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EMLÉKEZÉS AZ ELHUlYtAKRAf
Ez lesz az első év, amikor a szűk családi 

körömben körülnézve meg kell, hogy emlékezzek a 
szüléimről, testvéremről és lassan több és több olyan 
családtagról akikkel egybe kötött életem útja. Azt 
mondják az emberek, hogy ez a világ sorsa, bele kell 
törődni.

Évről évre mind jobban megértem az 
„öregek” gondolatvilágát, hiszen én is közeledek az 
„örökkévalóság” felé.

Nemrég elhunyt Édesanyám hagyatékai 
között találtam ezt a kis verset, se írója se dátuma, de 
a mondanivalója mindenkorra érvényes:

Lefelé tartunk!
Lefelé tartunk, - mondják rólunk az emberek,
Ha fakul a szemünk fénye és hangunk megremeg, 
Sajnálható mosolyt is meg-megfigyelhetünk 
Amikor kihagy néha az emlékezetünk.
De bánlódjam miatta? -  Az óra lepereg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. Lépteink lassúak,
Óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már,
És veszít melegéből a kedves napsugár.
De bánkódjam miatta? -  Ha dermeszt a hideg?
Vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják, de biztatón ragyog,
Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tarunk, - mondják. -  Nem! Fölfelé megyek! 
Hallom már a távolból a győztes éneket,
S látom: fehér ruhában királyi trón körül 
Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a Cél közeleg!
Vár reám az ország, ahol senki sem lesz öreg!

November elsején, Mindenszentek naján és 
másodikén, Halottak napján mindenhol a világon 
megemlékeznek a családok elhunyt tagjairól. Ez a két 
nap mostmár összekapcsolódik, és az elhunytak 
emlékezetét képviseli. Aki teheti a temetőkbe tart, és 
úgy látogattja meg szeretteik sírhelyét. De vannak 
sokan akik csak lélekben tudják ezt a kapcsolatot 
megteremteni. Ez is éppen olyan fontos.

Ezekre a napokra a nagy családi 
összejövetelek is jellemzők, ezzel is mutatva és 
éreztetve, hogy a családi egység él, és muszály, hogy 
éljen a jövőbe való hit és megmaradás érdekében is. 
Mi magyarok tartsuk be ezt a régi szokást, és 
örökségnek adjuk át utódainknak.

Ahogy élünk, és viszonyulunk 
embertársainkhoz, családunkhoz alapozza meg azt, 
hogy szeretteink, családi leszármazottaink meg fogják 
tudni tartam hagyományainkat, emlékeinket.

A Mindenszentek és halottak napja legyen 
minden évben az emlékeztetője annak, hogy az élet 
múlandó, és soha sem tudjuk mikor jön el a mi időnk 
is, amikor mi is csatlakozunk azokhoz, abban az 
országban ahol senki sen lesz öreg!

Éljen mindenki úgy, hogy kész legyen a 
távozásra, éljen úgy, hogy embertársai méltón 
emlékezetükben tartsák, hiányolják társaságát.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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Magyarországi
HÍREK...

Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről.

Ausztráliában élő magyarokat is 
avattak vitézzé.

(Bővítjük a magyar történelmet)
A Magyar Vitézi Rend 2000. zeptember 2-án 

vitézavatásra hívott a budapesti Hazatérés református 
templomba.
Az avatást vitéz Hasburg Árpád József királyi herceg 
végezte v. Rádóczy főkapitány és v. Krasznay Béla 
főkapitány-helyettes segítségével.
A Nagymester, a királyi herceg pallósa olyan férfiakat 
és nőket érintett, akiknek életcélja a magyar nemzeti 
hagyományok ápolása, a nemzethez, a hazához való 
hűség, akik tenni akarnak a magyarságért, az 
országért.

A királyi herceg 50-es kinézetű (1933-ban 
született) szép szál dalia. Kellemes, közvetlen ember. 
Kiválóan beszél magyarul. Dr. Habsburg Ottóval 
anyai ágon van rokonságban. Ottó a Habsburg 
Lotharingiai ház leszármazottja. Habsburg 
Árpád József a magyar ág, József nádor 
leszármazottja.

József nádor a Nagymester ükapja.
II.Lipót magyar király fia. 1847 óta a 
Budavári Palota nádori kriptájában 
nyugszik. 50 évig Magyarország nádora 
volt. Ferenc királyt az ő tanácsa bírta rá, 
hogy összehívja az 1825-27-i országgyűlést.
1838-ban a pesti árvíz után a köznyomor 
enyhítésében jelentős tevékenységet fejtett 
ki. 1840-ben amnesztiát eszközölt ki 
Wesselényi, Kossuth és Lovassy részére. 
Nevezetesebb eredményei még a Nemzeti 
Múzeum felállítása, az Akadémia 
megalapítása, az alcsuti mintagazdaság 
megteremtése, az ipartanoda (Műegyetem) 
felállítása, a Ludovicum létesítése, a 
Városliget rendezése, a Margit-sziget 
szépítése. Gróf Széchenyi István Jobb
keze” volt!

1919-ben Kun Béla idején bebörtönözték, s több 
alkalommal megígérték, hogy másnap kivégzik. Az 
angol király -  barátja -  segítségével menekült ki Kun 
Béla börtönéből. „Az, hogy Portugáliában 
telepedjünk le Apám döntése volt, mondta a Magyar 
Vitézi Rend legfőbb előjárója.” Apám emlékeivel 
minél messzebb akart kerülni a kommunista 
rémuralomtól.

Anyámat, Anna szász hercegnőt 1924-ben vette 
feleségül. Anyám a Bodeni-tó mellett élt, majd halt 
meg 1974-ben, pont február 8-án -  születés
napomon. Vidám, szeretetreméltó személyiség volt. 
Hiányzik, de álmaimban sokat beszélgetek vele, s 
imádkozom érte.

Árpád József királyi herceg 1948-ban 
gyerekként érkezett Portugáliába. Rossz egészségi 
állapotban, mert családja rossz körülmények között 
élt. Az egyetemet Svájcban végezte. Politikai 
tudományokkal foglalkozott. Felesége, Mária a 
Lövenstein hercegi család lány - jól beszéli az európai 
nyelveket, de beszél magyarul is. Alexandra lányuk és 
Miklós fiuk is beszél magyarul.

