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LEHETE A  TÖRTÉNELEM KEREKET
Vis s z a f e l é  t o r s a  tnl

Ezerkilencszázhúsz
óta minden június 
emlékezteti a magyarokat az 
első világháború tragikus 
befejezésére. Trianonra.

íme, most már a 
harmadik, negyedik
generáció nő fel és még 
mindig világszerte hallatszik 
a magyarok panasza:
„Igazságot
Magyarországnak”!

Miért érzi a magyarság nagy része azt, hogy 
Magyarország teljes egészében csak „Nagy- 
Magyarország” lehet?
Talán ez az érzés sokkal jobban foglalkoztatja a 
magyarokat, akik távol az óhazától -  sokan nem 
jósszántságból hagyták el az országot -  hanem azért 
mert meggyőződésből harcoltak, és életüket 
vesztették volna egy elképzelt magyar szabadságért.
A Magyarok Világszövetsége kezdemé-nyezésére, - a 
megválasztott vezetőség megosztódott nézetei között 
-  felvetette a kérdést, hogy a Magyar Állam 
lehetőséget találna-e a trianoni békeszerződés 
felülvizsgálásának kezdeményezésére.

Tudjuk nagyon jól, hogy azok a magyarok, 
akik a mostani Magyarországon kívüli, idegen 
országokban élnek, sokkal nagyobb vágyuk és álmuk 
az, hogy ismét egy Nagy-Magyarországhoz 
tartozhassanak. Ezen úton látják a hosszú 
kisebbségben eltöltött szenvedéseik megszűnését.

De lehet-e a 
történelem kerekét visszafelé 
forgatni? Olyan még nem volt, 
hogy régi idők vissza tértek; 
idők, emberek és a 
világkörülmények gyorsuló 
iramában nehéz elképzelni egy 
„m indenkiáltar elfogadott 
revíziót.

Ma, amikor már eltelt 
félévszázad a második 
világháború után és nagy 
áldozatok árán Magyarország 
bebizonyította 

szabadságszeretetét, és békés alkotó 
teljesítőképességét. Egyúttal elnyerte elismerését az 
európai országok unió tagjai között. Ezek az országok 
elismerik Magyarországot és népét, mint egyenlő társ 
országot. Ez az elismerés természetesen 
világviszonylatban is mutatkozik, és ennek fontossága 
abban mutatkozik meg, hogy Magyarország elismerve 
a világ politikai és gazdasági élet tagja lesz.

Azért mégis felmerül a kérdés: csak azok a 
magyarok élvezhetik ezt az unióhoz tartozást?
A Trianon által elvesztett területeken élő millió 
magyar, aki vallja magyarságát, talán jobban mint aki 
otthon él, az nem számit? Ezért fáj nekünk Trianon!

De egy valami biztos, a jövőre nézve -  
Magyarország és a magyar ember, tagja lesz egy 
Európai egységnek, aminek védő intézményein 
keresztül alapjábanvéve boldogulni fog. Eljön az az 
idő, amikor a magyarokat számontartva az egész világ 
területén segítve,- akár hol élnek is -, a mainál sokkal 
erősebb elválaszthatalan kapocs fogja összetartani.

Szeverényi László
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Magyarországi HÍREK.
Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről. 

MAGYAR ÍZEK. MAGYAR ÉTELEK!
„Nem szabad a magyar konyhát pusztulni hagyni!

(Mikszáth Kálmán)
Április végén meghívót kaptam a budapesti 

Hotel Páva Pláza Étterembe, ahol egy új egyesület, a 
Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Egyesülete 
mutatkozott be a sajtó képviselői előtt.

A színes sajtótájékoztatót és az utána következő 
fogadást Dr.Révay András sajtófőnök szervezte.

