halkan, s 
aztán komolyabb hangon tette hozzá: - Azt azonban, 
hogy a törökök megtűrtek, sőt támogattak minket, 
leginkább az bizonyítja, hogy amikor a protestánsok 
el akarták perelni, nekünk ítélték templomunkat. 
Pedig volt idő, amikor csak a szentély volt a miénk, s 
a templom másik, nagyobbik fele a protestánsoké.
- Ily időkben akkor hát csoda, hogy megmaradnak 
testvéreink.
- A hit és bölcsesség együtt tehet csodát, fiam. Az 
alsóvárosi barátok nemcsak papjai, hanem orvosai is 
lettek a népnek, s nemegyszer gyógyították a 
törököket is. Az egri basa betegágyához is szegedi 
barátot hívtak.
- S most mégsem tudjuk meggyógyítani a páter 
gvardiánt- feledkezett meg egy percre a tiszteletéről a 
fiatal fráter.
Páter Gregorius homlokán haragos ráncok futottak 
össze, de aztán eszébe idézte fogadalmát az 
alázatosságról, s csendesen mondta:
- Köszönöm testvérem, hogy visszaterelted medrébe 
egy öregember szertekalandozó gondolatait.
Tamás kegyetlenül elszégyellte magát.
- Bocsáss meg, atyám! -  mondta lángpiros arccal. -  
Most látom csak, mily keveset tudtam eddig 
kolostorunkról. Köszönöm tanításodat.
- A török időkben -  folytatta az öreg mozdulatlan 
arccal. -  nagy kertünkben hatalmas fák alatt különös 
növények éltek. Virágaink és füveink gyógyították a

népet. Úgy mondják, még a paprikát is, amely ma a 
köznép kedvelt elesége, a mi testvéreink hozták be a 
Délvidékről. Akkortájt biztos szemek hitték a 
hideglelés ellen.
- De hát a páter gvardiánt hetek óta hideglelés 
kínozza.
- Rajta nem segít -  mondta lemondóan az öreg. -  És 
nem segít a többi gyógyszerünk sem. Szegény atyánk 
felvette az utolsó kenetet, és béketűréssel készül 
halálára. Én azonban még szeretnék egyet -  mást 
megpróbálni.
- Mi lenne az?
- Látod e vaskos könyvet? Hetek óta betűzöm 
titkaikat. Könnyező vén szememmel éjszakákon át. 
Amint kiolvastam belőlük, megpróbáltam. Mit sem 
használt De hát hol van már a kolostor híres 
patikakertje?! Felét sem tudtam előteremteni a 
füveknek, amelyekről bibliotékánk könyvei írnak. 
Akad olyan is közöttük, amely nem is termett meg itt 
soha. Odakint gyűjtötték a lápok világában. Azért 
gondoltam apádra.
- Öregember már. S miként magyarázná meg néki 
atyám, hogy milyen füvet keressen?
Az öreg szelíden mosolygott.
- A hajdani patikus fráter szerencsére bölcsebb volt 
nálam. E nagy könyvben szépen lerajzolta s még ki is 
pingálta azokat a füveket.
Tamás fráter megcsóválta a fejét.
- Akkor sem lehet, atyám - mondta csendesen. -  Éles 
szemű fiatal ember kell ehhez. Az én apám pedig 
rokkant öreg.
Hirtelen erős dobpergés riasztotta fel a két szerzetest. 
Odakint a kolostor előtt a városi hajdú verte a dobot.
- Mi légyen ez? -  kérdezte páter Gregorius.
- Már harmadszor dobolják -  felelte a fráter. -  
Valamely kóborló került kézre a lápban. Holnap 
akasztják. Mióta a helytartótanács rendeletére itt is 
felállították a pandúrságot, nehéz világ jár a 
szegénylegényekre. A megye egyik tisztje a 
pandúrokkal s a fegyveres néppel járja a pusztákat 
meg a lápokat. Kiváltképpen a szökött katonákat 
kutatják. Ezért se kívánhatom apámtól, hogy 
kimenjen a rétbe.
- De hiszen apád bűntelen!
- Nem válogatják azt ilyenkor, hogy ki az igazi 
zsivány, s ki a tisztességes ember. Elég, ha valakire 
kimondják, hogy a kurucvilág maradéka, s már viszik 
is. Azoktól különösen félnek, mert tanult katonák, s új 
felkelés szervezői lehetnek.
- Akinek rossz a lelkiismerete, mindenkitől fél -  
mondta csendesen az öreg -  s a császári 
zsarnokoknak mindig rossz a lelkiismerete. -  Aztán
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nagyot sóhajtva tette hozzá: - Pedig az a kurucvilág 
nem tér vissza, sajnos, soha. -  Aztán két ujjával áldást 
intett a fráter felé. -  No, de hát akkor eredj most már, 
fiam!
Hanem a szerzetes nem mozdult. Hirtelen felvillanó 
szemmel nézett páter Gregoriusra.
- Atyám azt mondta: sajnos... .akkor hát?!
Negyven esztendeje kint jártam a fejedelem 
táborában....
- Itt Szeged alatt?
- A várost körülsáncolta, de ágyúk nélkül a 
császáriakkal megrakott vár ostromához nem 
kezdhetett. Nehéz azokat a napokat elfelejteni.
A fráter közelebb lépett az asztalhoz.
- De hát akkor -  hadarta izgatottan -  talán mégis 
sikerül.
S nemcsak a gvardián életét menthetjük meg.
- Rejtélyben beszélsz.
- Mert másként nem beszélhetek.
Az aggastyán megértőén bólintott.
- Ne szólj hát, míg esküd köt. De tedd, amit tudsz és 
fogadalmad enged. Járj békességgel!

