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FÖLDÖNFUTÓK.
Korosztályom száműzötteinek.

Ott születtek azon a régi nyáron 
valahol Zalában, vagy a vadvirágos 
Tiszaháton. Amikor Párizsban 
a dölyfös ítélet törvénybe lépett, 
bölcsőjük körül egyszerre 
megdermedt az élet. Bénultan 
megnémultak a tiltakozó hangok, 
s délben a templomokban zokogva 
kondultak a Trianont sirató 
szomorú harangok.

Az ódon iskolában, a tantermek 
faláról még a szomorú Jézus-arc 
nézte őket. Az indulókat, - 
az Élet harcába készülőket.
Hol a Kor parancsa példás fegyelmet 
teremtett. Ovidiussal együtt 
tanulták ott a Hitet, Becsületet, 
s az embernevelő régi Rendet.

lámpafényben búcsúztak az ősi 
háztól.
Aggódó anyák fájó sóhajától. 
Emlékektől, ifjú évek tűnő 
reményétől,
s a bilincsbevert szülőhazától.

Künn, a Nagyvilág lett széles 
otthonuk.
Széjjelszóródtak négy sarkáig, 
Ausztrália szikkadt homokjától 
Montreál haváig.
Bátran vállalták az ismeretlen jövőt. 
Meg nem hátrálva semmitől, 
puszta kézzel teremtettek otthont 
a semmiből. Közben szültek, 
temettek,
gyermeket neveltek. Kölcsönkapott 
újságok lapjain őriték 
a drága anyanyelvet.

Később, mint felejthetetlen szép 
emléket, a történelemtől még 
kölcsön kapták néhány évre Kassát, 
Kolozsvárt és Újvidéket.
S míg jövőtvárón ezer fiatalos 
álmot szőttek, a háborúba végül 
ők is belenőttek. Hol pusztulás, 
halál, vagy börtön várta őket.

A Hatalomtól nem kértek és nem 
kaptak
soha kegyelmet, de közben nem 
sejtették,
hogy Sorsukban akkor már meg volt 
írva:
nevüket a Történelem, fut óhomokra 
írta.

Örök Emberi Jogok, tőlük 
cinikusan megtagadták otthon 
a szavazati jogot.

De hittek, reméltek rendületlenül 
míg éltek. Közben állták keményen 
a gúnyt, a szitkot, mikor rájuk 
szórtak
sok-sok szennyes piszkot. S nem
hittek soha a Marxi emlőn nevelt
Világvándoroknak,
sem az az Új Világot hirdető
nyájas prédikátoroknak...

Enyésző emlékük előtt, most állj 
meg egy percre, Ember.
Szétszórt síijuk fölött valahol 
egykor a hűvös déli tenger, 
vagy a forró préri-szél máséi majd 
régi Titkokat...
Egy távoli elveszett hazáról, 
hol megszülettek...
S egy sorsverte büszke népről, 
melynek elbújdosott, 
névtelen mostohái lettek....

Ruttkay Arnold 
Sydney, 1998 Nagypéntek.

Gyötrő hajnalok után, egy 
csillagtalan sötét éjszakán 
bukdácsolva kúsztak.
Csaholó őrkutyák között, kereső

Tépett zászlói lettek, Keleti és 
Nyugati szélnek. A hamis 
történetírók róluk csak fölényes 
számokban beszélnek.
A new yorki palotában elharsogott

Ezt a verset szavalta Pálos 
István, Orbán Victor, Magyar- 
ország Miniszterelnökének 
melboumbeni fogadásán.
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AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnökének 
látogatása a Melbourne-i Magyar Központban

2000. szeptember 29.-én pénteken.

VISSZAPILLANT ÁS 10 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT

Faith Ferenc a Központ titkára fogadja és 
Kíséri, az ismertető kőrútján Orbán Viktort.

Ismerkedés a megjelentekkel.

Orbán Viktor leleplezi 

a Trianon emlékére állított

K o p ja fá k a t.
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Orbán Viktor emlék-fát ültet.

Zászlótartók;

A Kopjafa tövében elhelyezett emléktábla.
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Pálos István 

verset mond.

(lásd első oldal)

Orbán Viktor beszédet mond.

Fadgyas László a V.M.Sz. Elnöke ajándékot ad át a 
Miniszterelnök Ú rnak.

A Gyöngyösbokréta és a Központ népitánccsoportja.
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TISZAVIRÁ6 ZÁS
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 szeptemberi Kisújságból....