Az Egyesület székhelye: Szolnok. Célja: a 
gasztronómiai fesztiválok népszerűsítése. A magyar 
gasztronómiai hagyományok ápolása, a tájjellegű 
ételek gyűjtése, gyakorlati bemutatása, népszerűsítése 
bel- és külföldön. A magyar tájjellegű étkezési 
kultúra történelmi, néprajzi, gasztronómiai, 
idegenforgalmi hagyományaink ápolása, megőrzése. 
A tájjellegű gasztronómiai fesztiválok támogatása, 
turisztikai termékké fejlesztése.
A főcél: megőrizni értékeinket, hiszen a nemzetközi 
gasztronómusok a magyar konyhát a világ öt legjobb 
konyhája közé sorolják. Az Egyesület vezetősége: 
Csányi Sándor elnök, Béres Béla alelnök s a tagság : 
Ambrus Zoltánná, Kirélyházi Andor és Mészáros 
István.

Benke László ötszörös Oszkár-díjas mester
szakács hangsúlyozta a hagyományápolás 
fontosságát, a gasztronómia múltját, jelenét és 
jövőjét. Fontosnak tartja a magyar értékek 
megőrzését.

A sajtótájékoztatón bemutatkoztak a különböző 
régiók. így például az Észak-alföldi régió, ahol nagy 
szerepet játszanak a kulináris élvezetek, az igazi, 
hamisítatlan ételek: a bográcsban, szabad tűzön főzött 
bográcsételek, a „slumbuc” (más néven öhön) és a 
bográcsgulyás.

Országos
Gulyásfőző

Verseny

Tiszaliget

2001, szeptember 01-02.

A szeptember 1-2.-ára meghirdetett szolnoki 
gulyásfesztiválon alkalmi szakácsok és kuktáik 
bográcsokban főzik az egyik legismertebb nemzeti 
ételünket. A hagyományos rendezvényt borbemutató 
és kézműves vásár színesíti majd. A szolnoki 
gulyásfőzés keretében emugulyás is be van 
ütemezve, amelyet Bodrogi Gyula a Vidám Színpad 
igazgatója, a népszerű színművész, a közismert 
vadász és kiváló szakács készít. Dr.Sz.E.

«Mim« 3lrt 3tuÖió Sí ©altért)
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiáll ítása.

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.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

Telefon: (02) 365-3532

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, Fl. USA)

Ottawában is élnek magyarok.
Már megtanultam, hogyan kell a magyar misére 

menni autóbusszal Ottawában. Sajnos másfél órát kell 
utaznom, mert nagyon messze van tőlem. Viszont 
megéri. Nagyon meghatott, hogy amise végén az Ur 
angyalát imádkoztuk, aztán pedig a mise után a 
magyar himnuszt énekeltük el. Sok helyen voltam 
már templomban, de ezt nem tapasztaltam sehol (csak 
különböző ünnepek alkalmával).

Megtudtam azt is, hogy a magyar nyelvtanítást, a 
cserkészetet Ács Sandra vezeti, sőt a táncosok és az 
énekkar is az angol templom alagsorában gyakorol,
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amely tevékenységet a magyar lelkipásztor, Dr. László 
László irányítja.

Megértem, hogy miért szeretik a hívei. Mindent 
elkövet annak érdekében, hogy a fiatalok ne az utcán 
csatangoljanak, vagy a TV ostoba, lelket ölő műsorát 
nézzék. Izig-vérig magyar ember. Minden szentmise 
végén kávé és sütemény várja a híveket a templom 
alatti magyar szobában, mely igen ízlésesen van 
berendezve magyar hímzésekkel. Van ott könyvtár is, 
amelyet bárki ingyen igénybe vehet. Az atya csak azt 
hangsúlyozza, hogy a könyveket hozzák vissza, 
persze akkor sem dől össze a világ, ha ez nem 
történik meg.
u.i. kb. 2000 magyar él Ottawában.

Gál Katalin.