Habsburg Árpád József 1993-tól a magyar 
Történelmi Vitézi Rend legfőbb előjárója, 
nagymestere, amelyet 1962-től a Nemzetközi 
Lovagrendek soraiba emeltek._________________

Habsburg Árpád József 
Királyi főherceg

Vitézi - testőr.
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Ugyancsak 1993-tól lett a Vitézi Rend 
főkapitánya vitéz Radnóczy Antal nyá. dandár- 
tábornok.
A szeptember. 2-i vitézavatáson 180 vitézt avattak, 
akiknek egyharmada nő volt. A vitézzé avatottak és 
várományosok között voltak egész fiatalok, de voltak 
megroggyant térddel, bottal érkezők. Sokan jöttek 
Ausztráliából, Amerikából, Angliából,
Németországból, de Finnországból és Erdélyből is.

Radóczy főkapitány, amikor az új vitézeket 
köszöntötte, felhívta figyelmük a haza szeretetére, a 
hazához való hűségre, erkölcsi kötelességeikre, s 
külön kiemelte az erdélyi vitézeket, akiknél ez a 
vitézzé avatás erősíti kisebbségi jogaikat is.

A templom színültig megtelt. A karzatok, de a 
templom előtt az utca is. Ez is bizonyítja, hogy egyre 
nagyobb érdeklődés kíséri a vitézek magyarországi 
életét, megmozdulásait.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

A demokrácia menekültjei
Csaba (a nevét kérésére megváltoztattuk) néhány 

hete érkezett Torontóba turistaként, két barátjával 
egyetemben. Története nem egyedi, mivel manapság 
nagyon sok fiatal hagyja el Magyarországot, főként 
gazdasági okokból. íme, a magyarországi fiatalok 
helyzete első kézből,

Csaba, hogyan és minek a reményében jöttél ki 
Magyarországról Kanadába?

- Egyik cimborámnak az ismerőse már volt kinn 
Kanadában, megadott nekünk egy telefonszámot, 
hogy hívjuk fel az illetőt, aki segít majd nekünk is 
kijutni, és munkát találni. Fel is hívtuk őt, Budapesten 
találkoztunk és megbeszéltük, hogy X összeg fejében 
szerez nekünk munkát Kanadában

Lehet az összeget pontosítani?
Százezer forint. Az összeget Pesten adtuk át az 

illetőnek. Azt mondta, minden rendben, csak szóljunk 
neki mielőtt indulunk.

Fejenként volt százezer forint, vagy együtt 
mindhármatoknak?

Fejenként. (Én az összeget kölcsönkértem, és 
majd vissza kell fizetnem.) Szóval odaszóltunk neki 
mielőtt kijöttünk. Hárman vágtunk neki az útnak: én 
és két cimborám. Címeket adott nekünk, 
telefonszámokat. Mikor megérkeztünk Torontóba, a 
repülőtérről azonnal mentünk az egyik megadott 
címre, de ott azt mondták, hogy igen, volt munka, de 
későn jöttünk, úgy hogy már nem aktuális. Időközben 
azért két haveromnak szerzett munkát. Csak én nem 
dolgoztam még. Úgyhogy nem volt teljes „átrázás”. 
Van olyan ismerősöm, akinek szintén megígérték 
Magyarországon, hogy munkát szereznek neki egy 
bizonyos összeg ellenében, és a munkáltató a reptéren 
fogja őt várni. Hát, ez a fiú itt van Torontóban, és a 
mai napig nem dolgozik. Pedig ő angolul is tud. Van 
ilyen is.

Mi viszi rá a magyarországi fiatalokat 
manapság, hogy nyelvtudás nélkül, biztos munka 
nélkül, a legelső ígéretre százezret kifitzetve, 
nekivágjanak a nagyvilágnak?

Van, aki dolgozni szeretne, kicsit összeszedni 
magát anyagilag, valaki kalandvágyból jön ki, de a 
legtöbben azért, mert otthon eléggé kilátástalan a 
helyzet egy fiatal számára. Magyarországon nekem 
volt állásom, de 20 -  30 év múlva sem tudtam volna 
lakást venni, Mikor munkába álltam, 19 ezer 
fizetéssel kezdtem. Két év után meguntam, felmentem 
Pestre. Ott jobban kerestem, de ott meg borzalmasan 
drága az albérlet. Azért tudtam a szüléimét is segíteni 
egy kicsit a keresetemből, néha elmentem szórakozni, 
vettem magamnak ezt -  azt. De nem tudtam egyről 
kettőre jutni. És akkor jött ez a lehetőség, kimenni 
Kanadába.

Nem gondoltatok arra, hogy Európában 
nézzetek körül? Németországban vagy Ausztriában 
európai színvonalú fizetéseket adnak?

Próbáltam munkát szerezni Németországban, 
Ausztriában, Hollandiában, Olaszországban, de nem 
jött össze semmi. Pedig németül jól beszélek, 
könnyebb lett volna Európában dolgozni, de semmit 
nem találtam.

Mennyire gyakori jelenség ma, hogy egy 
magyarországi fiatal külföldön próbál boldogulni?

Nekem szinte nincs olyan ismerősöm 
Magyarországon, akinek valakije ne lenne külföldön. 
A legjobb cimboráim is mind kinn vannak valahol. 
Amerikában, Svájcban, Németországban, 
Ausztráliában. És nem csak a fiúk mennek szerencsét 
próbálni. Rengeteg fiatal magyar lány megy 
mindenfelé a világba gyerekekre vigyázni, itt 
Torontóban is sokan vannak, főleg táncos-lányok. Ők 
sem jókedvükben jöttek el, hanem hogy pénz



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

keressenek, aztán legtöbbjük visszamegy 
Magyarországra. Persze van olyan is, aki itt férjhez 
megy, mert a magyar lányok nagyon szépek, a 
kanadai férfiak meg vannak őrülve értük.

Van valamilyen állami kölcsönrendszer 
Magyarországon, ami segíti a fiatalokat a lakáshoz 
jutásban? Mivel úgy tűnik, ez a legnyomasztóbb 
gondja ma egy magyar fiatalnak, hogy nincs kilátása 
lakásra, tisztességes körülmények közötti 
családalapításra.