Tamás fráter megtartotta ígéretét. Jó előre 
megüzente a kis Trézsivel, hogy a pandúrok mikor 
kezdik a hajszát. Fábián Mihály pedig még azon 
éjszakán levitte csónakján a pákászlegényt a Tiszán az 
alsóváros közelébe, s kikötött a sűrű nádasban. Hogy 
mikor térhet vissza, persze nem tudhatták; azt majd 
csak Tamás fráter mondhatja meg. Madarász Lajost 
Trézsi kísérte fel a kolostor kiskapujához, ahol a 
fráter várta. Aztán az öreg visszaevezett a tápéi rét 
széléig, s másnap Ferkó visszavitte az öregebbik 
ladikot alsó városi rejtekhelyére.

Két álló napig hajtották a pandúrok a rétet. 
Ladikon, vízben gázolva kutatták a nádas minden 
bejárható rejtekét. Ahol másként nem boldogultak, 
még a bürühidat sem vetették meg. Ezt a furfangos 
vízi alkalmatosságot is a tápéiak használták itt a vízi
világban. Nem volt az egyéb, mint a nád elhalt vastag 
gyökérzetéből, böngyöléiből, összeaszott gazzal 
átszőtt növényszőnyeg. Megbírta az embert is, sőt a 
büszkefának nevezett rúddal úgy elkormányozták, 
hogy eljuthattak vele a lápvilág legrejtettebb zugába 
is. így aztán a fáradhatatlan pandúrok kedvükre 
átkutathatták a nádasokat, a mocsárból kiemelkedő 
porondokat, fokokat és k£szigeteket.

Ahol valamiféle menedékhelyre akadtak, 
irgalmatlanul szétverték a fűzfából, nádból, sárból 
összerótt kunyhókat.

Harmadnapra aztán az idegenek eltűntek a 
nádasból, s mikor Madarász Lajos hajnalban 
visszatért, az öreg halászt már ott találta szokott 
helyén.

- Na, kitanultad azokat a füveket? -  tudakolta az 
öreg köszönés helyett.

- Jól ismerem s hamarosan meg is találom 
valamennyit. Ma estére már be is viszem őket a 
kolostorba.

- Úgy nézd, hogy pár napig ott is tartsanak -  
mondta gondterhelten a az öreg -, de még jobban 
tennéd, ha átlábolnál a Maroson. Nem szertetem, 
hogy most itt a város körül csavarogsz...

- Hát nem tisztultak el a pandúrok a nádasból? -  
kérdezte megrökönyödve a legény.

- Dehogynem -  felelte az öreg. -  Össze is 
szedtek a rétben egy tucat kóborlót. Igaz, hatot 
mindjárt el is engedtek. Öreg halászok, pákászok 
voltak, akiknek ha akadt is valami múltbéli bűnük, 
nem árthatnak már senkinek. Hanem a fiatalabbjából 
ötöt vasra verve vittek Szegedre. Azokból ki tudja, 
mit szednek ki?!

- Alig láttuk egymást -  vonta vállát a legény. A 
pákász nem jár falkában. Ki -  ki élte a maga életét.

- De a megszorult gyarló ember szívesen vet 
hurkot másnak a maga védelmére.

- Akkor hát lehet, hogy visszajönnek?
- Ki tudja?
- Most már akkor is vissza kell mennem. Azok a 

papok segítettek rajtam, s az a beteg az én füveimtől 
várja a gyógyulást. Tamás fráter meg, jól mondta 
Trézsi, közülünk való. A szavamat meg kell tartanom 
-  aztán elgondolkozva hozzátette: - Kendteket 
azonban bajba már nem hozhatom: ma éjszaka 
magam indulok. A csónakot Ferkó holnap majd 
visszahozza. Az alsó városi nádasig majd csak 
elvergődöm, onnan meg már ismerem az utat.

- Hát hiszen ha a kolostorig eljutsz -  mondta 
csendesen az öreg -, akkor már nem is féltelek. Az a 
templom évszázadok óta menedéket nyújt minden 
üldözöttnek. De hát a nádastól a kolostorig?

- Jól tudja kend, a pákász a vadaktól tanul 
óvatosságot. Látni a sötétben, nesztelenül lépni, 
meglapulni az árnyékban, ez a mesterségünk... De 
most mennem kell. Ha végleg elmúlt a veszedelem, 
majd visszajövök.

Az öreg megcsóválta a fejét.
- Azért az öregebbik ladik ott vár a nádasban... 

Hátha rászorulsz!
Másnap délelőtt újra pandúrsisakok tűntek fel a 

rétben. A pandúrkáplár, aki a minapi hajtást vezette, 
nem nyughatott. Úgy látszik, sehogy se volt 
megelégedve a fogással, s új embervadászatra készült. 
Azt, hogy a közelben megtalálták a nádkunyhót, 
amelyet a elfogottak közül egy sem akart a magáénak 
vallani, tőle tudta meg az öreg.