A P A N O R A M A  hírlevélből;
(Amerikán Hungárián PANORÁMA, magyar nyelvű 
független magazin; Az Amerikai Magyar Szövetség 

hivatalos lapja. Kiadó a MIXMED1A Inc. N.Y.)
Magyar szoboravatás Clcvelandben.

A clevelandi Magyar Emlékmű Bizottság 
meghívására május, 20-án avatták fel a Sunset 
Memorial Parkban a Magyar Emlékmű két új szobrát. 
A Béke és Megbocsátás szobrai azt kívánják 
jelképezni az új ezredév küszöbén, hogy népünk most 
nem karddal és vérrel kívánja szolgálni Európát, 
hanem szellemi alkotásaival, kiváló munkánkkal, egy 
magasabb életszínvonal elérésével, szabadságban, 
függetlenségben és békében.

A szoboravatás kapcsán Hungárián Memorial 
Foundation nevében Dobolyi Árpád nyilatkozta 
lapunknak: - Sorsom úgy hozta, hogy kezembe 
kerüljön egy régi könyv 1905-ből, ahol az akkori 
magyarság elhatározását és nehézségeit írja le 
korabeli író a Kossuth szobor felállításával 
kapcsolatban. Jóleső érzéssel olvastam, hogy mind 
akkor, mind most is, győzött az akarat, és az 
összefogásnak meglett a gyümölcse, mindkét szobor - 
a Kossuth - emlék-mű és a most felavatott szobrok -  
hirdetni fogják a clevelandi magyarok szülőhaza iránti 
vonzódását.

Szeretném hinni, hogy ma, amikor új eszmék és 
új lehetőségek nyílnak a magyarság számára, tanulva 
a múltból, egységesen állunk egymás mellett, hogy 
újra dicsőséges fényben ragyogjon a magyar név, nem 
azért, mert hősi harcokat vívunk, hanem mert 
békében, becsületes munkánkkal és nagynevű 
tudósainkkal építjük a boldogabb jövőnket itt 
Amerikában és otthon a szülőhazánkban egyaránt.

János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Ballagott, ballagott a sötét éjszakában, 
Csak nehéz subája suhogott nyakában;
О ugyan subáját gondolta nehéznek, 
Pedig a szive volt oly nehéz szegénynek.

Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta, mint tenger, feküdt körülötte;
A nap fölkeltétől a nap enyésztéig 
Egyenes rónaság nyújtózkodott végig.

Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott, 
A harmat apró gyér füveken csillogott; 
Oldalvást a napnak első sugarára 
Fölpiroslott egy tó; környékezte káka.

A tónak szélénél a káka közepett 
Egy hosszú nyakú gém eledelt keresett,
És a tó közepén gyors halászmadarak 
Hosszú szálnyikkal le s föl szállongtanak.

Jancsi csak ballagott sötét árnyékával 
S elméjének sötét gondolkozásával;
Az egész pusztában széjjel sütött a nap,
De az ő szívében éjek éje maradt.
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Mikor a nap elért az ég tetejére,
Eszébe jutott, hogy falatozni kéne,
Tennap ilyen tájban evett utoljára,
Meg alig is bírta már lankadó lába.

Letelepült, elővette tarisznyáját,
Megette maradék kevés szalonnáját.
Nézte őt a kék ég, a fényes nap ... alább 
Ragyogó szemével a tündér délibáb.

A kis ebéd neki jóízűen esett, 
Megszomjazott rá, a tóhoz közeledett, 
Kalapjának belemártá karimáját,
Ekkép enyhítette égő szomjúságát.

A tónak partjáról nem távozott messze:
Az álom szemének pilláját ellepte; 
Vakondtúrásra bocsátotta fejét,
Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét.

Az álom őt odavitte, ahonnan jött,
Iluskája pihent hű karjai között,
Mikor a kisleányt csókolni akarta, 
Hatalmas mennydörgés álmát megzavarta.

Szétnézett a puszta hosszában, székében, 
Nagy égiháború volt keletkezőben.
Oly hamar támadott az égiháború,
Mily hamar Jancsinak sorsa lett szomorú.