Van hitel lakásvásárlásra, de ahhoz is kell 
alaptőke, kb. egy millió forint. No most, aki 20-30 
ezer forintot keres (és fiatalok között ez nagyon 
gyakori), soha az életben nem rakja össze azt az 
egymillió forintot. Ezért jönnek ki a fiatalok, mint 
turisták, és próbálnak maradni, ahogy lehet, amíg 
lehet, és vállalnak mindenféle munkát, hogy egy kicsit 
anyagilag összeszedjék magukat. Van itt olyan, aki 
homoszexuálisnak adta ki magát, hogy így kérje meg 
a menekült státuszt, és Kanadában maradhasson. Ha 
nem is véglegesen, de addig, amíg a tárgyalása zajlik, 
ami átlagban egy év. Addig az országban maradhat. 
Végül is ez egy teljesen olyan eljárás, mintha cigány 
menekült státuszt kéméi. Egy másik srác azt adta be, 
hogy üldözi otthon a maffia. Van, akinek az egy év 
elegendő, amíg az „ügye” folyamatban van, és nem is 
akar tovább maradni, de vannak olyanok is, akik 
szeretnének letelepedni, normálisan élni és dolgozni. 
Azért „rázós” dolog ez, mert manapság európai 
embernek nem könnyű bebocsátást kapni Kanadába. 
Aztán meg itt állunk papírok nélkül, így nem 
egyszerű munkát kapni. Autónk nincs, volt olyan 
munka, ahová azért nem tudtunk eljutni, mert nem 
volt autónk. Volt munka, amit a papírok nélkül nem 
tudtunk „megcsípni”. De nem adjuk fel, mert itt 
legalább van esély, hogyha munkát kapunk, akkor 
megyünk valamire.

Te visszamész Magyarországra a fél év letelte 
után?

Nem, nem hiszem. Munkát kell találnom, hiszen 
otthon vissza kell fizetnem a kölcsönt. 
Magyarországon -  ha most visszamennék -  legalább 
két évig csak arra dolgozhatnék, hogy a százezer 
forintos kölcsönt visszafizessem. Mert otthon az 
emberek alig keresnek valamit.

KÜLDJÖN KARÁCSONYI 
ÜDVÖZLETÉT CSALÁDJÁNAK, 

BARÁTAINAK A KISÚJSÁGBAN!

Шипа $lrt Stubió dtaüert)
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__________

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 az októberi Kisújságból....
Páter Anselmust, aki ezekben az időkben az 

alsóvárosi kolostort kormányozta, ritkán látta valaki 
mosolyogni. A szikár, magas, fekete szakállas pap 
szakadatlan tanulásban és szigorú önsanyargatásban 
töltötte éveit. Ennek köszönhette, hogy már 
fiatalkorában a kolostor első tudósaként tartotta 
számon mindenki, s a beteg gvardián őt bízta meg 
helyettesítésével.

Páter Anselmus kiváló szerzetesi erényekké tudta 
formálni emberi gyarlóságait. A katolikus hit 
kíméletlen harcosa és védelmezőjeként kegyetlensége 
vált dicséretreméltó céltudatossággá; szorgalma, 
szigorú önfegyelme, alázatossága és engedelmessége 
leplei alatt pedig mérhetetlen nagyravágyása nyert 
kegyes értelmet.

Különb rendfonöke aligha lehetett valaha a 
kolostornak. Páter Anselmus a legcsekélyebb
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fegyelmezetlenséget sem tűrte meg: napról napra 
ellenőrizte a fráterek szorgalmatos munkáját, a 
páterek buzgó foglalkozásait, s még a konyhába és 
kamrába is benézett.

A pákászlegyényt páter Gregorius cellájában 
látta először. Sápadt arca még sápadtabbra vált az 
elfojtott indulattól, de hangja mit sem árult el 
haragjából, amikor megkérdezte:

- Ki ez az idegen, s miként kerül ide?
- Pákászlegény -  felelte az öreg orvos. -  Én 

hívattam be Tamás fráterrel, hogy megkeresse a 
füveket a lápban, gvardián atyánk gyógyítására.

- S ki adott erre engedélyt, atyám?
- Nem volt rá szükség. A gvardián rendeletére 

hívtuk a kolostorba.
Én az ő helyettese vagyok.
Oly dolgokban , amelyekben önmaga nem tud 

vagy nem akar intézkedni. A gvardián utasítására a 
legény addig marad kolostorunkban, amíg én 
szükségesnek látom.

Páter Anselmus szemében hideg gyűlölet fénye 
villant, de alázatosan meghajtotta fejét.

S te meddig tartod szükségesnek, atyám?
Még nem tudom -  felelte az öreg szakái lát 

simogatva.
Ebben a pillanatban kint élesen megszólalt a kapu 
csengője, s páter Anselmus két kezét csuhája ujjábán 
összefonva kisietett a szobából.

Néhány perc múltán a kapus fráter lélekszakadva 
rohant páter Anselmus cellájába.

Őnagysága a szolgabíró úr -  lihegte -  a maga 
személyében áll a kapu előtt...

Mit akar? -  kérdezte a páter.
A rendfonökkel beszélni. Vezessem a

gvardiánhoz?
Jól tudod -  felelte megrovó hangon a páter -, 

gvardián atyánk hívőhöz méltó alázattal és 
megnyugvással váija a halált. Földi dolgokban aligha 
kíván már szólni...

Akkor hát? -  topogott a fráter. -  A szolgabíró úr 
türelmetlen.

Páter Anselmus ráförmedt:
A világi hatalom küldötte váljon alázattal az 

eklézsia szentelt falai előtt. Tisztedhez illő
méltósággal vezesd elém.

Amikor a szolgabíró belépett, a gvardián 
helyettese már ott ült kis kecskelábú asztala mögött, s 
elm érültén olvasta breviáriumát.

Atyám személyében a tudós és nevezetes páter 
Anselmust üdvözölhetem? -  kérdezte a hosszú szőke 
fiatalember, aki láthatólag igen büszke volt új 
méltóságára és finomkodó modorára.

A páter felpillantott könyvéből.
A kapus fráter megyei szolgabíránk érkezését 

jelentette. Te volnál az, fiam?
A visszaállított Csongrád megye nagyságos 

főispánjának és Szeged város főbírójának 
képviseletében.

S mit kívánnak e nagyurak Szent Ferenc 
observans rendjének szegény testvéreitől?

A rendfőnökhöz jöttem.
A gvardián...
Haldoklik -  szakította félbe a szolgabíró -, s 

utódja páter Anselmus lesz.
A pap szeme hirtelen felvillant, de aztán 

lehajtotta fejét.
Az feletteseimtől függ...
A szolgabíró úgy tett, mintha nem hallaná.
S a gvardiáni székből néhán év múltán végre 

eljuthat talán atyám a császárvárosba, ahol rendkívüli 
képességeinek megfelelő helyen szolgálhatja az 
eklézsiát.

