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Magyarország olimpiai 
részvétele és mindmáig tartó szoros 
érzelmi kapcsolata az olimpiai 
eszmével -  már akkor elkezdődött, 
amikor báró Coubertin még csak álmodott az ógörög 
olimpiák feltámasztásáról. Emlékezetes, hogy az első 
tervek már-már zsákutcába futottak. A párizsi 
Sorbonne egyetem nagytermében megrendezett 
értekezlet természetesen úgy határozott, hogy az 
újjáéledő olimpiai lángot először Athlénben gyújtják 
meg. A görögök túláradó lelkesedéssel fogadták a 
megtiszteltetést. De amikor Coubertin ősszel Athénbe 
utazott, hogy megtekintse , mennyire haladtak az 
előkészületek, kétségbeesve kellett tapasztalnia, hogy 
még egyetlen kapavágást sem tettek. Két pártra 
oszolva azon vitatkoztak: megrendezzék-e az 
olimpiát, vagy anyagiak hiányában álljanak el tőle. 
Coubertin kétségbeesve rótta Athén utcáit -  amikor 
eszébe jutott, hogy egyik magyar barátjától hallotta: 
Magyarország 1896-ban ünnepli a honfoglalás 
ezredik évfordulóját. Nyomban levelet írt Budapestre, 
melyben a bizottság nevében felajánlotta az első 
olimpia rendezését Magyarországon. Szó, ami szó, a 
monarchia kormánya és az akkori kulturminiszter is 
habozni látszott. A budapesti ajánlatnak annyi szerepe 
azonban mégis volt, hogy a görögöknél megerősödött 
az „olimpiások pártja” és így végűi Budapestnek is 
volt szerepe abban, hogy Athénben fellángolt az 
újkori olimpiák tüze.

Az első olimpián kezdődött...
Az első athéni olimpián nem

csak a „sportdiplomáciai”
előzmények, hanem maga a sport is 
Magyarországra irányította a világ 

figyelmét. Az olimpiai három úszószám közül kettőt 
egy 18 éves magyar műegyetemi hallgató Hajós 
Alfréd nyert meg. Többet azért nem nyerhetett, mert a 
számokat szünet nélkül, gyors egymás utánban 
rendezték, mégpedig meglehetősen hideg 
tengervízben, s Hajós a számok között nem tudta 
kipihenni fáradságát. Két bajnoksága mellett 
Magyarország még egy második és két harmadik 
helyezést szerzett, - ekkor még a nemzetek nem 
hivatalos pontversenyének élén Görög ország mögött 
-  a második helyen szerepelt.

A hagyományos nagy sport nemzetek közül 
azonban már ekkor is csak az Egyesült Államok, 
Németország, Franciaország és Nagybritannia előzte 
meg Magyarországot. Túlzás nélkül elmondhatjuk 
tehát, hogy a magyar sport már az első újkori 
olimpián „bemutatkozott a világnak” -  s mint láttuk a 
modem olimpiák során kiemelekő eredményét mindig 
megtartotta.

(részlet Lukács László plimpiai írásaiból)

A Kisúiság kíván minden magyar 
versenyzőnek sok sikert a Svdney-i 
olimpián, 2000-ben.
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OLIMPIA.
Minket magyarokat az átlagosnál jobban 

érintenek és érdekelnek a négyévenként 
megrendezésre kerülő olimpiai játékok; egyrészt az 
eddig elért eredmények, másrészt a politikai okai 
miatt.

Ez utóbbit felidézve számos eseményt érdekes 
megemlíteni, például az 1956-os forradalommal 
kapcsolatosakat.
• Az 1908 évi Londoni olimpia megnyitási 

felvonulásán, a Finnek nem voltak hajlandók az 
Orosz csapat után menetelni.

• Az 1916 évi játékokat, az első világháború miatt 
nem rendezték meg.

• Az 1920 évi játékokra nem hívták meg a 
Németeket, Ausztriát, Magyarországot és a 
Törököket.

• Az 1936 évi Berlini olimpia alkalmával a 
szinesbőrü atléta Jesse Owens négy aranyérmet 
nyert, amit Hitler nehézményezett.

• Az 1940 és 1944 évi játékokat a második 
világháború miatt nem rendezték meg.

• 1948 évi Londoni olimpián Németország és
Japán nem vettek részt.

• Az 1956 évi Melboumei olimpiát a Magyar
Forradalom miatt az oroszok elleni tiltakozás 
jeleként bojkottáiták: Svájc, Hollandia,
Spanyolország, Irak, Libanon és Egyiptom.

• Az 1964 évi Tókioi játékokon nem vett részt; 
Indonézia és Eszek Korea.

• Az 1968 évi Mexikói játékok megnyitása előtt, a 
katonaság 300 diák tüntetőt ölt meg.

• Az 1972 évi Müncheni olimpián 11 Izraeli
sportolót öltek meg a terroristák.

• Az 1976 évi Montreáli játékokat az afrikai
nemzetek bojkottáiták.

• Az 1980 évi Moszkvai játékokon a meghívott 
140 nemzet közül, csak 84 vett részt, tiltakozásul 
az Afgán megszállás ellen.

• Az 1984 évi Los Angelesi olimpiát bojkottálta a 
Szovjet unió. Kelet Németország, Csehszlovákia, 
Bulgária, Vietnám, Mongólia, Laos és 
Afganisztán.

Most a Sydney-i olimpiai játékok alkalmával a 
Kisújság összegyűjtötte azokat az adatokat, amelyek 
hű képet adnak a magyar sportolók által szerzett 
eredményekről 1896-tól a mai napig:

Az 1984 évi játékokon Magyarország nem vett 
részt.
A fent említett győzelmek és annak érmei 
büszkeséggel töltheti el nemzetünket, de egyúttal 
kötelezettséget igényel a további helytállásra.

Nagy és nehéz feladata a Sydney-i Olimpiai 
Bizottságnak a kábítószermentes játékok 
biztosítása. Az ausztrál városok 1998 és 2000 
között több mint ezerszáz esetben foglaltak le 
DHEA. (dehydroepiandosterone) doppingoló 
szert.

Most a több mint 600 főből álló ausztrál 
csapatnak is értékeljük eredményeit, de ne 
feledjük el, hogy mi magyarok a 
származásunknál fogva a magyaroknak is 
szurkolunk.

A havonta megjelenő Kisújság sok sikert és 
jó szórakozást kíván az Ausztráliába látogató 
magyar sportolóknak és vendégeknek!

ZALAPI

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

mailto:gater@eisa.net.au
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Magyarországi
HÍREK...

Budapesti tudósító, dr.Szalonatai Éva írja:

Ausztráliában is élnek reumásak!
Ausztrál -  Magyar Vállalkozás Izsákon.

Mennyit segít a büki gyógyvíz és gyógykrém?

Bács-Kiskun megyében, a kecskeméti járás Izsák 
községben egy magas hatásfokú regeneráló reuma 
kenőcsöt, Thermál gyógy-víz-bor krém néven hoz 
forgalomba egy ausztrál magyar vállalkozás: a 
Magyar -  Ausztrál Kozmetikai Kft. A krém hidratáló 
hatása folytán kiváló bőrálpoló, jó izomlazító. 
Hatóanyagai természetes anyagokból bioszintézissel 
készülnek. Ezek a hatóanyagok bioszintétikus 
metaloproteinek, amelyek a sejtekben, az izomzatban, 
a bőrben fontos szerepet játszanak. A krémet 7 napon 
át kúraszerűen javasolják használni. Naponta kétszer, 
háromszor kell bekenni vele a fájó, érzékeny 
testrészeket, (akkor is ha éppen abban a pillanatban 
nem jelentkezik a fájdalom) A krém hatását 
szakorvosok vizsgálták, a vizsgálat a betegek 80%-nál 
jó eredményeket mutatott. A mozgásképességet 
javította, a panaszokat enyhítette.