(Folytatás a szeptemberi Kisújságban.)

Шппа ШН 3tubió Sí 
©aller!)

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
The Australian Institute fór The Conservation of 

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

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

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

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, Homorfürdő, 
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, Kovaszna, 
Csomakörös, Zágon, Csemáton.
Bogoz, Fehéregyháza, Segesvár, Berethalom.
Torockó, Körösi szoros, Gyulafehérvár, Nagyenyed
Körösfo, 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!

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!
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ERDÉLY.
(Nagyvárad) 

írta Singer Iván.

Biharkeresztesnél léptük át a Magyar -  Román 
határt. Mindkét oldalon beszélik a határőrök a két 
nyelvet, de hozzánk mégis románul fordultak. Ez a 
jelenség követett bennünket a székelyek földjén. A 
román int, hogy mehetünk tovább. Jancsi barátom 
rálépett a gáz- pedálra de mindjárt fékezni is kellett 
neki.

„Maga nem lát? -  azonnal nyissa ki a 
csomagtartóját” -  kiáltott rá a román határőr.
Na ettől félt Jancsi. Most meztelenre vetkőztetnek 
négyünket és keresik az „akármit”. Itt kellett az 
ausztrál hidegvér. Feleségem elővette régen nem 
használt anyanyelvét. „Uram a magyar oldalon olyan 
udvariasan viselkedtek velünk. Tudja, mi 
Ausztráliából jöttünk és ott nincsenek határok, sem 
vámvizsgálat”.

„Hölgyem, én kérek bocsánatot” -  aztán intett 
Jancsinak. Mit állítja maga fel a forgalmat. Nem érti, 
- mehet tovább”!

Szóval nem is olyan rosszak a románok, csak 
tudni kell, hogyan bánjon velük az ember.

És íme, Nagyvárad utcáin találtuk magunkat. A 
Sebes-Körösön a helytelen hídon mentünk keresztül. 
Megálltunk segítségre szorulva. Ilyenkor jó a román 
feleség. Mindenki, akitől tanácsot kért, olyan rosszul 
beszélte országának hivatalos nyelvét, hogy még az 
én fülemet is bántotta. Amikor végre forgalomba 
hoztuk mindhármunk anyanyelvét a helyzet 
megváltozott.

„Ja kérem, miért nem kérdezték magyarul?” 
Nagyvárad utcáin több emberrel beszélgettünk. Bár 
mindenki tudott magyarul, de a fiataloknak több időt 
vett igénybe átkapcsolni a magyar nyelvre. Voltak 
olyanok is, akik román származásuk ellenére 
megtanulták a székelyek nyelvét - érthetően vegyes 
házasságok során. Véletlenül egy ilyen hölgy volt az 
első, akivel sikerült szót váltanunk.

„Ne hallgassanak itt senkire. Az itt az igazság, 
hogy mi románok és magyarok szépen megértjük 
egymást. Házán, mint sok más házon ott lobogott a 
kék -  sárga -  piros lobogó. (Itt kell megemlítenem, 
hogy még véletlenül sem találkoztunk egy piros, 
fehér, zöld zászlóval Erdélyben.)

Alig fordultunk ki a református templomból és 
vidám társaságunkat egy magunk korabeli hölgy 
állította meg. „Honnan tetszenek lenni?” kérdezte

románul, azzal a bizonyos kiejtéssel, ami még 
Melboume-ben is elárulná születése nyomát, 
(helyesebben születése helyét.)

„Ausztráliából” -  válaszoltam.
A hölgy, aki egy nyugdíjas tanárnő volt, azzal vádolta 
a román kormányt, hogy mindent elkövetnek az 
elrománosítás céljáért.