A tanácsházán, úgy látszik, többen törődnek 
jövőmmel, mint jómagam

A megye s a város vezetői aggódó szeretettel 
kísérik nagy múltú kolostorunk tudós vezetőjének 
reménykeltő útját...

Aggódó szeretettel?
Amelynek erejével arra szeretnénk kérni páter 

Anselmust, hogy maga is törődjék kissé jövőjével. Mi 
támogatásunkat és segítségünket ajánljuk.

Köszönöm a kolostor nevében -  mondta a páter. 
-  A megye s a város egyaránt számíthat az újjáépítés 
nagy munkájában a rendünk segítségére.

Erre is számítunk, de most ennél jóval 
kevesebbet kérünk -  mosolygott a szolgabíró -, 
voltaképpen egy semmiséget...

Mi lenne az? -  kérdezte a sápadt képű szerzetes.
Jól tudja, atyám -  kezdte a szolgabíró -, hogy a 

helytartótanács rendeletére felállítottuk a pandúrságot 
az elszaporodott betyárok, kóborlók, szökött 
jobbágyok és katonák megzabolázására. A 
nádasokban, lápokban megbúvó népség a kuruc 
lázadók eszméit őrzi ma is.

Igazad lehet - mondta a szerzetes -, de mi köze 
ehhez Szent Ferenc szegény szolgáinak?

Sohasem lehet tudni -  mosolygott rejtélyesen a 
szolgabíró. -  Néhány napja a tápéi rétet hajtottuk meg 
soványeredménnyel. A pandúrhadnagy csak fél tucat 
kóborlót hozott be a tanácsházára. Akadt közöttük 
katonaszökevény, veszedelmes lator, s olyan is, 
akinek az apja harcolt Rákóczi seregében.

(Folytatás a decemberi Kisújságban.)
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ERDÉLY.
(Harmadik rész)
írta Singer Iván.

A Marosvásárhely felé vezető út semmiben sem 
különbözött a Zilahitól. Jancsi megtanulta az ő első 
román mondatát, ami így hangzik: „Druman luku”. 
Lefordítva magyarra: „Az út, javítás alatt!” E tábla 
kísért egészen a Tárgu Muresi Continentál szállodáig. 
Ausztrál szemmel megdöbbentő, hogy 120 kilométer 
utazás eltarthat egy egész napot. Félve gondoltunk a 
következő napra, amikor Aradig 400 kilométeres út 
áll előttünk. És ki tudja hány „druman lukru” táblával 
fogunk találkozni. Szemeinkben ez a „druman lukru” 
kiírás Drakulához hasonló rémképet jelentett. Edit, 
aki picit babonás, azonnal elvetette az esetleges tervet 
Segesvár felé közlekedni, szintén Vlad Drakula miatt, 
így a haditanács úgy döntött, hogy Meggyesen 
megyünk keresztül és Gyulafehérvár irányában, talán 
elkerüljük a sok „drumán lukruf ’ -  Drakulával együtt.

De ebben a percben Marosvásárhelyen vagyunk. 
Szemben a magyar színházban, a „Kopor-show”, 
(koporsó) darabot játsszák. E város 165 ezer 
lakosságának, még a legrománabb statisztikája szerint 
is a magyarok mutatják a többségét. Ipari város és a 
vármegye központja. Az 1601-bne pusztító belharc 
fölégette a várost. Ez időben három bástyát építettek a 
tímárok, a bodnárok és a szabók. A Kultúrpalota 
megemlékezik a magyar mivoltáról, hiszen a Zsolnai 
színes cserepeivel fedett tetőzet alatt üvegfestmények 
találhatók, melyek Jókait, Kossuth Lajost, Petőfit, 
Liszt Ferencet, Munkácsy Mihályt és Erkel Ferencet 
ábrázolják. A második emeleti kisterem üvegablaka 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alakját ábrázolja 
tudósai körében. Úgyszintén Marosvásárhelyen 
található a Teleki magánkönyvtár 40 ezer kötetes 
kincsesháza. Még az állandó elrománosuló utcák 
nevei mellett is meghagyták a Petőfí-teret, Bolyai 
utcát és Liszt Ferenc utcát is. Itt is, mint Erdély többi 
városaiban ott lobognak a házak tetejéről a román 
zászlók.

Másnap a hosszú út miatt hajnalban ébredtünk. 
Utunk nagy része követte a Maros folyót. Radnót-tól 
délre fordultunk, az utunk mesebeli tájakon vezetett 
át. Egy ősi nép országa ez, amely magyarabb a 
magyarnál! Minden falu, minden városka emlékeztet 
az iskolában tanultakra. Az egyetlen baj, hogy csak 
ilyen rövid időt töltünk Erdélyben, hiszen minden 
kőnek mondani valója van itt. Minden vár romja 
legendát mesél. És hány ilyen várromot hagyunk 
magunk mögött anélkül, hogy időnk lene azt 
közelebbről megtekinteni. Déva dicső vára mosolyog

a sziklákról és eszünkbe jutott a vers is, amiben a 
kőműves ide falazta be a feleségét.

Arad felé haladunk tovább és megéheztünk, 
megszomjaztunk. Sajnos a világnak e gyönyörű 
részén nincsen lehetőség megpihenni az út mentén. És 
ni-ni, egy kacskaringós utacska vezet le a Maros 
partjára. Sajnos itt a „rossz emberek”, a természet 
szeretet hiányában, szemét dombot telepítettek ide, 
úgy mint mindenhol ahol erre lehetőséget találnak, 
így a Maros helyett, kényszerülve voltunk a Déli- 
Kárpátok látványában gyönyörködni. Amikor pedig a 
saját hulladékaink eldobásáról volt szó, javaslatom 
szerint, nem használtuk az ott bűzölgő szemétdombot, 
hanem magunkkal vittük, és később váltunk meg 
azoktól a megfelelő helyen.

És íme, Dobrá-nál kávékifoző. Kiszálltunk 
Jancsival megérdeklődni a lehetőségeket. Aztán egy 
gyors visszavonulásra került sor. Kiderült, hogy ez 
egy egészen más fajta intézmény. A bódéban pénzért 
szeretkeztek. Szégyen a futás, de hasznos...de mi 
nem azért futottunk, mert olyan puritánok lennénk, de 
a csibészek kergettek. Hogy miért, máig sem tudjuk, 
de elképzelésünk szerint nem volt semmi jó szándék a 
közeledésükben.