A világ sötétbe öltözködött vala,
Szörnyen zengett az ég, hullt az istennyila, 
Végtére megnyílt a felhők csatornája,
S a tó vize sűrű buborékot hánya.

Jó hosszú botjára Jancsi támaszkodott, 
Lekonyította a karimás kalapot,
Nagyszőrű subáját meg kifordította,
Úgy tekintett bele a vad zivatarba.

De a vihar ami hamar keletkezett,
Oly hamar is hagyta el megint az eget. 

Megindullt a felhő könnyű szélnek szárnyán, 
Ragyogott keleten a tarka szivárvány.

Subájáról Jancsi lerázta a vizet,
Miután lerázta, újra útnak eredt.
Mikor a nap leszállt pihenni ágyába, 
Kukoricza Jancsit még vitte két lába.

Vitte őt két lába erdő közepébe,
Sűrű zöld erdőnek sötét közepébe;

Ott őt köszöntötte holló károgása,
Mely éppen egy esett vadnak szemét ásta.

Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván, 
Kukoricza Jancsi ment a maga utján;
Erdő közepében sötét ösvényére 
beküldte világát a hold sárga fénye.

6

Az idő járása éjfél lehetett már,
Mikor szemébe tűnt egy pislogó sugár. 
Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény 
Ablakból világít az erdő legmélyén.

Jancsi e látványra ekkép okoskodék:
„Ez a világ aligha csárdában nem ég, 
Bizonyára úgy lesz -  hál’ a jóistennek! 
Bemegyek az éjre, benne megpihenek.”

Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda, 
Hanem volt tizenkét zsiványnak tanyája. 
Nem állott üresen a ház, a zsiványok 
Mind a tizenketten odabenn valának.

Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok.. 
Hajói megfontoljuk, ez nem tréfadolog,
De az én Jancsimnak helyén állt a szíve, 
Azért is közéjök nagy bátran belépe.

„Adjon az úristen szerencséd jó estét!” 
Mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntést; 
Erre a zsiványok fegyverhez kapának, 
Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok:

„Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te? 
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre. 
Vannak-e szüleid? Van-e feleséged? 
Akármid van, nem fog többé látni téged.”

Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben 
E szókra, sem nem lett haloványabb színben;

A zsivány kapitány fenyegetésire 
Meg nem ijedt hangon ily módon felele:

„Akinek életét van miért félteni,
Ha e tájt kerüli, nagyon bölcsen teszi. 
Nekem nem kedves az élet, hát közétek, 
Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek.

Folytatás a júliusi Kisújságban...
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„A VÉN ISZTER TITKA”
írta PETHŐ TIBOR

„a Duna szól -  magyarok! Szavamat fületekbe 
vegyétek”. -  Csokonai a bozontos parti füzek alatt 
üldögélve igyekezett kilesni a habok mormolásából a 
nagy folyam szavát. De nem ö volt az első, Janus 
Pannonius sok századdal korábban ugyanígy kutatta a 
„Szarmata bérei tetők” s a „hétkarú Duna” titkát, mint 
később Berzsenyi „a nagy Dunának tündér kertéit” 
tekintve, vagy Ady „a ravasz vén kujon” gúnyos 
fütyörészését hallgatva próbálta megfejteni a rejtélyt.