- Az egyik bitang, úgy látszik, megneszelt 
valamit -  mondta a halfogó rekesztékek körül babráló 
Fábián Mihálynak. -  Pedig nemrég szökhetett meg. A 
kunyhójában friss tojásokat találtunk.
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- A hét elején még erre járt -  felelte a halász. 
Ferkó nagy megdöbbenésére a hátán hordta minden 
szerszámát. Úgy mondta: itt hagyja a tápéi rétet. 
Átkél a maroson, s elhúzódik Szentiván felé.

- A harcsabajszú káplár gyanakodva nézett a vén 
halászra, s csendesen mormogta:

- Hát hiszen ha elindulnánk minden nyomon, 
amelyet a tápéiak mondanak, száz emberem is kevés 
lenne!

- Akkor hát ne induljon el kegyelmed egyiken se 
-  felelte egykedvűen az öreg, s hátat fordítva a 
káplárnak, olyan lelki nyugalommal fogott a vejsze 
igazításához, mintha a világon semmi egyéb nem 
érdekelné.

Persze hát akkor már annyira nyugtalan volt a 
legény miatt, hogy még a kis Trézsit is beküldte a 
városba hírekért. Azt, hogy odabent a tanácsházán hat 
pandúr vallatja szakadatlanul a befogottakat, 
mindenki tudta. De abból, hogy mit tudtak mg -  nem 
szivárgott ki semmi. Pedig a lány ott ácsorgott egész 
nap a téren a hírekre várakozók között. S jól látta azt 
a tanácsháza kapuján kigördülő hintát is, amelyben a 
fiatal Szlovénits Ágost szolgabíró hajtott az alsóváros 
felé. De miként gondolhatta volna, hogy az a cifra 
ruhás, mosolygó férfiú új veszedelmet hoz a legényre, 
akinek életéért remegett?!

(Folytatás a novemberi Kisújságban.)

sitiim 21t i  3tiibió #  dtolíert)
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

AiA'BNA САШ А
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja M agyarország 
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

Szedenits Jenő költő versei:

MAGYAR SZABADSÁGHARCOS

Arca elszánt, szíve bátor,
A hazáért szeme lángol!
Istenfélő, lelke tiszta,
Drága kincs vére rubinja.

Selymes pehely ifjú álion,
Harcban ember barikádon!
Teste ég a harci láztól,
Nem retten meg a haláltól!

Édesanyja a világa,
Hő szerelme szép hazája.
Ha félelem megkísérti,
Erős hite tartja, védi.

Hős és szent az áldozatban,
Sohse fárad szolgálatban!
Megtartja az eskü szavát,
Az élete Haza, Család!

Cleveland, 1995. Okt. 21.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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Iskolai feitorna...

- Számjegyeink az araboktól vannak, a naptárunk 
a rómaiaktól, a porcelán a kínaiaktól magyaráz a 
tanár. -  Tud valaki még más példát is mondani?

Móricka jelentkezik:
- A porszívónk a nagymamától van, a grillsütő a 

keresztanyutól, a pénz az OTP-től, a kisöcsém meg az 
albérlőnktől... volt a válasz.

Iskolában hallottuk...
Defináld, fiam a szél fogalmát!

A szél olyan levegő, amelynek sürgős útja van!

Hogy hívják bőrünk legfelső rétegét? Volt a 
kérdés. Mire a válasz volt kis gondolkodás után:

- Bőrünk legfelső rétegét piszoknak hívják!

És - hogy hívják a sült nyulat?
Tepsifulesnek!

És - mi az a monológ?
- az a párbeszéd, amely anyám és apám közt van 

minden héten.

2000
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 44 éves 

évfordulója. Október 
26. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Jűdára.

Olimpián is megtörténhet....

M acskákról....
Élt egyszer a városban két leánytestvér. Nem 

voltak még öregek, de azért annyira fiatalok sem. 
Nem volt senkijük, csak két lánymacskájuk. 
Borzasztóan vigyáztak a macskákra, még véletlenül 
sem engedték volna ki őket, nehogy a rettenetes 
kandúrral összetalálkozzanak, és valami bajuk 
történjen.