Kávézni azért megálltunk később. Itt ellentétben 
a - jó fogadtatással -  mint minden erdélyi faluban, 
rettenetes kávéban volt részünk, ami ráadásul hideg is 
volt. Talán jobb kávét mértek a kupiban?

Aradra előbb érkeztünk, mint gondoltuk. Arad 
zöld és gyönyörű. Még az nap este keresztül mentünk 
a hídon keresve az aradi várat és a Tizenhárom 
Vértanú emlékművét. A vár helyett román katonai 
tábor található, ahová tilos a bemenet. Az 
emlékművet pedig áthelyezték és csak másnap volt 
lehetőségünk ezt felfedezni. A várost mégis jól 
bejártuk. Épületei gyönyörűek. A folyópartot zöld
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ligetek fogják körül. Gyerekek hancúroznak. Egyes 
családok magyarul, mások románul társalognak, de 
majdnem mindenki érti mind a két nyelvet.

Másnap még megtekintettük a vértanuk 
emlékművét. Fájó szívvel búcsúztunk a haza hőseitől, 
akiket gyalázatos módon kivégeztek. Mint volt 
katona, tisztelegtem a mártír tábornokok emlékműve 
előtt.

Ezzel be is fejeződött az öt napunk Erdélyben. 
Örök életemben hálás leszek Jancsi barátomnak, aki 
nélkül az utunk nem valósulhatott volna meg. 
(Bocsánatot kérek, amikor be próbáltam avatkozni, az 
egyébként kitűnő vezetésébe.) Továbbá köszönöm a 
sok kávét és finom tízóraikat, Edit remekműveit! 
Nem beszélve a fordításokról, melyeket Dvorika 
olyan kitűnően végzett románról magyarra és 
fordítva.

A kedves olvasónak pedig azt ajánlom, hogy 
igyekezzen eljutni Erdélybe. Ha lehetőségeiktől 
kitelik, érdemes ezt az utat hosszabb időre 
meghosszabbítani. Csak számításba kell venni a rossz 
utakat és a „druman lukrút”-okaf’.

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; АУН.(ОЗ) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

FIZESSEN ELŐ ÉS HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

FIGYELEM. KÖNYVISMERTETÉS!
....de, szabadíts meg a gonosztól!....

A somogyi Fotóklub nyolc tagja (Barna Ágnes, 
Csonka Béla AFIAP., Horváth Ádám, Lakos István, 
Szentiványi Árpád EFIP., Dr.Toperczer István, Tóth 
Béla, Völgyi Attila) 1998-ban, majd 1999-bne 
ellátogattak Szlavóniába a szerbek által szétlőtt három 
magyar faluba. Szentlászlón, Kórógyon és Haresztiba 
készült közel 1500 felvételből válogatták ki a 132 
fényképet tartalmazó, „....de szabadíts meg a 
gonosztól...” című könyv anyagát. Ugyanebből a 
válogatásból 72 fotó adja egy kiállítás anyagát. A 
kiállítás anyagát Kaposvárot 1999 júliusában, 
Eszéken, majd Budapesten ez év májusában a 
Magyarok Házában mutatták be.

A Kaposvári kiállítást Csoóri Sándor, Kossuth- 
díjas költő a Magyarok Világszövetségének volt 
elnöke nyitotta meg és ő írta a könyvhöz a bevezető 
szövegét. Ebből idézek részletet:

„Szentlászlón nincs olyan ház, kútkáva, istállófal 
melyet ne érintett volna meg üszkös ujjával a 
végromlás. Keres az ember egy ép kapukilincset, 
ajtófélfát, szószéket, asztalsarkot de nem talál. Ebben 
a faluban ismét bebizonyosodott, hogy az ember által 
kirobbantott apokalipszis sokkal barbárabb, durvább, 
mint az istené vagy a természete.

A romok számunkra nemcsak háborús romok, 
hanem történelmiek és szimbolikusak is. Mintha egy 
nagy zárszámadás félelmetes illusztrációi volnának: 
lássátok, magyarok, így töredezik le világotok 
pereme, széle és zuhan bele a semmibe. S nemcsak 
itt, ahol ez a pusztulás láthatóvá vált, hanem 
köröskörül mindenütt a széleken a szórványlétben, a 
szórványsorsban. Nem kell feltétlenül lerombolni az 
istenházát, miként a szerben itt a környéken 
gyűlölettel lerombolták, nem kell szíven lőni a házak 
előtt kinyílt őszirózsákat, a lélek abba is belehal, ha 
elveszik tőle szavanként az anyanyelvet, ősei tudását, 
emlékezetét.

.... Ilyen könyv aligha született még a 
fényképezés történetében. A romokat látva egy egész 
nemzet döbbenhet magára: hiszen a peremen 
lezajlódó végzet mindig lezajlódik a központban is!”

Az Fotó-albumot meg lehet tekintem a Kisújság 
Szerkesztőségében, vagy megrendelhető a Somogyi 
Fotóklub címén: Kaposvár H-7401. P.O.Box. 225. 
HUNGARY. A Fotóalbum ára: 3000 Forint.

Az eladásból befolyt összeget a három település 
újjáépítésére létrehozott alapítmány számlájára 
utaljuk át. .

Előre is köszönjük támogatásukat!
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2000
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

SZESZES VICCEK!?

ÖNÉLETRAJZ
Felvételi vizsga a színművészeti főiskolán.
- A többiek mind mellékelték az önéletrajzukat 

is! -  csóválja fejét a bizottság elnöke, amikor a csinos 
lányt beszólítják. -  A magáé hol van?

Azt gondoltam, ha a tanár úr kíváncsi rá, egy 
este egy üveg finom ital mellett mindent elmesélek...

- Édesapám, az édesanyám azt üzeni, jöjjön 
haza, nem illik ilyen dolog-időben a kocsmában ülni.

- Béni, ide gyere! Látod-e ott a falban azt a két 
szöget?
A gyerek erősen nézi a falat.

- Mond meg anyádnak, addig nem megyek, amíg 
az a két szög négy nem lesz!....
Kis gondolkozás után megszólal a gyerek:

- Akkor hazajöhet, édesapám, mert az a két szög 
csak egy szög a falon...