A titok valahol azon a hetvenöt kilométeres 
szakaszon rejtőzhet, amelyet délen a budai, északon 
pedig az esztergomi várhegy zár közre, s melyet 
általában Dunakanyarnak nevezünk. A két várhegy 
mind földrajzilag, mind történelmileg zárt és 
harmonikus egységben fogja össze a Közép-Duna e 
sajátos egyéniségű táját.
A táj

A síkság, a hegyvidék, a folyam és az ember 
drámai találkozásából merész és nagyszerű alkotás 
született. A földanya játékos kedvében, mintha itt 
próbálta volna ki saját hatalmát. Vulkáni tüze szilaj 
hegycsúcsokat lövellt a magasba, és sokmillió évvel 
ezelőtt szigetek gyanánt emelkedtek ki a háborgó 
tengerből a Dobogókő, az Urak asztala, a Szent 
László hegy, a Nagyvillám, a visegrádi várhegy kopár 
szakadékos oldalai. A hegyeknek aztán nekizúdította 
a folyamot, Dömös és a Szent Mihály hegy között 
valószínűleg elgyönyörködött a víz és a szárazföld 
gigászi küzdelmében, Váctól lefelé pedig egyetlen 
határozott mozdulattal, ameddig a szem ellát simára 
gyalulta a tájat.

A folyam és a környező part küzdelme 
lehiggadva azóta is tart. A dunai kirándulóhajó 
fedélzetéről megfigyelhetjük a szigetképződés kettős 
folyamatát, a türkiz-csillogású Palotai-szigetet például 
a folyam hasította el Káposztásmegyer oldalából, a

harminc kilométer hosszú Szentendrei-sziget viszont a 
Duna hordalékából épült fel. Valaha hat különálló 
sziget húzódott itt észak felé, az idők folyamán a 
fattyúágak kiszáradtak és a hatból egyetlen hatalmas 
sziget született. A visegrádi szorosnál sz évmilliók 
során a folyó mind mélyebben vágta be magát az 
andezit-tufába s az így képződött teraszokon állnak 
ma a villasorok.

A táj, ha nagyon egyszerűsíteni akarnánk, két 
egymástól elütő részre osztható, nagyjából a 
Szentendrei-sziget északi csücskéig a folyót 
szelídlankájú dombok szegélyzik, amelyeknek 
oldalán szőlőt érlel a bársonyos napfény. Lágy és 
csendes derű boml rá a halkan zizzenő nyárfákra, a 
kócosán búslakodó füzekre, a rekettyés aljából 
csattogva emelkedik fel a nádirigó. A réten fehér 
százszorszépek nyílnak, a boglárkák, mint fényes 
rézcsengettyűk ingatják fejüket a szellőben a 
búzavirágok lengetik könnyű, kékfodros paraszt
kötőjüket. A sziget északi csúcsától kezdve viszont a 
hegyek szinte belekönyökölnek a vízbe. Mintha egyik 
oldalról a Dobogókő, a másikról a Csóványos terelné 
maga előtt ezeket az olajos fényű kőhullámokat, 
amelyek aztán Nagymaros és Visegrád között 
csapnak össze. A szelíd tájból szinte semmi sem 
marad, zord szépségű hegyek különös körvonalai 
tükröződnek a víz színén, amelyre hűs légáramlatokat 
lehelnek a zúgó bükkök és tölgyek.
Az idő sorában

Ha igaz az, hogy a táj a színpad, akkor a 
települések benne a díszletek. A bokrok és a fák zöld 
rengetegségéből lépten-nyomon római castrumok és 
burgusok szürke kövei villannak elő. A birodalom 
tábornokai Pannónia meghódítása után kitűnő 
érzékkel ismerték fel a Duna-könyök hadászati 
fontosságát és ezért őrállomásokkal rakták meg a 
"Ripa Sarmatican”t. Az aquincumi helyőrség, а II. 
adiutrix (segítő) légió egységei szállták meg a 
budakalászi, békásmegyeri, leányfalui, dunabogdányi
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burgust, a szentendrei castrumot, a visegrádi 
castellumot és a sződi, váci, nógrádverőcei, horányi 
hídfőállást. A legnagyobb közülük Ulcisia Castra 
(Szentendre) volt, ahol a táborváros mellett 
polgárváros romjait is feltárták. Annakidején a falak 
mögött, a kövezett utcákon élénk és színes kép 
tárulhatott a szemlélő elé. A lakosság között 
szépszámmal lehetett látni színes rabszolgákat és a 
piactéren feltűntek a hosszú, szűknadrágos germánok 
és a ráncos lovaglócsizmájú jazigok is, akik 
békeidőben az átellenes partról hozták a városba 
eladnivaló árúikat. А IV. század végén Róma 
visszavonta helyőrségeit a dunai limesről és az 
elhagyott városok kövezetén hun lovak patkója vert 
szikrát.