Egyszer úgy esett, hogy az idősebbik lány 
férjhez ment. Megvolt az esküvő, a fiatal házasok 
elutaztak nászúira. Másnap, virradóra, kora hajnalban 
csöngetnek az egyedül maradt lány lakásán. Hát a 
távirat-kézbesítő. Sürgős jelzésű táviratot hozott. A 
lány felbontja, látja, hogy a nővére küldte:

- „Az én macskámat engedd ki este a házból!”
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XXVII. Nyári OLIMPIA
MAGYAR EREDMÉNYEI;

13.-IK HELYEZET, 80 NEMZET KÖZÜL 
8 ARANY, 6 EZÜST és 3 BRONZ ÉREMMEL. 

GRATULÁLUNK AZ EREDMÉNYHEZ!

ARANY ÉRMESEK VOLTAK: Kolonics György C1.500M. sprint kenu.
Novák/Pulai C2.500M. sprint kenu. 
Kammerer/Storcz K2.500M. sprint kajak.(férfi) 
Vereckei/Horváth K4.1000M.sprint kajak. 
Kammerer/Storcz
Nagy Tiema Vívás, Párbaj-tőr.
Csollány Szilveszter Torna, gyűrű.
Kovács Ágnes 200M mell-úszás 
Benedek/Biros/Kásás 
Kiss/Molnár/Vári Vízilabdacsapat.

EZÜST ÉRMESEK VOLTAK: Kovács/Szabó K2.500M. sprint kajak, (női)
Szabó/Kobán K4.500M. sprint kajak, (női)
Kovács/Viski Női kézilabda.
Padar/Déli/Radulovic
Rigniczki/Farkas/Siti
Lowy/Balogh
Balogh Gábor Öttusa
Bárdosi Sándor Görög-római birkózás.
Márkus Erzsébet Súlyemelés.

BRONZ ÉRMESEK VOLTAK: Erdei Zsolt Középsúly. Ökölvívás.
Bártfai/Veréb K2.1000M.sprint. kajak.(férfi) 

_ _ _ ____________ Igaly Dianna Lövés

H Ú J,  H Ú J,
H A J R Á  . . . !
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SIDI PETER a 10 méteres légpuska, 
fiatal bajnoka a sydneyi olimpián.
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OLIMPIA.
А XXVII.-ik nyári olimpia véget ért, és a 

sportolók, edzők segítők és szurkolók visszatérnek 
otthonaikba. Talán ezen az Olimpián lehetett látni 
legjobban, hogy a versenyzők között, kinézetükről és 
nevükről lehetett megtudni, hogy nem az ország 
(nemzet) bennszülöttjei, akit képviseltek az olimpián.

Ma már a sport is nagy üzlet, és mindenki 
lehetőségei szerint ott telepszik le, ahol tudását 
megbecsülik, és jobb életlehetőségeket tud szerezni a 
sporton keresztül. (Politikai menekültek is ebbe a 
csoportba tartoznak, többen erre a sorsra 
kényszerültek.) Tehát, tulajdonképpen a világban 
szétszórt sportolók, edzők saját magukat képviselik -  
és azt az országot -  ahol éppen olimpia alatt éltek. 
Kérdőre lehet vonni a sportolók igazi hazaszeretetét, 
és azt is, hogy milyen szívvel versenyeznek egy másik 
ország színei alatt?

Az Ausztráliában fellendülő sportéletet nagyon 
befolyásolta az 1956-os Olimpia, és az utána történő 
események. Sok magyar sportoló, edző és a 
forradalom után kivándorlók között is sokan 
bekapcsolódtak a sportéletbe. Szép eredményeket 
értek el, és gyermekeik is követték nyomukat.

Erről a korszakról, majd külön szeretnék 
beszámolni a következő kiadásokban.

Addig is, a magyar sikereknek örülve, felhívom 
kedves olvasóim figyelmét, hogy az Intemet-en 
tudósítás van a magyar eredményekről, sikerekről.

Szerk.
A MOB hivatalos újsága: 
http://www.origo.hu/sydney2000/
Nemzeti Sport Online http://nsport.westel900.net/ 
Magyar Távirati Iroda http//olimpia.mti.hu/
Magyar Televízió http://olimpia.mtv.hu

Az Őshitű Magyar Egyház Inc.
Isten- tiszteletet tart,

Október 22-én 
Délelőtt 11: 00 órai kezdettel 

A Noble-Park Community Center-ben, 
Memorial Drive, Noble Park, (Ross Reserve)

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: Noble Park-i Community Center-ben, 
Memorial Drive Noble Park. Vic. 3174.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata
Nellie 9774 8067 telefonszámán._________________

A DMSz rendezésében
Zenés Ebéd Október 8-án,

A szokásos ebéd alkalmából, DÉKI LAKATOS 
SÁNDOR és világhírű cigányzenekara fogja 

szórakoztatni a megjelenteket.
Belépődíj: $25.00, ebéddel együtt.