A büki gyógyvízből a Magyar Ausztrál Kft. 
Gyógysampont is készített, amely a festéstől, 
dauertői, naptól töredezett, beteg hajat regenerálja.

Az általuk készített ajakherpeszkrém is jobb 
hatásfokúnak bizonyult a többi forgalomban levő 
herpeszkrémnél.

A magyar és külföldi reumások Mekkája, 
Bükfürdő, Nyugat-Magyarország egyik legkedveltebb 
gyógyhelye. Közvetlenül az Osztrák-magyar határ 
mentén fekszik. Tiszta, rendezett. Ausztria felől 
könnyen megközelíthető. Szombathelytől 27 
kilométer. Jók a közlekedési lehetőségei. Az üzletek, 
a fürdő, a hotelek alkalmazottai mind beszélnek 
németül, esetleg angolul is. Nagy az idegenforgalma.

A szolgáltatók és a szolgáltatások előnybe 
részesítik a külföldi vendégeket, a magyar átlagnál 
figyelmesebb, udvariasabb a kiszolgálás.

Az 1282 méter mélyből feltörő 58C°-os büki

gyógyvíz kiváló minden mozgásszervi betegség 

kezelésére. Hátha még a vízből készült gyógy- 
krémet is használjuk!

Méltó tiszteletadás 
SZENTJAKABFALUNAK

Részlet Harsányiné Gilvácsi Györgyi cikkéből;

„Minden országnak, minden nemzetnek kell, 
hogy legyen... nemzeti szelleme, amely a saját 
szellemiségéből, kulturális kincséből, történelméből 
alakul ki, és az emberek ehhez képest élnek és 
gondolkodnak... ”

„kenyér nélkül, fedél nélkül -  mondják -  még 
ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, 
meséi, hagyományai nélkül már biztosan nem az. 
Nem úgy van-e az, hogy akinek semmi igazodási 
pontja sincs, csak a ma, akit nem köt családi, nemzeti 
hagyomány, hit, barátság, hűség, azzal mindent meg 
lehet tenni?” (Orbán Viktor)

Hosszú gondolatsor elindítója lehet ez a pár sor. 
Szadán létezik egy kis csoport, a „Hagyományőrzők”, 
Akik azt tűzték ki célul, hogy segítenek felkutatni 
községünk azon emlékhelyeit, emlékeit, 
hagyományait, amelyek érdemesek a továbbadásra, 
emlékezésre, biztos támpontot adva utódainknak. Az 
ő munkájuk kap megerősítést az idei esztendőben, 
hiszen a Millenniumi év kiemelt fontosságú 
mindannyiunk életében. Az egész ország 
megpezsdült. Minden település kutat emlékeiben 
adottságaihoz és lehetőségeihez mérten választja meg 
az ünneplés, tiszteletadás formáját. így történt 
Szadán is. A Millenniumi ünnepségsorozat derekán 
vagyunk, s újabb emlékhellyel gazdagodott 
községünk.

A szadai kutatások szerint a Mogyoródra vezető 
út mentén volt Szada, Mogyoród és Veresegyház 
előtelepülése: SZENTJAKAB falu. ...hogy így volt, 
okmány és a levéltárakban megtalált iratok adatai 
igazolják.

A település történetére következtetni lehet. 
Miszerint Lajos király idején, 1363-ban már váci 
püspök birtokaként szerepel. Fontosságát bizonyítja, 
hogy 1528-ból származó térképen szerepel „S.Jacob” 
néven. A török időket ez a falu sem élte túl. Az 1578 
évi püspöki nyilvántartásban már csak „praedium”- 
ként, azaz puszta területként szerepelt. Ez a „terület” a 
XVIII. században kettévált és részben Mogyoródhoz, 
részben Szadához tartozott. 1902-ben a püspökség 
felparcelláztatta és eladta. Jelenleg a Mogyoródhoz 
tatozó terület Pusztaszentjakab, a Szadához tartozó 
rész Szentjakabpuszta néven szerepel.

A nevéből -  Szentjakabfalva -  Szentjakabpuszta 
arra lehet következtetni, hogy templommal



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

rendelkező település volt. Az 1653 évi urbáriumban a 
templomról már, csak, mint romról esik szó. 
Régészeti tanulmányok támasztják alá az írott 
dokumentumokat. Feltárási munka is folyhatna, de az 
anyagi feltételek nem adnak erre lehetőséget. A föld 
megművelésekor előkerült templomkövekből 
Galambos Gábor és családja valamint Oroszi 
Andrásék jóvoltából két darab ezekből odakerült a 
most felállított kereszt tövében.

Egy település embereivel, házaival, 
templomával, amelyet oly sok évvel ezelőtt a török 
pusztává jelöltetett a térképen. A mai szadaiak 
elődeink hamvai eddig nyomtalanul, jeltelenül 
nyugodtak a pusztaságban!

Az ősi település, amit dokumentumokból is 
tudunk, az idősebb Jakab apostoltól kapta nevét. Ő 
Hispániában, a mai Spanyolország területén 
terjesztette a keresztény hitet, és a keresztényüldözés 
áldozatává lett, elsőként az apostolok közül. Az 
utasok, hajósok, zarándokok védőszentje. Szent Jakab 
apostol zománcképe a Szent Koronán is megtalálható. 
Ez a Szent Jakab fordul felénk az útra, és emlékezésre 
szólít bennünket. „Nem csak egyszerűen, bár ez is 
nagy feladat, a régi templom helyét megjelöli,... 
hanem út mellé állított kereszt. Valahányszor erre 
járnak, legyenek vendégeink! Minél többször 
gondoljanak arra, hogy jelen voltak ennél az 
ünnepségnél!” mondta Vécsey László polgármester az 
ünnepi beszéde zárószavaiban.

A keresztavatás és ünnepség alkalmából 
elhangzott beszédekből megtudtuk, (elgondolkoztató 
történelem óra volt) hogy a tatár és török időkben a 
Váci Egyház megye területén közel ötszáz, 
Magyarország területén több mint ötezer templomos 
település lett a földdel egyenlő. A lakosság 2/3-a 
elpusztult, és még csak jel sincs a sírjaik felett. A 
magyar történelemnek egyik legszomorúbb időszaka 
volt ez. az ország védőpajzsként védte Nyugat- 
Európát és ebben pusztult el. Míg Nyugat-Európa 
számos középkori emlékkel bír, addig hazánkban alig 
néhány maradt fenn. Ják, Zsámbék és Ócsa őriznek, 
abból az időkből emlékeket csak Magyarországban.

Jó lenne, ha erkölcsi kötelességünknek éreznénk 
múltunk életben tartását eredményeivel és hibáival 
együtt! Az eredményekre legyünk büszkék, és 
adjanak erőt a további életünkhöz! A hibákból pedig 
okuljunk, és keressünk járható új utakat a mindennapi 
megélhetésünk támogatására.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Csak annyit lopnak, amennyit nem 
szégyellnek!