AZ ÁSVÁNYVÍZ
Két „piás” utazik a vonaton. Az állomási restiben 

ittak ugyan három-három fröccsöt, de ismét 
szomjasak. Igen ám, de a mozgó árusnál csak 
ásványvíz van. Ráfanyalodnak, megveszik. Az 
egyikük nagyot kortyol belőle, közben a vonat 
beszalad az alagútba.

Milyen? -  kérdezi a másik.
Nehogy igyál belőle! Én már megvakultam...

JÓ AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG
A légikisasszony egy kupica konyakot kínál a 

repülőgépen utazó papnak.
- Milyen magasan repülünk? -  kérdi a 

lelkipásztor.
- Nyolcezer méteren.
- Akkor jobb, ha lemondok az italról. Túl közel 

van a főnök...

ALKOHOLIZMUS
A Feleség kéri az orvost, segítsen az Alkoholista 

férjén.
Próbálta már a Férje az Alkoholic Anonimust? 
Gondolom, megiszik ő mindent...

Anyukám...hukk...De jó, hogy nem vettük 
meg... hukk a bundádat... a múlt héten!

Miért?...
Mert... .hukk, lement az ára!....
Tényleg? És hol?...
A torkomon!......
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KARÁCSONYI
ÜDVÖZLETEK

KÜLDJE KARÁCSONYI ÉS 
ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGAIT 
A CSALÁDNAK, 
BARÁTAINAK 
A NAGYVILÁGNAK.....

НА Г SOR (KB.4 0 -5 0 SZÓ) $ 6 .0 0

HUNGÁRIÁM FRIENDSHIP SOCIETY 
MAGYAR SARÁTI KÖR 
GOLD COAST
A D D R E S S : 5 E u g e lla  c r t  N e ra n g  Q Ld  
4211 Ph: 07  55962601

Queenslandi hírek:

Fontos dátumok!
November. 26, Vasárnap, d.u. 1 - 5  óra között 

CSALÁDI DÉLUTÁN. 
December. 31, Vasárnap, d.u. 7 órától reggel 
1 óráig. SZILVESZTERI BÁL. 
Hely:Nerang Bicentennial Community Centre 
Belépődíj:

a családi délutánra ebéddel együtt: $12.00.
Szilveszter este: vacsora, pezsgő;

éjfél után virslivel: $25.00.
Érdeklődés, helyfoglalás: Phol Marika telefon
számán: (07) 5596 2601.

FIGYELEM. KÖNYVISMERTETÉS!
....de, szabadíts meg a gonosztól!....

A somogyi Fotóklub nyolc tagja (Barna Ágnes, 
Csonka Béla AFIAP., Horváth Ádám, Lakos István, 
Szentiványi Árpád EFIP., Dr.Toperczer István, Tóth 
Béla, Völgyi Attila) 1998-ban, majd 1999-bne 
ellátogattak Szlavóniába a szerbek által szétlőtt három 
magyar faluba. Szentlászlón, Kórógyon és Haresztiba 
készült közel 1500 felvételből válogatták ki a 132 
fényképet tartalmazó, „....de szabadíts meg a 
gonosztól...” című könyv anyagát. Ugyanebből a 
válogatásból 72 fotó adja egy kiállítás anyagát. A 
kiállítás anyagát Kaposvárot 1999 júliusában, 
Eszéken, majd Budapesten ez év májusában a 
Magyarok Házában mutatták be.

A Kaposvári kiállítást Csoóri Sándor, Kossuth- 
díjas költő a Magyarok Világszövetségének volt 
elnöke nyitotta meg és ő írta a könyvhöz a bevezető 
szövegét. Ebből idézek részletet:

„Szentlászlón nincs olyan ház, kútkáva, istállófal 
melyet ne érintett volna meg üszkös ujjával a 
végromlás. Keres az ember egy ép kapukilincset, 
ajtófélfát, szószéket, asztalsarkot de nem talál. Ebben 
a faluban ismét bebizonyosodott, hogy az ember által 
kirobbantott apokalipszis sokkal barbárabb, durvább, 
mint az istené vagy a természete.

A romok számunkra nemcsak háborús romok, 
hanem történelmiek és szimbolikusak is. Mintha egy 
nagy zárszámadás félelmetes illusztrációi volnának: 
lássátok, magyarok, így töredezik le világotok 
pereme, széle és zuhan bele a semmibe. S nemcsak 
itt, ahol ez a pusztulás láthatóvá vált, hanem 
köröskörül mindenütt a széleken a szórványlétben, a 
szórványsorsban. Nem kell feltétlenül lerombolni az 
istenházát, miként a szerben itt a környéken 
gyűlölettel lerombolták, nem kell szíven lőni a házak 
előtt kinyílt őszirózsákat, a lélek abba is belehal, ha 
elveszik tőle szavanként az anyanyelvet, ősei tudását, 
emlékezetét.

.... Ilyen könyv aligha született még a 
fényképezés történetében. A romokat látva egy egész 
nemzet döbbenhet magára: hiszen a peremen 
lezajlódó végzet mindig lezajlódik a központban is!”

Az Fotó-albumot meg lehet tekinteni a Kisújság 
Szerkesztőségében, vagy megrendelhető a Somogyi 
Fotóklub címén: Kaposvár H-7401. P.O.Box. 225. 
HUNGARY. A Fotóalbum ára: 3000 Forint.

Az eladásból befolyt összeget a három település 
újjáépítésére létrehozott alapítmány számlájára 
utaljuk át. .

Előre is köszönjük támogatásukat!
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56-os MEGEMLEKEZES A 
BOCSKAIBAN!

Október 23-án, mint minden évben ez idáig, össze
gyűltek Melbourne magyarjai megemlékezni az 56-os 
forradalom mártírjairól. Ezt megelőzően, 22-én 
vasárnap az ünnepi istentisztelet keretei között a 
kongregáció, a református templom bejáratánál 
elhelyezett emléktáblát koszorúzta meg.

Nagyon megható volt látni, hogy ennyi év után is 
a szívük mélyén megtisztelik e napot, ami most már 
vitán kívül áll, hogy a kommunizmus bukásának 
kezdetét jelentette, nem csak Magyarországon, hanem 
az egész világ népei között is.

Nt.Dézsi Csaba
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DÉKI LAKATOS SÁNDOR és 
ifj.Déki Lakatos Sándor 
a Magyar Központban.