„Nekünk saját történelmünk van. Mi olyan 
ország vagyunk, mint például Svájc, ahol három 
nyelven is beszélnek, mégis egy ország. Ha vannak itt 
is nézeteltérések, azok fentről jönnek a bukaresti 
kormánytól. A nép nagyon szépen kijön egymással.”

A Republici és Progresulu utcák sarkán Jancsi 
megkérdezett egy újságárust, hogy van e magyar 
újságja?

„nekem nincsen, én román vagyok” -  volt a 
válasz. Ezt olyan szép magyarsággal mondta, hogy 
valósággal „meghatott”. Pár lépéssel tovább, egy 
fiatal papa simogatta kisfia fejét. Románul beszélt 
hozzá.

„A kisfiú beszél magyarul?” -  kérdeztem.
„Nem. Az óvodában románul tanítják. De ha 

majd megjön az esze, én úgy is megtanítom 
magyarul.”

„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.” 
Válaszoltuk kórusban.
Egy szőke kisfiú, lehetett úgy hét éves, bekötözött 
füllel hozzánk fordult. Mondott valamit Editnek 
románul. „Mi az, te nem tudsz magyarul?” kérdezte 
Edit.

„De tudok, csak nem az utcán.”
„Miért nem az utcán?”
„Anyuka azt mondta, nem szabad.”
„És mi történt a füleddel?”
„Megvertek az iskolában.”
„Aztán ki vert meg?” -  kérdezte Edit, kíváncsian 

várta az őszinte vallomást.
„Egy másik fiú, nagyobb volt, mint én” - 

válaszolta a gyerek és elszaladt.

Este a vendéglőben finom vacsora volt. 
Mindenki csak magyarul beszélt, a vendégektől a 
főpincérig. A számla nem volt magas, az otthoni 
számításokhoz mérve. Négyen az ausztrál 15 
dollárból „fejedelmi módon” lakomáztunk.

De az összeg egy ott élő nyugdíjasnak, talán egy 
egész havi jövedelme.

FIZESSEN ELŐ ÉS HÍRDESSEN 
LAPUNKBAN!
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27 család mézes méhecskék,
2 és 3 ládában tartózkodnak.

Teljes felszerelés;
Villannyal működő ráma pergetők, viasz hegesztő, 

füstölő, fej kosár, méz vödrök stb.. 
További érdeklődés a „kiöregedett méhésztől”

Palatinusz Ádámtól a (03) 9700-3396 telefonon.

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

Figyelem!
Aki Magyarországra szeretne menni az idei Olimpia 

alatt, jelentkezzen Szepessy Bálánál! 
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, tehát semmi biztos 
adat nem áll rendelkezésre.

A  gép 130 személyes, és ha többen jelentkeznek 
nagyobb az esély az út megvalósítására. 

Telefon szám: 0 3  9544 9399 , vagy esti órákban 03 
9596 4967.

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

rr r
Az Oshitű Magyar Egyház Inc. Árpád Vezér 
Központi Végvára, tiU gusztus 20-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.

mailto:gater@eisa.net.au
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HARCSA
Két férfi ül a kiskocsmában a savanyú fröccs 

előtt és beszélgetnek.
- Mondja, mi lehet az oka, hogy a feleségek 

mindig pontosan emlékeznek a házasságkötés napjára, 
a férjek pedig csak nagyon ritkán?

- Egyszerű. Maga emlékszik arra a napra, amikor 
azt az óriási harcsát fogta?

- Persze, hogy emlékszem.
- Na látja. A harcsa már elfelejtette.

SZAKÍTÁS
Lezajlott a hatalmas veszekedés a családban. A 

férj elhatározza, hogy távozik. Mielőtt becsapja maga 
mögött az ajtót, visszakiáltja a feleségének:

- Megyek, jelentkezek űrhajósnak, vagy beállók 
az idegenlégióba. Engem többé nem látsz!

Egy perc múlva visszatér és így szól: 
Szerencséd van, nem megyek sehová. Esik 
az eső!

2000
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

VEGYÜNK FELESÉGET
Megint egy példát szeretnék mondani 

olvasóimnak a vándorló, több formában élő viccek 
közül. Mindhárom variációban van annyi eredetiség, 
hogy elviselik egymást.
1.

Kovács és Kovácsné otthon üldögélnek vasárnap 
délután. Az asszony újságot olvas, és egyszer felnéz 
belőle:

- Hogy ez milyen érdekes, Benő! Azt olvasom 
itt, hogy Afrikában van egy törzs, amelynek a 
férfitagjai egy lóért bármikor elcserélik a feleségüket. 
Ugye, Benő, te nem lennél erre képes?