Gaal Csaba
Tíz évvel ezelőtt mámoros hangulatban úsztunk, 

- végre megszabadultunk a szovjet befolyástól, a 
kommunista rendszertől és alig vártuk, hogy 
kialakuljon egy új államrend, amely majd kis 
országunkat kivezeti a poshadt kátyúból, melyben 
tespedtünk a világháború óta.

Sok minden történt, és az üzleti világ is 
átalakulóban volt egy nyugati módon szervezett 
világgá, és hittük azt, hogy ott az árak a keresettől 
függően, normális, elfogadható haszonkulccsal 
fognak működni.

Most nem térek ki országunk kiárusítására, a 
kommunisták vagyonátmentésére, a tocsikolásra, 
hanem maradjunk meg csak egy kis részletnél, a 
pénzakcióknál.

Pontosabban, a bank-felvilágosításoknál és a 
pénzátváltásnál.

Még a 90-es évek elején cégünk bankszámlát 
nyitott egy budapesti banknál, hogy Magyarországon 
készülő könyveink költségeit, a kis hasznot, a 
különböző kis üzleti forgalmat onnan bonyolítsuk le, 
mert azt hittük, az így könnyebb lesz. Miután cégünk 
vezetője elhalálozott, felkértük a bankot, zárja be a 
számlánkat és a fennmaradt pénzt utalja át az otthoni 
megbízottunknak. Észrevettük ugyanis, hogy a bank 
minden hónapban küld nekünk egy kimutatást, 
függetlenül attól, hogy volt e forgalom, avagy sem. 
Ezen a számlán nem volt. Viszont! A kimutatásokon 
volt „kivonat-költség” és volt „posta költség” együtt 
145 forint, minden hónapban, melyet levontak a 
„nyitó egyenlegből”. Ebből következik, hogy ha így 
haladunk, akkor 65 hónap múlva (durván öt és fél 
év), a pénzünk elfogy és tartozni fogunk a banknak 
hónaponként 145 forinttal azért, hogy kiértesítenek 
bennünket, hogy elfogyott a pénzünk!

A bank eddig mindenféle akadályt gördített 
elénk, hogy ezért meg azért nem lehet, és ilyen és 
olyan papírokat kell beszereznünk az átutaláshoz, - 
egyszóval, olcsóbb, és kevésbé idegtépő, ha hagyjuk a
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pénzünket kifutni a nullára. Hogy mi lesz azután, 
majd meglátjuk!

A másik jelenség: a pénzbeváltás. Tudtuk, hogy 
manapság minden bank profitéhes, de ami 
Magyarországon történik, az már igazán említésre 
méltó, ez túltesz minden európai sápszedésen.

Egyik előfizetőnk elküldte azt a levelet, melyet 
hozzátartozója írt Magyarországról és felhatalmazott 
minket annak leközlésére, hogy tanuljanak mindazok, 
akik hasonló helyzetbe keveredhetnek:

„Tegnap telefonáltam Önökhöz otthoni bank 
zsarolásával, a rablásával kapcsolatban. Az én 
hozzátartozóm, nötestvérem és annak családja 
ajándékul küldött 100 dolláros Bank o f Montreal 
Money Order csekket, amit otthon 40%-os levonással 
fizettek ki unokahúgomnak, vagyis 8,500 forintot 
kapott kézhez!

Szinte hihetetlen és szomorú dolog, hogy ez 
megtörténhet odahaza. Hogyan lehetséges ez?, - 
amikor tudván egy demokratikus kormány van 
hatalmon Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével. 
Neki tudomása van erről? Vagy a vezetőségben 
maradtak a kommunisták, hatalmasságok, a bankok 
vezetőiként is? Ők uralják és szabják meg a 
pénzügyeket, és ebbe bele tartozik a 
Pénzügyminisztérium is?

Kell, hogy tiltakozzunk és felkiáltsunk, hogy elég 
volt az ilyenféle gyalázatos piszkos munkából! Adjuk 
tudtul ezt az óhazát képviselő uraknak is, kérve a 
közbenjárásukat, hogy a fenti dolgok egyszer s 
mindenkorra megszűnjenek.

Mellékelem az unokahúgom hozzám küldött 
levelét. ”

Tehát már itt tartunk! Igazat kell adnunk Vida 
úrnak. Sajnos, ahogy a dolgok alakulnak 
Magyarországon, fel kell ismernünk, hogy még most 
is Rablógazdálkodás folyik otthon. Fel kell ismernünk 
azt is, hogy a kommunisták nem csak voltak, hanem 
ma is azok, csak magukat most más jelzőkkel illetik. 
De ott vannak továbbra is minden fontos poszton, és 
ahol lehet, gáncsolják a kormány (Orbán kormány) 
munkáját. Mert bizony nem elég határozatot, törvényt 
hozni, azt valóra is kell váltani. De a létrán lefelé 
számtalan alkalom van annak elgáncsolására, mert 
hisz ők ott ülnek, gyakran csak szék-cserékkel a 
legfontosabb gazdasági pozíciókban. Ezek már régen 
is loptak, csaltak és már annyira megszokták, hogy 
ma sem tudnak másként élni. Forint milliárdok tűnnek 
el egyik napról a másikra és találják meg az utat 
külföldi bankszámlákra. A kormány pedig nem tud 
tenni semmit. A bolsik és társutasaik egymás kezét 
mossák, kiépített üzleti hálózatuk átfogja az egész

világot, hisz ezt is építették ők az elmúlt korszakban, 
nem csak a kommunizmust! A világuralmat 
kommunizmussal, vagy pénzzel lehet elérni. Nekik 
teljesen mindegy. (Egyébként az amerikai 1 dolláros 
bankjegyen már nagyon régen ez áll: Novus Ordo 
Seclorum. (új világrend), a dátummal MDCCLXXVI, 
(1776)).

Ami kis hazánkat illeti, ennek a siserehadnak, 
ennek a tolvajnak született rossz kinézetű bandának 
még a gyerekei is ki kell, hogy haljanak (sajnos 
természetes módon) mielőtt Magyarországra 
visszatérhet a becsület, az igazmondás, az erkölcs és 
az etika elfogadott formája.

Utószó;

Figyelem! Aki ausztrál útlevéllel utazik haza, és 
Magyarországon intézi el a vízumát, előre készüljön 
el egy meglepetésre. Az amúgy külföldön 
megszerzett vízum ára helyett, ami $65.00 (plusz 
helyi postaköltség) - otthon $145.00-ért egyszeri 
beutazásra, kapja csak meg (kis hercehurca után) az 
úgynevezett „kezelési költség” felszámításával.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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tiszaViráqzás
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 az augusztusi KisújSágból....

Alkonyodott.
A nádrengeteg felett ezerhangú madámép tért 

meg fészkére napi bolyongásából. Az évszázados 
mocsári tölgyek alatt a semélykes vízben itt-ott sárga 
vízililiomok nyíltak. A sűrű sással borított apró 
szigeteken, a fűzfabokrok alján lapult a tőzegpáfrány. 
A szelíd szélben suhogó nádasok porondjairól néha 
egy-egy fürödni kívánkozó béka vetette magát nagy 
toccsanással az ingoványba.