Nagyon szép élményben volt részünk október 7- 
én a Magyar Központban. A világhírű Lakatos Sádor 
és fia, a milleniumi év alkalmából elhozták 
Melboumebe cigányzenekarukat, és a magyar nép és 
cigányzene gyönyörű alkotásait.

Az első pillanattól kezdve, amikor megjelentek a 
színpadon a jó hangulat átjárta a termet. Csak úgy 
peregtek a szebbnél szebb dalok, csárdások, - úgy 
hogy a nézőközönség is velük énekelt. A műsor 
változatos és lenyűgöző volt. Az apa és a fia Lakatos 
váltakozva álltak elő különböző számokkal. Ezek 
között volt „pacsirta”, Tere-fere polka, Liszt második 
rapszódiája, sok szép magyar nóta és csárdás. Több 
mint két óra hosszat "mulattunk” -  és olyan jól 
éreztük magunkat, hogy senki nem akart haza menni.

Az előadás után még tovább maradtunk, 
beszélgettünk a zenészekkel, - lehetett vásárolni a 
kazettákból és zenei felvételeikből. Azt hiszem, hogy 
mindenki nevében mondhatok köszönetét az igazán 
kellemes estéért, és remélve, hogy visszatér 
Melboumebe a két Lakatos Sándor szórakoztatni a 
melboumei közönséget.

Bőd Ágnes.

Minden magyart szeretettel vár az Ős Hitű 
Magyar Egyház Gyülekezete.

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 Melboumi magyar cserkészek koszorút helyeznek 
el a Központ Hősi Emlékművénél, Októberi 
megemlékezés alkalmából.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc.
Isten- tiszteletet tart,

November 26-án 
Délelőtt 11: 00 órai kezdettel 

A Noble-Park Community Center-ben, 
Memorial Drive, Noble Park, (Ross Reserve)
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54 sz. Hunor és Magyar és a 63 sz. Tormav 
Cecil Cserkészcapatok Melbourne-i hírei.

Nagy fába vágta a fejszéjét a fiú-cserkész autó
barát társasága. Egy 1963-as Katonai teherautó 
felújításán dolgoznak! A tervek szerint a felújított 
teherautót el fogják adni vagy múzeumi részlegnek, 
vagy film társaságnak. Ezzel próbálnak anyagi 
segítséget nyújtani a cserkész foglakozásokhoz.

Munkanapot hirdettek November 11-ére amit a 
Martonhelyi Ádám szülei házánál tartanak, (ott van a 
teherautó), a munka-nap alkalmával a leány 
cserkészek szilvás-gombóccal kedveskednek a 
fiúknak.

Két Mikulás piknikre készülünk.
Az első December 2-án lesz a Magyar 

Központban, ahol a cserkészek ebben az évben is, 
kiveszik a részüket a munkából, és a szórakoztatásból 
is. Elvállalták a megjelent gyerekek szórakoztatását és 
sütemények italok árusítását is, mint mindig.

A második Mikulás a „Cserkész Mikulás” lesz 
December ^o-én az East Warburtoni Cserkész 
Parkban. Egész napos piknik, reggeltől -  ameddig!?

A szokásos nyári tábor Január 15-től -  21-ig lesz 
az East Warburtoni Cserkész Parkban. Ez évben a 
tábor rövidsége miatt nem tervezünk látogató napot.

Reméljük, hogy ezen a nyáron is olyan szép 
időnk lesz, mint tavaly volt, és minden magyar 
cserkész örömmel várja a táborozást.

A cserkészek részvettek Szeptember 29-én 
Magyarország Miniszterelnöke Orbán Viktor 
látogatásán a Magyar Központban. Ugyanúgy, a 
cserkészek szép számmal jelentek meg az Októberi 
Hősök emlékmű koszorúzásánál és helyezték el a 
saját koszorújukat. Úgy a magyar államfő, mint 
valamennyi állami képviselő elismeréssel nyilatkozott 
a Melboume-i cserkészek munkájáról.
Köszönet és elismerés minden cserkész-vezetőnek!

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

NOVEMBERI 
NAPTÁR.________ ___
November 5. Vasárnap.

d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Szent István templom búcsú 

November 11. Szombat.
3ZZZ Önkéntes Rádió Bál.

November 12. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

November 19. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
MHTV Piknik 

November 25. Szombat
Katalin Bál. este 7:30-tól.

November 26. Vasárnap, 
d.e. 8:30 órakor szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Irodalom és Zenebarátok köre________

Figyelem! Szilveszteri bál jegyek! 
Megrendelt jegyeket ki kell fizetni 

legkésőbb dec.3-ig. 
a Mikulás — piknik a záró idő.

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

Az alkalom című filmet;
November. 12- én d. u. 3 órakor.

Szereplők: Somlay Artúr, Bordi Bella, Várkonyi 
Zoltán, és még sokan mások!

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

IFI. rész.

MAGYAR KÖZPONT.
Az 1970-es években fellendült társadalmi élet 

következményeként a Hungária Co-operative Society 
Ltd. Westgarthi Magyar Háza egyre szűkebbnek 
bizonyult. Mint említettem a hatóságok nem 
engedélyezték itt a további építkezést. A belső 
városrészek magas ingatlan árai miatt az aránylag 
olcsóbb, fejlődésnek kezdeti fokok álló, külső keleti 
városrészekben kellett keresni építkezésre alkalmas 
területet, ahol különben is a magyarság túlnyomó 
többsége élt.

1977 elején a cserkész fenntartó testület 
kezdeményezésére megalakult az ifjúsági szövetkezet: 
Hungárián Youth & Cultural Co-operative Ltd. 
Néven. Célja egy új Magyar Központ keretében 
ifjúsági és cserkészotthon létrehozása, bármely 
mennyiségű részvény jegyzésével, azzal a 
megszorítással, hogy szavazati joggal azok 
rendelkezzenek, akik legalább $500.-t fizetnek be. 
Ezzel egyidejűleg alakult meg a harmadik 
szövetkezet: Hungárián Social Club Ltd. Néven, mely 
céljául tűzte ki egy étteremmel is rendelkező 
klubhelyiség felépítését $ 1000-os előjegyzéssel. 
Végül 1977 második felében alakul a Regnum Co- 
operative Ltd. , mely egy ökumenikus templomot 
tervezett építeni a Központ területén.