- Dehogyis, szívem -  nyugtatja meg a férje. -  
Ma, amikor mindenkinek autója van, mit csinálnék én 
egy lóval?
2.

Szabóék vacsora után ülnek a szalonban és 
olvasnak. Az asszony, aki egy útirajzot olvas, hirtelen 
odafordul a férjéhez:

- Mit szólsz hozzá, Tivadar, azt olvasom itt, 
hogy a Szamoa-szigeteken öt forintért lehet vásárolni 
egy asszonyt. -  Szabó úr mély meggyőződéssel 
válaszol: - Nézd, anyukám, egy jó feleség meg is ér 
annyit!
3.

Majd legközelebb
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A Millennium évében -  otthon 
voltam...

27 órai út után Édesanyám betegágya mellett 
álltam a kórházban. Már úgy volt, hogy nem is fogok 
vele találkozni. Amikor a telefonhívást kaptam, hogy: 
gyere amilyen gyorsan csak tudsz, mert az orvosok 
sem tudnak semmi jót mondani.

Hála Istennek, négy napon belül, injekciók és 
állítólag az „én” orvosságom hatására annyira 
felépült, hogy haza tudtuk vinni és egy héten 
keresztül 24 órai felügyelet alá véve kilenc napot 
tudtam vele, tölteni. 86 éves elmúlt, és már „az utolsó 
vágya” is beteljesült, (látni engem) most már szeretne 
Édesapámmal találkozni, az örök élet kapujában!

Először úgy volt, hogy az év vége felé megyek 
haza, mindent jól előkészítve, hogy sem az itteni 
kötelezettségeim, sem pedig az újság ne szenvedjen 
hiányt. Ez bizony nem így történt.

Kapkodva, vízum nélkül neki a nagy útnak. Az 
augusztusi újság is félbe maradva itt várt amíg 
visszajöttem.

A Ferihegyi -  herce - hurca után kocsival vittek 
el a korházba, és az úton felkészítettek a 
legrosszabbakra. Majdnem, hogy így is lett. 
Édesanyám, amikor jobban lett, (a helybeli rokonok 
segítségével - akik vigyáztak rá) -  nekem sikerült 
eljutni Budapesten azokhoz, akikkel már évek óta 
tartom a levelezési kapcsolatot az újságon keresztül. 
Találkozhattam újságírókkal, akik eddig is és ígéretük 
szerint továbbra is támogatni fogják az Ausztráliai 
Kisújságot otthoni cikkeikkel.

Sikerült találkozni a Magyarok Világszövetsége 
Nyugati Régió képviseletével, akik itt voltak kint 
Ausztráliában a Melboumei Találkozó alkalmából. 
Hiteles képet tudtam formálni a Világszövetség 
válságos utolsó pár hónapjáról, tárgyilagos 
meglátással rendelkező elgondolásokat hoztam vissza 
a jövővel kapcsolatban.

Eljutottam a Széchenyi könyvtárba, ahol a 
gyarapítási osztályon szívélyesen fogadták személyes 
látogatásomat, további jó munkát kívánva várják az 
újabb jelentéseket a világ másik oldalán élő 
magyarokról. Az ő meghívásukra sikerült eljutnom a 
Régiók Találkozására. Ez volt а V. Kárpát -  
Medencei Napok rendezvény sorozata, ami három 
nap tartott a Magyar Kultúra Alapítvány 
Székházában. Sajnos én csak a megnyitóra tudtam 
elmenni, de az is nagy élmény volt számomra, hiszen 
a „határom túli magyarok”-kal, sem pedig 
színpompás kultúrájukkal nem nagyon találkoztam 
távollétem alatt.

Dr.Szalontai Éva jóvoltából még a Magyar Állami 
Népi-együttest is sikerült megnézni a Budai 
Vigadóban. Ennyi sok év után, végre láthattam őket -  
életben, nem csak filmeken. Mint régi népi-táncos, ez 
is egy felejthetetlen Millenniumi emlék, marad a 
számomra.

Édesanyám rossz egészségi állapota a család 
azon tagjait is összehozta, akiket már nem láttam 43 -  
45 éve. Rádöbbentem, hogy az idő eljárt 
mindannyiunk felett és ki-ki a munkálkodását 
befejezve helyet fog adni az új generációnak. Talán 
egy új korszak kezdődik a mi családi életünkben is. 
Talán egy új korszak kezdődik az ó-hazában is, 
keresve, - erőt merítve a múltból - a leírhatatlan jövő 
felé.

A magyar szívekben fellobban a tudás vágya, 
keresve a múltat, ami szép volt, és ami éltette a 
társadalmat.