Soká tartott, amíg a kis Fábián Jóska éles füle a 
mocsárvilág sokféle hangja közül kiszűrte azt a 
hármas füttyszót. Akkor aztán odaszólt a kis sziget 
széléhez kötött ladikban üldögélő öregapjának:

- Hát ha kegyelmed kívánja, elmegyek érte...
- Nem én kívánom, hanem a barátod biztonsága.
- S Trézsi? - mutatott a gyerek a csónak farában 

lapuló kócos, sovány kis növendék lányra.
- Haza nem zavarhatjuk most már -  felelte az 

öreg -, a mondandóm pedig sürgős. Nagylány már a 
nővéred: tud hallgatni!

A lenyugvó nap utolsó sugarait vetette a vízre, 
amikor a pákászlegény kilépett a nád közül. Az öreg 
Fábián Mihály úgy nézett rá, mint a régi ismerősre.

- Nem kell szót vesztegessünk az ismerkedésre -  
mondta vidáman. -  Ez a gyerek úgy lefestett, hogy 
bárhol megismertelek volna. Az a Rákóczi-pénz meg 
elmondta, amit még tudnom kellett rólad.

- Nem eleget -  mondta a legény s nem is az 
igazat. Én magam sohasem láttam a fejedelmet.

- Éveid számából sem futná ahhoz -  mondta az 
öreg. -  Ámbár mifelénk senki sem hiszi, hogy 
meghalt. Úgy tudják: Rákóczi nem halhat meg, mert 
az Isten küldötte, hogy népét megszabadítsa. Amikor 
elbujdosott, megfogadta, hogy visszajön még, csak az 
urak hirdetik, hogy meghalt, mert félnek tőle.

- Úgy lehet bólintott rá a legény komoran. -  
Azért hajkurásznak minket

- S most majd még erősebben -  mondta az öreg 
komoran. -  Ezért hívtalak ide. A faluban azt beszélik, 
hogy pandúrok készülnek valamire. Hamarosan 
meghajtják a rétet. S jobb, ha előre tudod, mint 
amikor már rád szakad a veszedelem.

- De hát vétett kend valamit? kérdezte a kis 
Trézsi, aki le nem vette a szemét a legényről.

- Hát te meg mit csivitelsz? -  mordult rá az öreg. 
-  Kérdezett tán valaki?

- Hagyja csak -  mosolygott a legény erős 
farkasfogait villogtatva a lányra. -  Jobb, ha tudják! 
Én magam semmit nem vétettem senkinek. De 
unokaöccse vagyok Vékony Jankónak, akit vagy tíz 
esztendeje Szerencsen akasztottak fel. Apám meg ott 
vitézkedett a kuruc seregben. Az a pénz tőle maradt 
rám... Aztán amikor felcseperedtem, s lassan 
katonasorba kerültem, inkább a nádast választottam, 
mint az osztrák kaszárnyát.

- Fele is elég, hogy felakasszanak -  sóhajtott az 
öreg. -  Akkor hát jól gondoltam: nem várhatod be itt 
a pandúrokat. Menekülnöd kell.

- A városon át lehetetlen. Ott szakad a jég, ahol 
vékonyabb. Itt minden bokor fedezék, s három 
tanyám is van. Míg a rétet hajtják, majd meghúzódom 
a Maroson. Csak azt tudnám, mikor jönnek.

- Azt talán én megmondhatom -  szólt közbe 
vékonyka hangján Trézsi.

- Te? -  kérdezte elképedve az öreg Fábián. -  Mit 
tudhatsz te arról?!

- Hagyja csak bátyámuram -  mosolyodott el a 
legény, s tekintetével végigsimogatta a kislány csúf, 
szeplős arcát. -  Sokszor a legkisebb madárhang 
igazítja el a vándort a rengetegben.

- A kis Trézsi arca lángpiros lett a legény 
mosolyától.

- Tudja, öregapám - kezdte dadogva a kislány -, 
hogy már esztendeje hordom le az alsóvárosba az 
eladnivalót. A barátokhoz hetenként kétszer viszek 
halat. Mostmár meg -  nézett félénken a pákászra -  
csíkot, vadmadártojást, miegymást....

- Hát azután?
- Az egyik fráter már jó múltkorában faggatni 

kezdett: honnan veszem a vadmadártojást?
- Megmondtad?! -  csattant fel az öreg hangja.
- Előbb nem -  sírta el magát a kislány -, de 

amikor elmondta, hogy miért kérdi, hogy az ő apja is 
pákász, s gyerekkorában ő is járta a vizet, bizony 
eljárt a szám. Akkor aztán nagyon megijedtem, s 
addig sírtam, amíg a fráter megesküdött, hogy nem 
szól senkinek arról, amit hallott.
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- Ostoba kölyök mormogta az öreg.
- Várjon még kegyelmed a szidalmakkal -  

csitította a legény. -  Minden rosszban akadhat valami
jó-

A kislány felbátorodva folytatta:
- Akadt ebben is. Egy hétig tájára se mertem 

menni a kolostornak. Míg aztán tegnap az alsóvárosi 
piactéren megállított a szakács fráter. Azt mondta, 
hogy Tamás fráter napok óta keres, és meghagyta 
néki, ha meglát, azonnal vigyen hozzá. Valamely 
különleges hal kell a beteg páter gvardiánnak.

- Miféle hal?
- Nem eszik az már napok óta -  mondta a 

kislány. -  A halat csak azért találta ki a fráter, hogy 
beszélhessen velem. Nem csíkot mondott, nem 
madártojást. így hát tudom, hogy nem árult el.

- Bementéi a kolostorba?
- Oda lány nem teheti be a lábát. De a fráter kint 

várt már rám a külső udvaron. Nagyon izgatott volt. 
Elmondta, hogy a gvardián súlyos beteg. A kolostor 
minden patikaszerét kipróbálták már, semmi sem 
segít. Az öreg orvos páter olyan füveket keres, 
amelyeket csak a lápban lehet megtalálni.

- Mi lenne az? - kérdezte felcsillanó szemmel a 
pákász.

- Azt nem tudta megmondani. De valamely 
vénséges vén könyvben le van rajzolva. Azt kellene 
megnézni annak, aki a keresésre indul.

- Azért kajtatják hát a pákászt -  mondta 
gúnyosan a legény. -  S mit bánná a te frátered, ha 
engem befognának, csak az a vén pap gyógyuljon 
meg.

- Nem hiszem -  szipogta bátortalanul Trézsi. -  
Az a fráter, akármiféle csuhában bújtatták, közülünk 
való.

- Hát azt te honnan tudod?
- Aki annyit járja a polgárok meg a papok 

konyháit, mint én, eligazodik az az emberek között. A 
szegényt, a közülünk-valót megismerem a szava 
járásáról. Meg aztán...

- Na, csak mond! Mond!
- Tisztességes alkut kínált. Elmondta, amit elébb 

az öregapám. Hogy a pandúrok meghajtják a tápéi 
rétet. S azt is, hogy a pandúrok hadnagya igen ájtatos 
lélek. Két embervadászat között bejön gyónni, 
áldozni az alsóvárosi templomba. О meg majd 
kiszedi belőle, mikor jönnek erre a vidékre. Akkor 
kellene kendnek bejönni a kolostorba.

- Az öreg Fábián elgondolkozott.
- Nem is lenne rossz. Farkasjárás idejére 

meghúzódni a bárányok között.

A hatalmas legény megsimogatta a kislány 
seszínű haját.

- Derék gyerek vagy, Trézsi. De hát azt nem 
mondta meg a te frátered, hogy miként jutok le innen 
az alsóvárosba?

- Azt majd én mondom meg -  vette át a szót 
Fábián Mihály. -  Trézsi majd meghozza a hírt, mikor 
induljunk. Mostanság elég sötétek az éjszakák.