A vidéken egymást követő hullámokban 
vonultak keresztül a keletről nyugat felé vándorló 
népek, kis időre megtelepedtek itt, majd tűntek a 
történelem homályában, mint a légbuborék a 
hömpölygő Dunán. Aztán а IX. század végén a nagy 
folyam partján megjelentek a magyarok s a 
hagyomány szerint a váci rengetegnél szorították a 
vízbe Szvatopluk seregét. Ettől kezdve a táj mély és 
szakíthatatlan kapcsolatba lépett a magyarok 
történetével. (folytatás a következő újságban)

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

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

JÖJJÖN VELÜNK JORDÁNIÁBA!

Jöjjön velünk Magyarországon át Jordániába!
8 napos gyönyörű út Jordániába, Budapesten 
keresztül, a JORDAN TOURS szervezésében. Indulás 
Augusztus 17-én Kanadából és Amerikából!
Program:
1. Indulás Kanadából, Ausztráliából és Amerikából.
2. Érkezés Budapestre, elszállásolás Budapesten.
3. Indulás Jordániába; Aqababa, a Vörös tenger 

partjára.
4. Pihenés és fürdés a Vörös-tengerben.
5. Utazás PETRÁ-ba a 2000 éves „Rózsaszín 

Városba”.
6. Utazás a Holt-tengerhez, az esti órákban 

Ammanba.
7. Utazás Madababa és Nebo hegyére. Városnézés 

Ammanban.
8. Kirándulás Jerrasba a legépebben maradt római 

városba.
9. A Wadi Rum megtekintése, este beduin vacsora, 

visszautazás Aqababa.
10. Egész napos fürdés a Vörös-tengerben, este 

utazás Budapestre.

Részvételi díj: $1600 US.
Az összeg tartalmazza a repülőjegyeket, 
Kanada/Amerika -  Budapest -  Jordánia -  Budapest. 
Kanada és Amerika között az autóbusz költséget, a 8 
éjszakai szállást első osztályú szállodákban, kétágyas 
elhelyezéssel, félpanziós ellátással (büfé reggeli, 
vacsora) + egy ebéd a Holt tengernél. Belépőjegyek 
az összes műemlékekbe és múzeumokba. Az árba a 
vízum és az idegenvezetés is hozzá tartozik.
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Jelentkezni lehet; 2001. június 30.-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Burian Erzsébet -  
Kanada: Telefon 1 -  514 -  731-5732.

Budapest: 36-1-351-1121 /36-30/29-07307. E-mail: 
ErdelvFelvidek@netscape.net. betlento@rocketmail.com 
Ausztráliában: Bentley Etelka, 2 Callander St. East 
Geelong, Vic. 3219.

OUEENSLAND1 HÍREK;
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

Az első Anyák-napját ünneplő ARANY-PARTI 
nyugdíjas Klub tagjai büszkék lehetnek magukra. Az 
igaz magyar szívből áradó akarat és az érdektelen 
összefogás, amit tapasztalni lehet az összejöveteleken, 
meghozza a gyümölcsét. Egyre többen látogatják a 
Klubot, ami a barátság és jóérzés és a kedvezményes 
szolgáltatások jellemzik. Okvetlenül tudatni akarom 
az egyre „idősebb korba tartó” Arany-pari 
magyarsággal, hogy a Kultúrkör és a Gold Coast-i 
magyar rádió munkatársai, valamint a misszió 
lelkésze Székely Endre és felesége is tagjai ennek a 
különleges és példamutató nyugdíjas csoportnak.