Igen, még mindig van sok javítani való, de azért 
álltalábban az irány helyes, csak az iramot kellene egy 
kicsit lassítani.

Amikor az utolsó nap elbúcsúztam 
Édesanyámtól, megköszönve a Jóistennek, hogy 
megadta a lehetőséget, hogy még egyszer 
találkozhattunk, megelégedve néztünk vissza kis 
családunk eredményeire. Hét déd-unokával az ő élete 
sem volt hiábavaló, és nyugalommal hagy itt majd 
bennünket, azzal a tudattal, hogy az utódok is 
megállják majd a helyüket az életben, akár hová viszi 
őket sorsuk.

A kétheti távollétem után a Qantas gép leszállt 
Melboumeben. Várt feleségem, gyermekeim és két 
kis unokám. Tudta ezt Édesanyám, és ő küldött 
vissza, mert még van egy kis feladatod, mondta, 
mielőtt te is befejezed az életed. Menj és vigyázz 
rájuk, szeresd őket helyettem is.

A mindennapi munkám is várt már, na meg 
persze a félig-kész augusztusi újság. Nehéz szívvel 
veszem fel az itteni élet tempóját.

Eszembe lesz még nagyon hosszú ideig ez a 
Millenniumi látogatás, miden fájó részletével és a 
hazai élet ezeréves megemlékezésének két hetes kis 
porszemével.

De legalább otthon voltam, láthattam és 
beszélhettem még egyszer Édesanyámmal, 
találkozhattam a családdal még egyszer az új 
Millennium küszöbén.

A hosszú úton -  nem aludva -  (ki tud a repülőn 
aludni?) gondolataim a jövőt vizsgálták, és sok féle 
formában jött elém a kép: milyen lesz Magyarország, 
milyen lesz a mi jövőnk?

Szeverényi László.
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A Kétezredik Cserkészbálról.
Nem kell a címet komolyan venni, nem a 

bál a kétezredik, hanem az év. A Magyar 
Központ nagytermében, jó hangulatban, 
szépszámú vendégsereggel zajlott le a 
Melboumei magyar cserkészek hagyományos 
Anna-bálja. A hivatalos „megnyitása” kilenc 
órakor került sor, amikor is cserkészfíúk és 
lányok, felbokrétázott cserkészbotos sorfala 
között vonult be a Bálanya díszkíséretével. 
Ebben az évben Tóth Sándomé, Zsuzsa asszony 
részesült e megtiszteltetésben, akit lippai Rauch 
Károly, Pubi-bá a helyi magyar cserkészet 
megalapítója vezette be a terembe. A Himnusz 
elhangzása és a vendégek üdvözlése után a 
Gyöngyösbokréta és a Magyar Központ 
Tánccsoportja szórakoztatta a vendégeket 
szebbnél szebb népi táncokkal, majd a Bálanya 
és kísérője az „Édesanyám, kedves anyám...” 
kezdetű csárdással nyitotta meg az estét.

Az ízletes vacsora, a süteményes asztal és a 
gazdag tombola is öregbítette a sikert. A 
cserkészek nevében ezúton is köszönjük a 
szülőknek és cserkészvezetőknek az előkészítést, 
főzést, na meg az eltakarítást is, ami akkor 
fejeződik be, amikor a vendégek már édes 
álmukat alusszák. A viszont látásra 2001-ben.

JÓ MUNKÁT!

Pistabá.

„Édes anyám, kedves anyám, csak az a kérésem: 
Cserkés ruhát, cserkészruhát csináltasson nékem 
Cserkészruhát, sej-haj, zöld nyakkendőt rája,
Ez illik, illik, illik ez illik, illik, illik a cserkész 
fiára lányára.

Édes anyám, kedves anyám csak az a kérésem:
Túrós csuszát, túrós csuszát csináltasson nékem 
Túrós csuszát, sej -  haj, jó  sok tejjolt rája 
Ez csúszik, mászik, ez mászik csúszik a jia lánya 
hasába. ”

м л а у л к  K Ö Z P O N T .

AUGUSZTUSI
NAPTÁR.
Augusztus 6. Vasárnap.

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Disznótoros ebéd.

Augusztus 12. Szombat. Munka nap.
Tiéd az otthon, magadnak építed, 
Gyere, segíteni!

Augusztus 13. Vasárnap, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

És Társalgó csoport, 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája. 

Augusztus 19. Szombat 
Szent István Bál.

Augusztus 20. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája. 

Augusztus 29. Vasárnap.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 2 órakor Katolikus szentmise 
d.u. 4 órakor Szent István ünnepély, 
d.u. 5 órakor első bálozók táncpróbája.