- A Tiszán akar kend lejutni?
- Úgy a legbiztosabb. A vízen nem jár a pandúr. 

Én meg vagy negyven esztendeje jobban eligazodom 
az örvények között, mint az országúton. No de most 
már induljunk haza. Ennek a kölyökvarjúnak -  bökött 
az evezővel tréfásan a lány felé — hajnalban kell 
indulnia. Te meg, fiam -  fordult a legény felé, - itt 
maradj a kunyhód körül.

- Úgy lesz -  bólintott rá a pákász. -  De te, 
Trézsi, mondd meg a csuhásodnak, hogy áll az alku. 
Ha elmúlt a veszedelem a tápéi rét felül, megkapja a 
füveit. De ha nyomomba küldi a pandúrokat, vagy 
megpróbál becsapni, akkor imádkozzék a csodatévő 
képhez... Mert akkor csak a csoda mentheti meg az 
életét!

(Folytatás a októberi Kisújságban.)

í̂nim Wvt etubio &> (bullert)
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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SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember l;Egyed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. 

Szent Mihály 
főangyal napja. A 

magyar gazdasági év 
őszi fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja 

róla: Mihály napján 
hogyha dördül, jó 
ősz után nagy tél 

gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát.

Ez egy erdélyi vicc, amit az egyik idős magyar 
klubtag küldött;

Az öreg Ábel bácsit az újságíró megkömyékezi, 
hogy mondja el, hogyan totó a napjait a havasokban?

- Hát reggel egy kis pálinkával kezdem a napot, 
....aztán, amikor felkecmergek az ólakhoz, hát iszok 
még egy kis pálinkát...azt ha megettem a reggelimet 
egy kis pálinkát iszom...

- Várjon egy picit Ábel bátyám, valahogy ez így 
nem jól hangzik, ha beírjuk az Újságba, hogy mindig 
pálinkázik.... Fejezze ki magát valahogyan 
másképpen, jó?

- Hát, jó van, megpróbálom; Hát, amikor 
felébredek, olvasok egyet...ha meg már megettem a 
reggelit, hát megint olvasok egyet.... Aztán ha 
meglátom a János szomszédot, behívom őt is egyet 
olvasni... aztán, ebéd után újra olvasgatok....

Oda szól a szomszéd, aki hallgatja a diskurzust:
„Ábel bátyám siessen ezzel beszélgetéssel, mert már 
mindgyár indul a nyomda! ” Г ч Л 1 /

.......... f

Orfeum
Az orfeum műsorában egy bűvész, különböző 

trükkökkel szórakoztatja a közönséget. Egyik trükkje 
előtt udvariasan a közönséghez fordul:

- Mélyen tisztelt hölgyeim! Szíveskedjék valaki 
önök közül kifáradni ide hozzám. Itt leterítem egy 
kendővel, és a hölgy néhány pillanat múlva eltűnik. . 
Nagy, mély csend. A suttogást is meg lehet hallani. 
Ebben a csöndben jól hallatszik, amikor Kovács úr 
oda szól a feleségének:

Szivecském, nem próbálod meg?.....

A szamár

A faluban nagy a gyász. A helybeli molnár 
feleségét agyonrúgta a szamaruk. Már jóval a temetés 
előtt hatalmas tömeg gyűlik össze a molnár háza 
körül, főleg férfiak.

- Milyen jó asszony lehetett a megboldogult 
molnámé -  jegyzi meg a plébános -, hogy ilyen sokan 
jöttek a temetésére.

- A plébános úr azt hiszi, hogy ezek mind a 
temetésre jöttek? -  kérdezi a bíró. -  Szó sincs róla. A 
legtöbb férfi azért jött el, hogy mit csinálnak a 
szamárral? Megölik vagy eladják?

Ha eladják -  lenne rá egy-pár jelentkező!
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AJÁNDÉK.
írta Singer Iván.

Lehetséges, hogy mi másképpen látjuk a 
dolgokat, mint a fiatal társadalom, hiszen egy 
generáció választ el gyermekeinktől és kettő az 
unokáinktól. Tovább nem is akarok menni, hiszen 
dédunokáink, (akinek már van) azok még olyan 
kicsik, (néha nem is olyan kicsik) és az ő házasságuk, 
ugyan kérem...

Kaptunk egy meghívót egy nagyon kedves 
barátunk lányának az esküvőjére. Persze azonnal eb 
kezdődött a vita az asszonykámmal mi is legyen az 
ajándék? Erre fel írom ezeket a sorokat, de biztos 
nem mindenki fog vele egyetérteni. De hát ez az író 
sorsa!

Körülnézek a mi nappali szobánkban. Csak egy 
ajándékunk maradt a mi saját esküvőnkről. Ezt az 
asszonykám nővérétől kaptuk vagy negyvenöt évvel 
ezelőtt. Egy kávés készlet, kerámiából egy tálcán pici 
csészékkel. Annyira szeretjük, hogy magunkkal 
hoztuk Ausztráliába. Eddig még egy sem tört el, 
pedig elég sokszor használjuk. Mindig, amikor 
kezünkbe vesszük, visszagondolunk a házasságunk 
kezdetére és negyvenöt évvel „megfiatalodunk”.

Persze ez nem jelenti azt, hogy ez volt 
annakidején az egyetlen ajándékunk. Ha jól 
emlékszem volt ott a háztartás minden eszköze. 
Pirítós készülék, vízmelegítő, tányérok, poharak, 
evőeszköz, de még egy vasaló is, ami már rég 
felmondta a szolgálatot, örökre...

A mai fiatalok másképpen gondolkoznak 
esküvői ajándékokról. Ahogy a pénzéhesség 
fokozódik a társadalomban, akképpen kevesebb gond 
irányul szentimentális értékekre. A dobozokat 
borítékok váltották fel. Ki-ki a saját lehetőségei 
szerint tömi meg ezeket a borítékokat vagy 
készpénzzel, vagy utalványokkal. A szertartás után 
sorban állunk kezet fogni, míg a másik kezünkben 
szorítgatjuk a borítékot a kártyával és az 
„adománnyal”.

Ezekkel a kártyákkal is bajban vagyok. A mi 
időnkben verseket írtunk szívünk mélyéből a 
boldogságot kívánva az ifjú-párnak. Aki éppen nem 
volt „költő” annak is a lelke papírra íródott sok-sok 
szeretettel. Néha napokig ültünk gondolkozva, hogy 
mit is kívánunk a fiatal házasoknak.

A kártya (bár elég drága) de felszabadít 
bennünket az ilyen megerőltetéstől. Bízunk a kártya 
írójának „tehetségében”, hogy ő majd ezt elintézi 
helyettünk. Bár ugyan az a szöveg megjelenik" egy jó 
pár esetben, de ki is bánja? Ez egy elfogadott tény és

kész.... Ezek a kártyák előbb vagy utóbb, (50%-nál 
előbb, mint utóbb), hiszen válások után (Isten ments) 
mindenki úgyis a szemétbe dobja a rendszerint 
ízléstelen, sablonos kártyákat.

Aztán hogyan köszöni meg az ifjú-pár az 
ajándékokat? -  Ha egy tárgyat kap, pár nappal a 
nászút után - vagy szóban de leginkább írásban -  
megköszönik a kedvességet. Mint például: Drága 
Nagyi, ez az ezüsttálca örökké ott fog ragyogni a 
vitrinünkben. -  vagy: édes Testvérkém, a vázában, 
amit tőled kaptunk, piros rózsák fogják díszíteni 
szobánkat.