Mindenkit szeretette] vár a Vezetőség!

W E  W ILL BEAT ANY PR IC E

F r a n c i s  B á l l á
TRAVEL C O N SU L T A N T

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au
By request we will come to your place to organise and deli ver the faréi s)

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

Ismét eltelt egy hónap -  és egy hónapi kieséssel 
-  ismét jelentkezünk a cserkészek híreivel. 
Fiúcsapatunk két tagja, Martonhelyi Ádám és 
Kőhegyi Laci augusztusban részvettek az Egyesült 
Államokban rendezett Jubileumi Táboron. A sydney-i 
leánycsapatból Gerecs Anna vett részt a táboron, így a 
déli félteke is képviselve volt három kiváló 
cserkésszel. Mindhárman jól érezték magukat a 
táborban és sok felejthetetlen élménnyel tértek vissza 
(haza) Ausztráliába. Ádám és Laci észrevétele az volt, 
hogy itt Ausztráliában a cserkészek nem olyan jók a 
népdalozás terén, mint az amerikai honfitársaik. Ez az 
észrevétel nyilvánvaló volt a tábortüzeknél, ahol 
népdalokkal észrevehetően emelték a hangulatot a

http://www.origo.hu/sydney2000/
http://nsport.westel900.net/
http://olimpia.mtv.hu
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táborban. A népdalok és énekek tükrözik a cserkészek 
vidámságát, és egyben ez elősegítik a magyar kultúra 
és hagyományok megőrzését.

Tehát a jó tapasztalatokat átadva; tessék leányok 
és fiúk neki fogni és minél több népdalt, megtanulni, 
és amikor lehet tiszta szívből, vidáman danolgatni.

Szeptemberben megünnepeltük az Apák-napját 
egy „mini olimpia” keretében. Ez nagyon sikeres volt. 
Egy kedves délutánnal kedveskedtünk a cserkész 
Édesapáknak és Nagyapáknak.

Szeptember 29-én Magyarország
Miniszterelnöke Orbán Viktor meglátogatta a Magyar 
Központot. A cserkészek szép számmal vettek részt 
ezen a műsorral egybekötött fogadáson. Bakos Erika 
szavalatával nagy sikert aratott.

A cserkészek nagy figyelemmel kísérik a 
sydney-i olimpia eredményeit. Mind a két ország 
(magyar és ausztrál) sportolóinak is szurkolnak! Ez 
természetes is, hiszen legtöbb (majdnem minden 
cserkész) már itt született Ausztráliában. Sokan már 
az Anyukájuk, Apukájuk is.

JÓ MUNKÁT!

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország...... "

B É L A  S  ^

H o lidaV W orld
Forduljon bizalommal egyem és
az évek óta /  '  "1Г  csoportos utazások!
közismert és \  A vlláS mlndcn
nagy gyakorlattal rendelkező ’ részére!

ВЕЖ Е - SZEPESV BÉLÁ-HOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166.
Telephone (03) 9544 1911; Home Office (03) 9596 4967. 

______ Mobile 0413 135 609; E-mail bcla a  bluc.com

TRIANONI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓJA.

A Trianoni Társaság Victóriai Tagozata 1996 év 
végén alakult, amikor tudomásunkra jutott, hogy 
Magyarországon -  illetve Budapesten egy Trianoni 
társaság lépett életbe. Célja többek között az volt, 
hogy a hosszú ideig mesterségesen elfojtott történelmi 
tényt -  a trianoni békediktátumot -, nyilvánosságra 
hozza, hazánkra nézve gyászos következményeit és 
ezer éves történelmünk meghamisitását bátran 
hirdesse. A Trianoni Társaság Viktóriái Tagozata első 
volt Ausztráliában, és elsők között a világon szétszórt 
magyar közösségekben, amely megalakulásával a

hazai társaság törekvését igyekezett és igyekszik 
mindig támogatni.