MEGHÍVÓ!
Az Ifjúsági Szövetkezet Rendezésében 2000. 
Szeptember 2-án SZOMBATON 7:30-tól 1 óráig 

KISASSZONY BÁL
A Magyar Központ Ifjúsági Termében.

760 Boronia Road. Wantirna.
Elsőbálozók bemutatása.

A jó hangulatról a Duna zenekar gondoskodik, 
Finom vacsora, üdítő italok kaphatók...B.Y.O. 

Belépődíj: $16.00; nyugdíjasoknak $14.00 
Ifjúsági jegy $8.00.

Jegyrendelés: Atyimás Erzsébet 9802 7637 és 
Vető Olga 9754 8579 telefonszámokon.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 
ORBÁN VIKTOR, a Magyar Köztársaság 

Miniszterelnöke, Ausztráliai útja alkalmából 
2000. Szeptember, 29-én, pénteken 

meglátogatja a Melbournei Magyar 
Központot.
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Ez alkalomra felkérjük kedves Honfitársainkat, 
hogy aki teheti, jöjjön el erre az alkalomra.
A Magyar Központ és a Victoriai Magyar 

Szövetség közös rendezésében a Miniszterelnök 
Úr tiszteletére MILLENIUMI MŰSOR készült, 

ami a nagyteremben 18:10.-kor kezdődik.
(A legutolsó hírek szerint 18/8/2000)

A műsor után Orbán Viktor miniszterelnök Úr 
beszédet mond, amit a nagyközönséggel való 

találkozása zárja a műsort.
Erre az összejövetelre belépődíj nem lesz. 
Mindenit szeretettel vár a Rendezőség!

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a HONFOGLALÁS című filmét;
Augusztus 13.-án d. u. 3 órakor.

A film széles vásznon lesz (szinemaszkóp) 
vetítve. Kitűnő szereposztással, elsőrendű 
méltatással a kritikusok körében.

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KNOX HUNGÁRIÁN ígK  f
SENIOR CITIZEN CLUB л Щ Г
HÍREI

Augusztusi összejövetelek: 8-án és 22-én.

Júliusi beszámoló:
A Klub Július 11-én vendégül látta Nt.Bíró 

Sándor református lelkészt Erdélyből és Torockai 
Tóth Lászlót Magyarországról, a Magyar Forum 
otthoni újság munkatársát, а МЕР képviselőjét.

Nt. Bíró Sándor, aki Gyergyószentmikólról jött 
mint vendégpap szeretettel köszöntötte a Klub 
tagokat. Szép beszédet mondott, amit minden tag 
nagy figyelemmel hallgatott. Kérte a tagokat, ha 
Erdélybe viszi útjuk, hogy feltétlenül keressék fel őt.

Torockai László az útjáról és az itt 
tartózkodásáról szólt egy pár szót.

Vendégeink közé kell még sorolnunk Fadgyas 
Lászlót aki a Victoriai Magyar Szövetség elnöke. 
Örömmel vettük látogatását.

A Klubból kilencen vettek részt a Road Safety 
Council által folyatott „Wiser Driver” tanfolyamon. 
Ezt a tanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki vezet 
akár milyen járművet itt Ausztráliában. Nem csak 
azért, mert a vezetési technikákat fel lehet eleveníteni, 
hanem azért is, mert a szabályok állandóan változnak, 
és az újonnan beiktatott szabályokról is tudomást 
lehet szerezni ezeken a tanfolyamokon.

Július 17-én a Klub egy napos kiránduláson volt 
a Werribee állatkertben. Gyönyörű napos időt sikerült 
kifogni, és az 500 holdas parkot csodálkozva 
nézegettük a külön autóbuszról, ami körül vitt 
bennünket. Az állatokat teljes közelségből láthattuk, a 
vezető részletes beszámolójából sok minden 
érdekeset tudtunk meg az állatokról. Ebédet a 
Werribee város központjában ettünk és ezen a napon 
is mindenki megelégedve és jókedvvel tért vissza a 
Központba, teli élményekkel várva a következő utat.

Az augusztusi összejövetelek, ahogy azt már a 
fent említettem 8-án és 22-én lesznek.

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 1 T Z R О Y.
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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.
Júliusi beszámoló helyett;

Egy újabb Fax érkezett Queensland-ból. Nagy 
Sándorék a nyaralásuk közben is gondolnak a 
Kisújság olvasóira és a Casey Idős Magyarok Klub 
tagságára. w
íme, a fax lényege:
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„Nagy Magda, a Casey Idős Magyarok Klub alapítója 
és Elnöke beszélgetése a népszerű, mindig vidám, 81 
éves Juci-nénivel”

Juci-néni 21 évvel ezelőtt ment fel a Gold Coast- 
ra meglátogatni Jutka nevű leányát, és elfelejtett 
visszamenni Melboumebe. Ez viszont nem csak az О 
elgondolása volt. Árpi a férje döntött így, akivel 57 
évet éltek együtt. Sajnos férje már hat éve elhunyt, és 
így Juci-néni a rokonok és barátok között él. 
Elmondta, hogy a férje nagyon hiányzik és semmi 
sem tudja pótolni ezt a hiányt.