Ha pénzt kapnak, beteszik a bankba. 
Természetesen az új életnek rengeteg szükséglete van. 
Vesznek az összegyűlt pénzből hűtőszekrényt, 
mosógépet és porszívót. Ha véletlenül az új 
házasokból az egyik könyvelő, így nézne ki a 
köszönő-levél: drága Nagyi, igen köszönjük a 
háztartási cikkeink 35%-át. Minden takarításnál 
százalék szerint rád gondolunk. Vagy, édes testvérem, 
a mosógépünk legfontosabb részét, a motort, tőled 
kaptuk. Míg ez kiég, rád gondolunk minden 
mosásnál.

Persze aki felületes az csak az összeget említi 
meg, - ha emlékszik rá. Újabban a divat értelmében 
meg sem köszönik, hiszen ki emlékszik mennyit 
kapott és kitől?

De nézzük az ajándékozást az ajándékozó 
szemszögéből. A férj és feleség elmegy a belvárosba 
és bemegy minden üzletbe. Karonfogva mennek, mert 
emberi tulajdonság az, hogy szeretünk ajándékot adni, 
és ilyenkor boldogok vagyunk. A végén mindég olyat 
vesznek, amit ők, sajátmagúk is szeretnének kapni.

Összehasonlítva azzal, hogy ki vesz az 
ajándékozó a pénztárcából egy százast és 
végighallgatja élete párjának morgását, „bezzeg ők 
(az ajándékozottak szülei) csak a felét adták, amikor a 
mi csemeténknek volt az esküvője.

Lesznek kedves olvasók, akik szerint nincsen 
igazam. Azt állíthatják, hogy az ajándékozás az ifjú
pár kezdődő házas életük megkönnyítésére adódik, 
hiszen emberek vagyunk, és minden lehető legjobbat 
próbálunk megtenni a lehetőségeinkhez képest.

Fenn áll még egy lehetőség. Manapság vannak 
olyan áruházak, ahol egy listán fel vannak 
tüntetve a házas-élet kezdetére használandó eszközök, 
(álakkal együtt) Ebből a listából választhatnak az 
ajándékozók, és a tárgyat a kiválasztás után a listából 
kitörölheti a menyasszony és a vőlegény.

Mi pedig beállítunk az esküvőre nem egy 
borítékkal, hanem egy dobozzal. Vagy talán az 
áruház ezt is el fogja intézni helyettünk?
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• •

Szent István Ünnepély Melbourneben
2000. Augusztus 27-én Vasárnap.

A KÓRUS: vezényelte: ifj. Bállá Ferenc.
Antal Péter Bolváry Miklós
Bakos Anikó llázy Irén
Bakos János Jekler Irén
Bállá Erika Könyves Éva
id. Bállá Ferenc Szabó Marika
Bállá Julianna Tokai Sándor
Bátkay József Zsembery Mara

Műszaki személyzet: Atyimás Emil, Nagy Gábor és Koszó Károly. 
Főrendező: Zsembeiy Mara.
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Katolikus magyar püspök 
látogatása a Bocskaiban!

Az Erdélyi Magyar Szövetség meghívására, az 
emigráns magyarok katolikus püspöke, Mikósházy 
Attila ellátogatott a Bocskai házba, a református 
egyház gyülekező helyére.

Szertetettel fogadták őt, az Egyház képviselői, 
Nt. Dézsi Csaba és Csutoros Csaba főgondnok, 
valamint a Erdélyi Szövetség vezetői és tagjai.

Fadgyas László a megjelentek nevében 
köszöntötte a püspök urat, aki köszönettel viszonozta 
a jókívánságokat. Örömmel vette tudomásul, hogy 
sok ismerős arcot látott a megjelentek között, sokan 
voltak, akik már találkoztak vele az előző útja 
alkalmából.

A hivatalos fogadtatás után egy közvetlen, 
beszélgetés formában lezajló pár órás „értekezletnek” 
voltunk tanúi. A püspök úr sokoldalú, éles meglátású, 
mindenre kiterjedő beszámolói és a feltett kérdésekre 
adott válaszai bizonyították azt, hogy mint a 
magyarországi, erdélyi és a tengeren-túli, 
emigrációban élő magyarok helyzetéről tájékozott és 
sok mindenben előre látó.

A megtiszteltetést köszönve búcsúztunk a 
püspök úrtól, mindenki vitt magával valami újat és 
felemelőt a jövővel kapcsolatban. Gondolataink a 
feladatok és a lehetőségekhez képest megoldható 
jelen problémáival kapcsolatos magyar kérdések felé 
irányultak!

Mikósházy Attila rkat. püspök, Nt.Dézsi Csaba ref. lelkész 
és Csutoros Csaba főgondnok.

SZEPTEMBERI
NAPTÁR.
Szeptember 2. Szombat.

Kisasszony bál 
Szeptember 3. Vasárnap.

d.e.8:30 kor szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Társalgó csoport 

Szeptember 10. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Szeptember 17. Vasárnap.
11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
Regnum Szövetkezet ebédje.

Szeptember 23. Szombat 
Arany - Ezüst Bál.

Szeptember 24. Vasárnap, 
d.e. 8:30 órakor szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Irodalom és Zenebarátok köre 

Szeptember 29. Péntek
Orbán Viktor, miniszterelnök látogatása

M A Q Y Íp  ÉTTEREM
Pénteken és Szombaton d.u.6-tól -12 éjfélig. 

Vasárnap d.e. 11.00-töl - d.u. 6.00-ig. 
Magyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile; 0419 383 963
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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, üditö 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.

MEGHÍVÓ
A Corvin Club 1956 ebédjére.

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
Szeptember 16-án szombaton du. 2 órakor

A Magyar Központ Social Clubjában 
(760 Boronia Road. Wantirna)

Menü: gulyásleves, túrós csusza, sütemény és kávé. 
Ital a helyszínen kapható.

Hazai videó vetítés: Corvin-közi harcosok riportja. 
Egységes ár: $15.00

Asztalfoglalás: 9546 6365 telefonszámon. 
Minden honfitársunkat szeretettel várunk.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 
ORBÁN VIKTOR, a Magyar Köztársaság 

Miniszterelnöke, ausztráliai útja alkalmából 
2000. Szeptember, 29-én, pénteken 
meglátogatja a Melbournei Magyar 

Központot.
Felkérjük kedves Honfitársainkat, hogy aki 

teheti jö jjön  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:

az ARANYEMBER című filmet;
Szeptember. 10.-én d. u. 3 órakor.

A film széles vásznon lesz (szinemaszkóp) a 
vetítés.
Szereplők: Csorba András, Szabó Ernő, Krencsery 
Marianna, Gregus Zoltán, Gobbi Hilda, Pécsi Ildikó, 
Latinovits Zoltán és még sokan mások!

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

II. rész.

A Kisújság májusi számában A Magyar Ház 
Szövetkezetről cikket hozta le az Újság. A cikk a 
Ausztráliai Magyar Kalendárium 1965-ös kiadásában 
jelent meg -  író nélkül. A cikk írója „felismerte” 
művét, és így megkértem Faith Ferencet, hogy 
folytassa az abba maradt történetet. Kérésemnek 
eleget téve, itt közöljük a második részt;

(„a Kisújság ez év májusi számában megjelent a 
cikkem, melyet 1965-ben az Ausztráliai Magyar 
Kalendárumba írtam. -  lapunk szerkesztője felkért, 
hogy a cikksorozat keretében ismertessem a Magyar 
Ház Szövetkezet történetét 1965-től mostanáig!”)