Ez a négy szövetkezet 1977 októberében az 
építkezés és fenntartás egységes irányítására 
megalkotja a csúcsszervezetet Hungárián Community 
Co-operative Association Ltd. Néven, melynek 
igazgatósága a négy szövetkezet kiküldötteiből 
tevődik össze. Valamennyi szövetkezet Victoria állam 
Co-operative törvénye alapján, a Registery of 
Corporate Affairs felügyelete alatt működik, mint 
non-profit szervezet.

Az építendő Magyar Központ számára Jandó 
Gyula és Hende Sándor földbirtokukból fölajánlottak 
díjmentesen egy nagyobb területet és hamarosan 
megindult a részvényesek toborzása. Azonban 
kiderült, hogy a földdarab nem alkalmas a Központ 
építésére, mivel villany, gáz és víz bevezetésére még 
hosszabb ideig nem kerülhetett sor. Újabb javaslatuk 
az volt, hogy részvények formájában befizetnek olyan 
összeget, mellyel megfelelő helyen egy új terület 
vásárolható, ha a melboumei magyarság előteremt az 
építkezés megkezdéséhez egy éven belül $ 100.000 
alaptőkét.

Hatalmas propaganda indult meg az alaptőke 
összegyűjtésre. A szépen hangzó újságcikkek két 
hónap alatt $33.000 eredményeznek, ennél több jön 
össze a személyes megkeresések révén. A legnagyobb 
sikert a különböző rendezvények sorozata adja, 
melyek nagy részét Linka Márton az ifjúsági 
szövetkezet elnöke szervez. 1978 november végén 
$102.000 áll rendelkezésre az ifjúsági épület 
létesítésére.

Általános megegyezés szerint a westgarthi 
Magyar Házat mindaddig nem lehet eladni, amíg az 
új Központ első épülete el nem készült. Ez érthető, 
jogos volt az aggodalomra, mert az eladás és az új 
épület elkészülése közötti esetleg hosszú idő alatt 
szétesnének azok a csoportok, melyek eddig 
használták a régi épületet. A régi épület eladása 
nélkül a Magyar Ház Szövetkezetneknem volt pénze, 
hasonló képen állt a Social Club. Ezért megegyeztek a 
szövetkezetek, hogy az ifjúsági szövetkezet kezdje 
meg az építkezést, mely az erre koncentrált gyűjtés 
alapján képes azt megtenni. A többi szövetkezet 
határotata az volt, hogy a közművek: villany, gáz, víz, 
csatornázás, szennyvíztisztító létesítéséhez 
hozzájárulnak meglévő csekély rendelkezésre álló 
pénzükből. ($90.000). Ekkor vette át az egész 
Központ ügyvezetői igazgatói tisztségét Faith Ferenc, 
beleértve az építkezés pénzügyi irányítását is.

Közben folytak az építkezési tervek készítése és 
a további gyűjtések. A szervezők munkabíró 
képessége csodálatos koncertek, kirándulások, bálok 
szinte egymást követték. Cserkészek házról-házra 
járva ezerszámra adtak el ötletesen készített 
térképeket, összegyűjtöttek 20,000 használt téglát, 
amiket megtisztítás után felhasználtak az építkezés 
alapjaiban. Az önkéntes dolgozók szorgos kézzel 
bozótot irtottak, fákat vágtak ki a Központ területén. 
Megjelentek a „bulldózerek” a talaj egyenesítésére. 
1979. november elején a vasbeton beöntése után 
megkezdődött az építkezés munkája, hétvégeken 50 -  
60 önkéntes dolgozik Szabó Géza irányításával. 
Koszó Károly és Chanádi András kőművesek több 
mint 100.000 téglát raknak le néhány hónap alatt, s 
mire beállt az esős évszak az emeletes épületen már 
rajta volt a tető, Gál László munkájának 
eredményeként. Az esős időjárás már nem volt 
probléma, a belső munkálatokat nyugodtan lehetett 
végezni. 1981 decemberében az ifjúsági épület 
emeleti része már használható volt. A megnyitó 
ünnepélyen Mr. Jeff Kenneth bevándorlási miniszter 
$5.000-t nyújtott át Ausztália és a Victoria 
kormányok nevében 500 szék vásárlására. További
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nyolc hónapra volt szükség az ifjúsági épület alsó 
része munkálatainak befejezésére.

A Központ első épülete tehát elkészült 1982 
második felében $350.000 költséggel, beleértve a 
hátsó kocsiparkoló helyet és a további építkezésekhez 
szükséges közművek előkészítő munkálatait is. 

Mindezt elértük adóság nélkül!
Faith Ferenc.

(folytatás a következő Kisújságban)

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR CITIZEN 
CLUB.
Novemberi összejövetelek: 7-én és 21-én.

Találkoznak a Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantima. 3152.

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.)__________

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 NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍRÉT 
A Klub Októberi összejövetelei: November 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 HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Novemberi összejövetelek: 6-án és 20-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. November 11-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kéijük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans. Novemberi összejövetelek 6-án, 13-én, 
20-án, 27-én.

Az összejövetelre, mindenkit szerezettél vár és 
hív a vezetőség nevében Boros Veronika, 
érdeklődés a 9337 3993 telefonszámon.
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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 GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET TNG. HÍRFJ.

Novemberi Naptár:
• 5-én, vasárnap, Református Istentisztelet 2 

órakor.
• 6-án hétfőn, Nőszövetségi uzsonnája, 2 órakor 

az otthonban.
• 11-én, szombaton, Családi Est az otthonban 5 

órai kezdettel.
• 18-án, szombaton, Szentmise 5 órakor az 

otthonban.
• 20-án, hétfon, Szt. László Vezetőségi gyűlés 6 

órakor az otthonban.
• 25-én, 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 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 hétfon 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!

A Szerkesztőség 
tudomásul vette, hogy az 
XI. Magyar Milleneumi 
Találkozóról megjelent a 
tájékoztató - könyv formájában - az 
Advance Graphics kiadásában. Az 
abban megjelent képek kb. 80% - a 
Kisújság felvételei voltak, amiről a könyv nem tesz 
említést. Az ez évi Januári és Februári Kisújság lapjai 
majdnem teljes egészében a találkozóval 
foglalkoztak, és a képek, eredeti színesben (jobb 
minőségben, mint azok a könyvben láthatók) 
megtekinthetők és rendelhetők a szerkesztőségnél!

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 é v :.........................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