Nos, nem kis büszkeséggel számolhatunk be 
arról, hogy igyekeztünk nem maradt eredmény nélkül. 
A közelmúltban kapott levélbeli beszámolóból 
megtudtuk, hogy a csúfos békediktátum 80.-ik 
évfordulóján nagy megmozdulások voltak 
Magyarországon. Kiss Dénes elnök írja részletes 
beszámolójában a TTVT vezetőségének, hogy már 
június elsején hosszabb interjút adott egy TV 
állomásnak Trianon-ról. Június 2-án emléktáblát 
avattak Henri Pozzi francia történész és diplomata 
emlékére a Szabadság téren. Június 4-én Kiss Dénes a 
rádióban beszélt a Vasárnapi Újság két órát szentelt 
Trianon-nak. Onnan autóval ment Zebegénybe. Sok 
fontos közéleti és politikai személy vett részt az 
ünnepségeken, ott ahol az 1930-as években elkezdett 
emlékhelyet négy püspök Trianon Emlékhelyévé 
szentelt. Nyolc Trianoni zászlót húzott itt fel a 
vezetőség hatvan év után először. Kiss Dénes innen a 
budapesti Szabadság térre sietett, ahol négy órakor 
beszédet mondott, utána busszal Székesfehérvárra 
ment hat órára. Miképpen Zebegényben, 
Székesfehérvárott is díszes műsor előzte meg Kiss 
Dénes ünnepi beszédét, amelyben az Operaház tagjai 
szerepeltek. Díszruhák, történelmi családok, több 
ezres tömeg gyűlt össze. Mialatt vidéken nagy 
tömegek jelenléte jelezte a magyarság növekvő 
érdeklődését a trianoni kérdés iránt, Budapesten a 
Hősök Terén soha nem látott, hatalmas tömeg gyűlt 
össze a megemlékezésre és országunk központi, 
legfontosabb emlékművének megkoszorúzására. A 
lakiteleki főiskolán is ott volt Kiss Dénes 
emlékeztetni a megjelent tömeget beszédében 
Trianonra, ahol később hőslelkű Mindszenty 
hercegprímásunk szobrát avatták fel.

Mintha mindezek nem lettek volna felemelő 
lelkesítő megmozdulások, országszerte is ünnepélyes 
megemlékezések voltak ezen a gyászos, szomorú 
napon: Nagykanizsán, Túrkevén, Berettyóújfalun, 
Pécsett, Szegeden, Szolnokon, Hévízen. Debrecenben 
ünnepélyesen visszaállították a Magyar Fájdalom 
Szobrát. Olyan kisebb helyeken, ahol tavaly, 
tavalyelőtt csak tucatnyi ember vett részt a 
megemlékezésen, most százával jelentek meg az 
ünneplők. A fővárosban gyertyás megemlékezés volt 
Lord Rothennere emlékútján a Baross utca végén. Az 
Andrássy úton gyászfelvonulás volt. További 
emléktáblákat tervez a társaság Nitti, Rothennere és 
Apponyi emlékére, amely életben fogja tartani a 
trianoni lángot a főváros utcáin...
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Előzőleg, június 3.-án Kiss Dénes és 
munkatársai megkoszorúzták a halott Tiszát, 
Tiszazugnál. „Végre megmozdult a magyar föld, a 
magyarság” írja Kiss Dénes, és hozzáfűzi, hogy 
megragadja az alkalmat, hogy a „Viktóriái tagozat 
vezetőinek, tagjainak ezúton is megköszönjem a 
támogatást, a bizalmát. NÉLKÜLETEK, 
NÉLKÜLÜK, AZ ÁLTALAM NEM ISMERT SOK 
NAGYSZERŰ, AUSZTRÁLIAI MAGYAR EMBER 
NÉLKÜL EZ NEM ÍGY TÖRTÉNT VOLNA.”

Hasonló események már hatvan éve nem voltak 
hazánkban. Az egyik legfeltűnőbb tény ebben a 
megmozdulásban, hogy az ifjúság lelkesen lépést tart 
az idősebb korosztállyal. Energiájával, 
idealizmusával, hazaszeretetével terjeszti a trianoni 
tényeket az ifjúság széles körében.

Befejezésül be kell számoljak arról, hogy 
szorgalmas vezetőségünk kitett magáért a Tisza 
mérgezés károsultjai, a magyar halászok érdekében. 
Maximális erőfeszítése $4340-árt eredményezett. Ezt 
az összeget utalta át a vezetőség dr. Hegedűs Lóránt 
református püspök úrnak és Szeged Csanád katolikus 
püspöknek, akiket megbízott, hogy az arra 
rászorultakat segítségben részesítse.

Megindulásunkkor sok érdeklődő és jóindulatú 
megjegyzést kaptunk szkepticizmussal vegyítve. Hát 
jó, jó, idealisták vagytok, szépet akartok, de van-e sok 
gyakorlati értelme?” Büszkén válaszolhatunk: 
tehetségünkhöz képest valamicskével hozzájárulunk, 
és fogunk továbbra is hozzájárulni az otthoniak 
munkásságához. Mert ez a mi főcélunk: otthon, őket 
segíteni!

Doroszlay Klára.

MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

OKTÓBERI 
NAPTÁR.____________
Október 1. Vasárnap.

d.e.8:30 kor szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Október 7. Szombat.
Este 7 órakor Déki Lakatos Sándor és 
CIGÁNYZENEKARÁNAK műsora. 

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

Október 15. Vasárnap.
11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 

Október 21. Szombat
Gyöngyösbokréta Bál. (10-ik évforduló) 

Október 22. Vasárnap, 
d.e. 8:30 órakor szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

Október 28. Szombat.
d.u. 3 órától Októberi megemlékezés. 
Hó'sök emlékművénél koszorúzás. 
d.u.4:30-kor Októberi ünnepély.
Németh Zsolt külügyi államtitkár beszédével. 

Október 29. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet.

Pénteken és Szombaton d.u.6-tóí -1.12 éjfélig: 
Vasárnap d.e.. 11.00-tÖl - d.ul 6.Q0-ig;! /. 

Magyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: Ó419 383:963 ' ■

MEGHÍVÓ
1990 -  GYÖNGYÖSBOKRÉTA - 2000

10.-ik ÉVFORDULÓI BÁLUNKRA
a Magyar Központ Ifjúsági termében.

2000. október 21-én. este 7:30 kezdettel
ÚJ HULLÁM ZENEKAR

Ünnepi Megemlékezés, a tánccsoport 
szereplésével.

Finom vacsora, lángos, kávé és házisütemények. 
Belépőjegyek ára: $15, nyugdíjasoknak $14. 

Az ifjúságnak $5.00.
Asztalfoglalás Juhász Etelka (03) 9795 8972,

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!
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A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

a  Szerető fia Péter című filmet;
Október 8. - án d. u. 3 órakor.

Szereplők: Somlay Artúr, Bordi Bella, Várkonyi 
Zoltán, Makiári 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 KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Szeptemberi beszámoló;
Szeptember 11 -én négy napos kiránduláson volt 

a Klub. Corowa, Bright, Marysville és Shepparton 
volt az útirány. Reggel 8 órakor indultunk a Magyar 
Központból, hideg, esős reggel volt. Mindenki 
elfoglalta a kényelmes helyét a buszon, és irány volt 
Healesville a Maroondah Hwy-on ami a Central 
National Parkhoz vezetett. Utána indulás volt 
Marysville felé.

Ebéd előtt megnéztük a gyönyörű vízesést, amit 
mindannyian megcsodáltunk. Az ebédünket a 
Marysville Hotel-ben fogyasztottuk el. A jó ebéd 
mellé, még egy kis borocskát is kapott a társaság. 
Ebéd után a következő város Benalla volt, ahol már 
ragyogó napsütés várt bennünket. Innen már jó 
időben, kora délután érkeztünk Corowa városba. A 
Motelbe való elhelyezkedés után, a Golf Klubban 
vacsoráztunk.

A következő nap reggeli után Chiltem és 
Beechworth városkákat látogattunk meg, ezek a 
helyek híresek a finom kenyereikről. Itt meg is teázott 
a társaság. Az út továbbra gyönyörű hegyes dombos 
helyeken vezetett át, európaias faerdők és tájak 
vezettek Bright városáig. Itt volt az ebéd, és 
szabadfoglalkozás, vásárlások stb...

Az út innen Myrtlefordba vezetett, ahol az 
idegenvezetőnk végig vitt bennünket dohány és 
komlo ültetvényeken. A fáradalmakat a „Pondarosa 
Cabin”-ban teázás mellett pihentük ki. A Motel és 
lakoóosztályok elfoglalása után, a Howlong Country 
Klub-ban vacsoráztunk és szórakoztunk egy pár óra 
hosszat.

A harmadik nap a finom reggeli után a Jindera 
Pioneer Múzeumot látogattuk meg és a híres Wagner 
Store-ban teáztunk. Sok szép régiséget láttunk. Innen 
az utunk a Hume Weir felé vezetett, majd a 
Ettamongah Pub-nál ebédeltünk és vásároltunk 
emléktárgyakat. Este Corowá-ba visszatérve, a Golf 
Klubban vacsoráztunk, megnéztük az olimpiai 
megnyitót a TV-én, és még egy kis futball-t is láttunk, 
persze csak az akit ez érdekelt.