A Richmondban lévő Magyar Ház épületének 
javítása egyre nagyobb összeget emésztett fel anélkül, 
hogy állapota lényegesen javult volna, ezért ezt az 
épületet 1964-ben eladtuk. Néhány hónappal később 
megvettük a Westgarth-i Union Street-en levő 
emeletes épületet, mely az átalakítások után 1965 
végén nyitotta meg kapuit. Itt kerültek elhelyezésre a 
VMSz, Rákóczi Egyesület, az MHBK és a 
Cserkészek. (A katolikus és református 
egyházközösségeknek ez időben már voltak saját 
épületeik.) ^
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Az új Wesgarth-i magyar Házban a fent említett 
egyesületek rendszeresen, havonta tartottak Családi 
Esteket. Az újonnan alakult MHBK tánccsoport, 
Hetyey Sándor szervezésében számos fiatalt vonz és 
ezek szüleit. A nagy létszámú Rákóczi Egyesület 
tagjai Czigler Arnold és Urbán István irányítása alatt 
minden magyar megmozdulásban részt vesznek. Új 
összefogó erőnek bizonyul a Cserkészet, mely 
fénykorát éli ezekben az években, 150 létszámmal. A 
szülői Fenntartó Testület Faith Ferenc vezetésével 
havonta rendez családi esteket, melyeken gyakran 300 
szülő és gyermek szórakozik együttesesen a földszinti 
és emeleti helyiségekben.

A társadalmi élet örvendetes felvirágzása 
következtében, mint már Richmondban, itt is felmerül 
az újjáépítés terve. 1969-ben sikerül megvenni a két 
utcai fronttal rendelkező szomszédos telket a rajta 
levő két lakóházzal. A terv az, hogy az épületek 
lerombolása után hozzáépítünk egy nagytermet a 
meglevő Magyar Házhoz. Sajnos ez csak terv maradt, 
mert a hatóságok nem engedélyezték az építkezést, 
mivel nem tudtunk 120 kocsi számára parkolóhelyet 
biztosítani. Néhány évvel később a telek utcai 
frontján $20,000 költséggel egy kisebb helyiség épült 
Czigler Arnold irányítása alatt, mely a cserkészek és 
tánccsoportok használtára lett bocsátva.

A 60-as évek közepétől a 70-es évek végéig tartó 
másfél évtized alatt szorgalmas, öntudatos, tettrekész, 
kellemesnek mondható összefogás szelleme 
uralkodott minden vonatkozásban a Melboume-i 
magyarság szellemi és társadalmi életében. Jelentős 
szerep jut ilyen alkalmak rendezésére a Magyar 
Házban. Ha az épület nagyobb előadásokra kicsinek 
bizonyul, akkor legalább a szerepek betanulásai 
részletek próbái, előkészületek itt történnek.

A sokirányú tevékenység közül megemlíthető: a 
Rákóczi Ifjúsági Kör tagjai 1968-ban a Moomba 
Festiválon tizenöt lovassal, korhű ruhákban és 
felszereléssel vonultak fel, ezeréves történelmi 
nagyságainkat bemutatva: Árpád fejedelmet, Szent 
Istvánt, Mátyás királyt, Rákóczi Ferencet és Kossuth 
Lajost kíséretükkel. Nagy sikert értek el a Taffner 
zenekarral együtt a mintegy félmilliós közönség előtt.

Ugyanez év végén a Victóriai, New South 
Wales-i és a South Ausztráliai magyar szövetségek 
kiküldötteinek a Magyar Házban tartott 
megbeszélésein merült fel először annak a gondolata, 
hogy Ausztrália különböző városaiban élő magyarok 
számára tartsanak műsorokkal tarkított Találkozókat. 
Az elhatározást tett követte és ezen ölet alapján a 
Magyar Találkozókat háromévenként 1969 óta, 
rendezik.

Említésre méltó az 1971 és 1978 között létező 
Melboumei Magyar Színház működése is, mely hét
éves tevékenysége alatt huszonegy színdarab összes 
előkészítő próbáit a Magyar Házban tartotta.

1974 novemberében üdvözöltük körünkben 
Mindszenty Józsefet, Magyarország száműzetésben 
élő bíboros hercegprímását. A Magyar Házban 
ünnepélyesen fogadtuk. Megdicsérte a cserkészek 
munkáját, éles szemmel vizsgálta meg az ifjúsági 
csoportokat, megszentelte az előcsarnokban 
elhelyezett Hősök emléktábláját, amit társasvacsora 
követett. Ez alkalommal fogadta a Vasfüggöny 
mögötti országokból bevándorló csoportok vezetőit.

A Magyar Ház megnagyobbítására Westgarthban 
nem volt lehetőség, ezért 1982-ben eladtuk. A 
jelenlegi Wantima-i Magyar Központ alapítása 
lapunk következő számaiban kerül ismertetésre.

Faith Ferenc
A Magyar Ház Szövetkezet Titkára.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI
Szeptemberi összejövetelek: 5-én és 19-én.

Augusztusi beszámoló:
A Klub élete szép csendben telt el az 

augusztusban. Nem volt semmi különösebb 
kiemelkedő esemény!

Talán csak az, hogy 29-én a Klub a 
Kaszinóban volt „szórakozni”. Ki-ki szerencsével tért 
haza. Ezek a „kiruccanások” felelevenítik az amúgy is 
nehezen elviselhető téli, szürke hétköznapokat.

Szeptember kiemelkedő eseménye az Apák- 
napja lesz. Ezt Szeptember 5-én fogjuk megünnepelni 
a szokásos Smorgys-ban és ez az összejövetelünket a 
Klub, fizeti a tagoknak. Reméljük, hogy a tagok mind 
megjelennek a Papák, Nagyapák tiszteletére.

Szeptember 11-én négy napos kirándulásra indul 
a Klub tagsága a Corwa, Bright és környéke 
megtekintésére. Ez még mindig a téli időszakba esik, 
de remélhetőleg ez az út is sikeres lesz, mint az 
előzők voltak. (Csak nem kell elfelejteni meleg 
holmit, hozni az útra!) Erről az útról is be fogok 
számolni a jövő hónapi Kisújságban.

Az összejöveteleinkre mindenkit szeretettel 
várunk a vezetőség nevében

B.E.
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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: 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.

A Casey Idős Magyarok Klubjában Szeptember 
6-án választják az új vezetőséget.

A Nagy házaspár Queenslandba költözik (itt 
adják ezt a gyönyörű Melboume-i időjárást) és ezért 
új vezetőségre lesz szükség a Klubban. Nagy Magdi 
volt a Klub alapítója, Sándor pedig a segítő társa volt 
öt éven keresztül, amit köszönet és hála illet minden 
tag részéről. Az indulástól, (ami nem volt könnyű) a 
mostani virágzó, sok taggal rendelkező Klub lett a 
Casey Idős Magyarok Klubja. Most már közismert 
egész Ausztráliában.

Az új elnök Horváth Erzsébet lesz, helyettese 
Tóth Katalin. A Tikár Patkó István helyettese Batkay 
Lajos, A pénztáros Hipik Irén helyettese Faragó Irén.
A következő Kisújságban felsoroljuk a tisztségviselők 
(committee tagok) neveit is.