Juci-néni a beszélgetés folytán elmondta, hogy О 
csak a magyarok társaságába jár, csak ott érzi jól 
magát. Segít az újonnan jötteken és a magyarokon, 
mindenhol ahol csak tud.
Sokan meglátogatják még mindig Melboumeből, és 
tartja a kapcsolatot a régi baráti körrel.
Juci-néni irigykedve mondta el, - tudja a Kisújságból 
-  hogy a Casey Idős Magyarok minden héten 
találkozhatnak, reggeltől esting. Sajnos az О 
összejövetelük egyszer van egy héten az is csak 4 
órás. „ megtudok hímezni egy térítőt a Klub napok 
között” -  mondotta. És hozzá tette : .. ti nagyon 
szerencsések vagytok....

„Juci-néni búcsúzóul mit üzen a Melboumei 
barátainak? „- kérdezte Magda.

A sok szépet és jókívánságot összefoglalva ez 
volt a válasz: Nem csak a barátaimnak, de minden 
idős magyar honfitársamnak azt üzenem, hogy ne 
spóroljanak, éljék az életüket boldogságban, 
szórakozzanak amennyit, csak lehet, mert soha sem 
tudhassuk, hogy mit hoz a holnap! Ez az igazság a mi 
korunkban! Szeressük, segítsük, és kölcsönösen 
becsüljük meg egymást, még ez lehetséges és nem 
késő!

A bölcs és értékes szavakat meghallgatva, 
köszönetét mondtunk Juci-néninek az idős magyarok 
nevében, elbúcsúztunk.
Én biztos vagyok benne, hogy sokan érezni fogják a 
szavak értékét, és látják mögötte a az igazi baráti 
szeretet megnyilvánulását. Ez az ami távolságot, 
határt nem ismerve tartja össze az emigrációban élő 
magyarokat.

Nagy Sándor és Magda.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK „ HÍREI 
A Klub Augusztusi összejövetelei: 2-án, 16-án és 
30-án. d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL-ban.

Az Állami év első hónapja (Július) a sok 
szomorúság ideje volt. Tudjuk, érezzük, hogy az

emigrációba szakadt magyarság fogy, és azt is tudjuk, 
hogy erősen. De, ez a hónap nagyon is éreztette az 
elmúlást velünk, nemes magyar lelkek távoztak 
tőlünk; Haza mentek találkozni, Őseinkkel a „hadak 
útján”. Közöttük voltak az „örök ifjak” soraiból is, és 
kérjük a magyarok Istenét, adjon nekik békét, 
nyugalmat az örök életükben. A Klub őrzi 
emlékeiket. Mint a végvári hősök, rendületlenül őrzik 
magyarságukat. Nem csak a Klub, de a magyar 
közösség itt Melboumeben búcsúzik neves tagjaitól...

Hosszú szenvedés után elhunyt Kulcsár József, 
A magyar irodalom és eszmék ápolója. Ő teljes 
mértékben élt a magyarságért. Egyszerűen élte életét, 
éltető erejét a magyar irodalomból merítette. A 
magyar nyelv gondos és őszinte ápolója volt. Az 
ifjúság magyarságra való nevelése volt a fo célja. 
Még az utolsó óráiban -  amikor már nem ismert meg 
senkit sem -  verseket szavalva a jövőre való 
utasításokat, gondolatokat hagyott a „követőire”.

Táltos volt? Miben hitt? Egy biztos, erős hite 
volt a magyar feltámadásban, erősebb, mint azt mi el 
tudtuk gondolni. Nem vitás a magatartása is Árpád 
vezérhez hasonlítható volt. Az utolsó szavalatával, 
amit hallottunk (a Búcsúzó szertartáson), a 
Nagyúrhoz esdekelt, de nem csak 
önmagáért... .hanem a nemzetéért is könyörgött. Most 
majd talán személyesen is közbenjárhat a 
magyarságért.