A negyedik napon reggeli után elbúcsúztunk a 
kényelmes Motel-tői és indultunk haza felé, de a 
borkóstolást nem hagyta ki a társaság az útból. 
Kóstolgattunk és vásároltunk is a javából. Utána irány 
volt Yarrawonga, a vidéke híres a borariról. Itt 
meglátogattuk a híres „TUDOR CLOCK” Múzeumot, 
ahol a világ minden tájáról remek művek, régiségek, 
két háromszáz éves órák, (amik még mindig pontosan 
járnak) láthatók. Mindenki nagy élvezettel nézegette a 
kiállított tárgyakat. Innen Sheppartonba vitt az utunk, 
ahol két konzervgyárat is végig járt a társaság, 
kedvezményes áron tudtunk vásárolni finomabbnál 
finomabb konzerveket. Különösen az SPC vállalat 
volt közkedvelt. Késő délután érkezett vissza a busz a 
Központban, kissé fáradtan, de sok szép élménnyel 
búcsúzott el a csoport egymástól. Ez is egy 
felejthetetlen szép négy nap volt az életünkben.

Az összejöveteleinkre mindenkit szeretettel 
várunk a vezetőség nevében

B.E.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap 11 órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

Októberi összejövetelek: 3-án és 17-én.
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Az Ausztráliai Magyar Református 
Egyház Victória Kerület Nth.Fitzroy-i 

Gyülekezet Októberi Programja!
Október 8. Vasárnap de. 11 órakor

Ünnepi Istentisztelet -  megemlékezés az 
1848-49 magyar szabadságharcosokról és az aradi 
vértanukról, a szabadságharc 13 tábornokáról. 
Október 22. Vasárnap de. 11 órakor

Ünnepi Istentisztelet - megemlékezés az 
1956-os szabadságharcosokról. Istentisztelet után a 
gyülekezet és az egyesületek kiküldöttjei 
megkoszorúzzák a templom bejáratánál álló 56-os 
Hősi-halottak és Mártírok emléktábláját.
Október 23. Hétfő. Este 6:30 órakor. A Bocskai 
Kör minden évben megtartott Emlék-estie.

Díjtalan vacsorával összekötve a Bocskai 
nagyteremben. Vacsora előtt rövid műsor, utána sorra 
kerül a 120 000 Don-i hősi halott rehabilitásáról 
készült fdm.
Október 29. Vasárnap de. 11 órakor

Reformáció Emlékünnep, Istentisztelet, úr
vacsoraosztással .

FIGYELEM! November 5-én vasárnap Istentisztelet 
után az A.M.R.E. Victóriai kerület Nth.Fitzroy-i 
gyülekezet Évi Közgyűlése. Kérünk minden érdekelt 
megjelenését.

A fenti rendezvényekre honfitársainkat szeretettel 
meghívunk és várunk. Cs. Cs.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRFJ.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 10 órától, este 10 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A NUNAWADING1 ..ÖRÖK IFJAK .. HÍRFJ 
A Klub Októberi összejövetelei: 11-án és 25-én. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében 
Gaál Marika.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍRÉT 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Októberi összejövetelek: 2-án és 16-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, tartja szokásos Családi estjét (Október 
kivételével) a KEILOR DOWNS-i Community 
Center-ben, a következő Családi Est NOVEMBER- 
ben lesz. (18-án) 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. Október 14-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK  
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans. Októberi összejövetelek 2-án, 9-én, 16- 
án, 23-án és 30-án.

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

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Októberi Naptár:
• 1-én, vasárnap, Református Istentisztelet du. 2 

órakor a Református templomban, Nt. Dézsi 
Csaba prédikál.

• 1-én, vasárnap, Választási gyűlés, 3:30-kor az 
otthonban, utána vacsora 5:30-kor.

• 2-án hétfőn, Nőszövetségi uzsonna, 2 órakor az 
otthonban.

• 7-én, szombaton, TAVASZI BÁL.
• 16-án, héttőn, Szt. László Vezetőségi gyűlés 6 

órakor az otthonban.
• 21-én, szombaton, Ökumenikus Istentisztelet 

5 órakor az otthonban.
• 28-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.

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

a 2000. évi
TAVASZI BÁLRA

amely a Pettite Parkban Beauford Ave. 
helyiségben tartunk, Október 7-én este 7:30 órai 

kezdettel.
A jó hangulatról a Székely zenekar gondoskodik. 

Belépőjegyek ára, vendégeknek $ 11.00 
Tagoknak és nyugdíjasoknak $ 9.00.
16 éven aluliaknak a belépés ingyenes.

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

Jegyrendelés: Csepány István 0352-430-951 és 
Kiss Gizella 0352-483-495 telefonszámokon.

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! A heti rádió műsorismertetés a G.SzL. 

Egyesület hírei alatt.
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ
ASZTALÁRÓL!

Köszönet minden kedves olvasó 
részvétnyilvánításáért. Magam és a Szeverényi család 
nevében is mondok hálás köszönetét.______________

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 Kisúj ságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