Kívánunk az új vezetőségnek sok 
szerencsét és türelmet, további jó munkát a közösség 
érdekében.

Szerk.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍREI 
A Klub Szeptemberi összejövetelei: 13-án és 27-én. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban
Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a szeptember 27-én 
tartjuk az évi közgyűlést, amelyre szeretnénk, ha 
minél több tag meg tudna jelenni.
Augusztusi beszámoló: Ez a hónap a leghidegebb 
hónapok egyike itt Ausztráliában. Talán ezért van az, 
hogy ebben a hónapban alig történik valami. A Klub
helyünk ugyan egyszerű, de főleg télen nagyon jól és 
hamar be lehet melegíteni.

A téli időkben nagyon jó behúzódni a terembe, 
beszélgetni, - na meg egy kis szórakozás után egy jó 
ebédet megenni. Lehet ennél jobb vagy szebb nap az 
öregedő életünkben? Az ebédek nem repülnek az 
égből, azokat elő kell teremteni. A dicséret 
Szakácsnőnket Mosonyi Manyit illeti, aki olyan 
ebédeket főz, hogy attól félünk valami jó menő 
vendéglő, felfedezi, és elrabolja tőlünk. Szemcsére 
van neki segítsége Koppán Éva személyében. 
Köszönet mindkettőjüknek fáradságos munkájukért, 
(néha zúgolódnak emberek, de akkor eszébe juttatjuk 
azoknak az 1945-ös éveket, amikor egy öltöny ruha, 
vagy egy pár cipő volt egy szelet kenyér ára....)

Az augusztus 16.-i összejövetelen egyetlen 
megemlékezés volt, Oltalmazó királyunk Szent István 
emlékére. Nagyon egyszerű megemlékezés volt, 
legalább lélekben együtt lehettünk egy kicsit az 
otthoniakkal. Tudjuk nagyon jól, hogy a fohász és az 
akarat tengereket, távolságot tud legyőzni...

Már csak egy év választ el bennünket az 1000 
éves királyság fennállásától. Fohászkodunk, újra a mi 
Szent Magyar Királyunkhoz, akinek köszönhetjük, 
hogy ma még létezik a nemzet. A világon nem sok 
nemzet népe lehet olyan büszke, mint mi az ezer éves 
múltjára. Ez a nemzeti hagyaték, - ami nem véletlen -  
egy gondos áttekintő lángész alkotása volt. Az 
időkben nehéz, válságos körülmények között vezette 
nagy királyunk országát a megmaradás oltalmába. 
Szent István küldetése volt összetartani, és nemzetté 
formálni a kipusztulás határán álló népet. Alkotása 
minden idők legértékesebb ajándéka volt a magyar 
nép számára. Sokszor került országunk a történelem 
folyamán olyan reménytelen helyzetbe, hogy már 
minden reményt feladva a megsemmisülés szélén járt. 
A hagyaték, a Szent Korona, Szent István lelke a 
magyarságot mindannyiszor egyesítette, és túlvészelte 
a történelem viharjait. Az elmúlt ezer év 
viszontagságai sem tudta megtömi a magyar nép 
akaraterejét.

Talán vannak közöttünk kishitűek, ne vessük 
meg őket, mert talán már nagyon elfáradtak. Segíteni 
kell őket, hitüket meg kell erősíteni. Soha ne feledjük 
azt, hogy Szent István felajánlotta országát a 
Magyarok Nagyasszonyának, a magyar nép 
oltalmazójának, és ne felejtkezzünk hozzá 
fohászkodni, ha erőnk megfogyott.

Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról

Ne felejtkezzél meg, szegény magyarokról! 
Ahogy az ajkakat figyeltem, megerősödik a hit 
bennem, és hiszek a következő ezer év sikereiben... és
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talán igaz lesz, hogy : „A magyar név megint szép 
lesz, méltó régi nagy híréhez”.... ahogy Petőfi Sándor 
írta a Nemzeti Dal versében.

Ünnepségünk egyszerű megemlékezés volt, de 
mindenki szívből jövő tisztelettel érezte át a nagy nap 
méltóságát!

Most egy kis beszámoló a mindennapi 
dolgokról: - augusztus 24-én a Kaszinóba ment a 
Klub, a busz teli volt. Nem csak a gépek között 
járkálás és (szerencsepróbálás), hanem az együtt 
töltött idő volt emlékezetes. A társaság jól érzi magát, 
a magyar szót szeretik hallani és az elbeszéléseket, 
tapasztalatokat megosztják egymással. A kiruccanást 
jó ebéd tetézte, és a hazatartó társaság ismét 
jókedvvel, boldogan, egymás jó oldalát felismerve 
tért vissza a Klubba. Nem nagyon nyertünk de 
veszteni sem vesztettünk sokat, de hallgatva egymás 
humoros történeteit volt az igazi élmény.

Augusztus 30-án a polgármester látogatta meg a 
Klubot. Ez egy tiszteletre méltó megnyilvánulása volt 
a helyi hatóságoknak. A híres magyar vendégszeretet 
jegyében fogadtuk, és majd a következő Kisújságba 
fogunk beszámolni erről az eseményről.

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

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

N.J.

TÁMOGASSUK A MELBOÜRNEI 
BAPTISTA TEMPLOM ÉPÍTÉSÉT!

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

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

Szeptemberi összejövetelek: 4-én és 18-án.
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, (Szeptember 16-án) tartja szokásos 
Családi estjét a KEILOR DOWNS-i Community 
Center-ben, amelyre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. További érdeklődés Márton Kató 9366 
4382 telefonszámán.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Az előző évtől eltérően a hónap második 
szombatján (2000. Szeptember 9-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.
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A ST. ALBANS IDŐS MAGYAROK
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans. Szeptemberi összejövetelek 4-én, 11-én, 
18-án és 25-én.
Szeptember 17-én VASÁRNAP Zenés Apák Napi 
ebéd. A Center-ben. de.l 1 órától - du. 4-ig.

A zenéről Paska Béla és zenekara 
gondoskodik. Az ebédről a Vezetőség, ami ingyenes 
lesz a tagoknak!

A Papák. Nagypapák ajándékot is kapnak!
Az összejövetelre, mindenkit szerezette! vár és hív a 
vezetőség nevében Boros Veronika, érdeklődés a 
9337 3993 telefonszámon.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Szeptemberi Naptár:
• 2-án, szombaton, Családi Est az otthonban.

5 órai kezdettel. (Apák Napja)
• 3-án vasárnap, Református Istentisztelet du. 2 

órakor a Református templomban.
• 4-én hétfőn, Nőszövetségi uzsonna, 2 órakor az 

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

12 órakor.
• 16-én szombaton, Szentmise az otthonban.

5 órakor.
• 18-én, hétfőn, Szt. László Vezetőségi gyűlés 6 

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

5 órai kezdettek

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!

Fájó szívvel tudatom 
kedves olvasóinkkal, hogy a 
legkedvesebb olvasóm és a 
legnagyobb kritikusom 
Augusztus hó 30-án rövid szenvedés után elhunyt. E 
hír habár lesújtó, de várható volt. Legalább azt 
megadta az Úr, hogy láthattuk egymást, és ahogy 
írtam vele lehettem majdnem a végsőkig.

Áldás poraira, amit a budapesti Gellért 
kápolnába helyeznek el. Édesapámmal együtt.

ausztráliai kisujsag
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.