2000. Július, 24-én a Szent István templomban 
tartott szent mise és szertartás alkalmával a templom 
tömve volt. Kulcsár József utolsó kívánsága az volt, 
hogy magyar temetése legyen. Galló Géza méltatta a 
nagy hazafi életét. Ő ismerte talán a legjobban itt az 
emigrációban. Szavai, mint figyelmeztetés hatott 
mindenkire: ébredjetek fel magyarok... Itt a példa 
előttetek, Ő megmutatta mily nagy kötelesség áll 
előttünk, bebizonyítani, hogy igazán magyarok 
vagyunk! Magyarnak lenni ... nehéz... de dicsőség!

Életnagyságnál nagyobb festménye nézett le a 
kongregációra, nézete mintha kérdezte volna: értitek- 
e, hogy miről van itt szó?

Másik nagy veszteségünk Cseperi Rudolf volt. 
Azt mondják a baj nem jár egyedül. Cseperi Rudolf 
volt a magyar ügyek és magyar irodalom kiemelkedő 
tagja. Ő mint egy összekötő láncszem volt az óhaza és 
az itteni emigráció között. Munkájának értékelése 
még mindég folyik, hiszen egészen az utolsó napjait 
is munkálkodással töltötte. A magyar eszme, és 
magyar jövőben vetett hite, vitte előre és ezt ő soha 
sem adta fel. Halála hirtelen, váratlanul sújtotta a 
magyarságot.
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Méltóképpen, ismét Galló Géza búcsúztatta 
2000. Július 27-én a Szent István templomban.

A Klubunk életében még nem fordult elő ilyen 
hét -  és Galló Géza különösen érezte ezt -  hogy két 
nagy magyartól búcsúztunk Melboumeben. Emlékeik 
örökké élni fognak még magyar él ezen a Sziget- 
országban.

N.J.

TÁMOGASSUK A MELBOURNEI 
BAPTISTA TEMPLOM ÉPÍTÉSÉT?

A gyülekezet kazettát adott ki kórusuk 17 énekét 
előadva, ifj. Bállá Ferenc vezényletével. Az összes 
bevételt a Melbournei Baptista templom építésére 

fordítják.

SIDE A
1. JÖJJETEK VÍGAN!
2. ZENGJÉTEK JÉZUS NAGY 

VOLTÁT
3. JÉZUSHOZ JÖJJ KEDVES 

LÉLEK
4. EGYNAPHALLÁM ...
5. IGAZ, HOGY JÉZUS ÉRTEM 

HALT ...
6. AZ ÚR AZ ÉN ŐRIZŐM!
7. HA ISTEN BÉKÉJE LAKJA 

SZIVEMET
8. JÉZUS, VEZESS ENGEMET!
9. NAPFÉNY ÖMÖLT 

SZÍVEMBE MA!
10. LÉGY VÍDÁM!

A kazetta ára $10.00 megrendelhető a (03) 9761 
6765 telefonszámon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE 11 ÍRI I 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.

Augusztusi összejövetelek: 7-én és 21-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, (Augusztus 19-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. Augusztus 12-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A ST. ALBANS ID Ő S MAGYAROK
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans. Augusztusi összejövetelek 7-én, 14-én, 
21-én és 28-án.

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

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A  KISÚJSÁGBAN  

HIRDETETT AKCIÓKAT!
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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 11 wy. Bavswater. 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.

Augusztusi Naptár:
• 5-én, szombaton, Családi Est az otthonban.

5 órai kezdettel.
• 6-án vasárnap, Református Istentisztelet du. 2 

órakor a Református templomban.
• 7-én hétfőn, Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor 

az otthonban.
• 12-én szombaton, Szentmise a templomban, 

12 órakor.
• 19-én szombaton, Szentmise az otthonban.
• 21-én, hétfőn, Szt. László Vezetőségi gyűlés 6 

órakor az otthonban.
• 26-án, szombaton. Családi Est az otthonban.

5 órai kezdettel.

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 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. (Nem tudom, hogy a GST által 
az ebéd ára emelkedik-e?)

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 és 
szombat déli 12 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 csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

Miért késett az 
Augusztusi Kisújság!?
Aki olvasta a „Millennium 
otthon jártam.” Cikkemet, 
információt kapott arról, hogy miért is késett ez az 
augusztusi újság. Mert, hogy senki nem készítette el, 
távol létem alatt, azt tapasztalhatták -  még akkor sem, 
ha majdnem teljesen kész volt a „forgatókönyv” 
mielőtt elmentem.

Most újult erővel kezdhetek neki a lap 
szerkesztésének, és örömmel értesítem az olvasó 
közönséget, hogy otthonlétem alatt több olyan 
kapcsolatot szereztem a sajtó körökben, aminek 
értékét jövőben fogják tapasztalni a Kisújság olvasói.

Bocsánat a késésért, és ígérem, hogy a 
szeptemberi kiadás a hónap elején forgalomba kerül.

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)
N év :.........................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