Köszönet a fenn említett és minden olyan 
segítőnek, akit nem nevezünk meg (hely szűke miatt), 
hogy lehetővé tette az Anyák-napi összejövetelt. Ez a 
különleges ebéddel, süteményekkel, ajándékokkal dús 
összejövetel díjmentes volt a klub-tagoknak -  ami 
hihetetlennek hangzik -  de igaz, mind az összefogás 
és együttműködés eredménye volt.

Ez után a szép rendezvény után, Nagy Magdi a 
Gold Coat-i rádióban, feladott kérdésre, hogy honnan 
veszi ezt a sok akaraterőt és energiát azt felelte: hogy 
a „szívemből”. Reméljük, hogy még sokáig fog az a 
szív dobogni, ily nagy akaraterővel segíteni az idős 
magyarokat. Meg kell jegyeznem, hogy ez a szívből 
jövő, odaadó munka „ragadós”. Mindenkit 
felvillanyoz a tettre, és segít a Klub munkálataiban. 
Talán ezért is sikeresek a megmozdulások, mert lehet 
érezni, hogy szívből jövő, és lelkesítő a tovább 
menetelre.

A mi összejöveteleinket a Klub működését, 
célját és eddigi eredményeit a Gold-coast-i magyar 
adáson ismertettük, remélhetőleg sokan 
meghallgatták. De az is biztos, hogy létezésünkről a 
világ magyarsága is tud, hiszen az Ausztráliai 
Kisújságon keresztül eljut a hír Magyarországra, 
Amerikába, Kanadába, ahol számot tartanak minden 
eredményesen működő magyar szerveózetet.

További sikereket kívánunk a Gold Coaston 
működő Nyugdíjas Magyarok Klubjának.

Szerk.

Könyvism ertetés
Az első kiadás 2000-ben jelent meg. Kovács 

Ibolya 16 éves volt az 56-os forradalom alatt. A 
könyvet hősi halott nagybátyja Marián István és 
D.Tóth László emlékére írta. Kovács Ibolya 
Ausztráliában él, és a Queensland-i Trianon Társaság 
Titkárát, Albert Lászlót kérte meg az előszó 
megírására.

Ez a könyv nem csak az 56-os eseményekről 
mond el igaz és átélt eseményeket, hanem Ibolya 
életleírása, emigráns életének zaklaatott éveiről is 
beszámol.

A könyvet, mint tisztelet-példányt kaptam, - amit 
ezúttal nagyon szépen megköszönök -  ajánlom 
minden magyar számára, nemcsak aki ott volt és 
részese volt az 56-os forradalomnak, de minden 
magyarnak, aki a történelem e fontos fordulatát 
jelentő évek eseményeit még ma is féltve gyűjti össze 
emlékei közé.

A könyvet a Marker nyomda Budapesten adta 
ki. Megrendelhető a (07) 3351 2389 telefonszámon!

mailto:rdelvFelvidek@netscape.net
mailto:betlento@rocketmail.com
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2001
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Júnis 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 

tartották, hogy ezen a 
napon megszakad a 

búza töve, s 
kezdődhet az aratás.

RENDŐR VICCEK!?
A rendőr megállítja a kisfiút az utcán: 

Hová mész kisfiam?
Ceruzaelemér.
Nem azt kérdeztem, hogy hívnak!!!

Hat év körüli kislányt talál az egyik este egy 
rendőr az utcán. Odamegy hozzá, és kedvesen 
megkérdi:

Hogy hívnak, kislány?
Ilonkának, volt a válasz.
Aztán mi a másik neved?
Ilike.
És, hogy hívják apukádat? -  faggatja tovább;

- Úgy, hogy „apuka”.
A rendőr megvakarja a fejét de tovább kérdez:

És hol laksz?
Anyukámnál.
És hol lakik anyukád?
Velünk lakik.
Tudod, melyik utcába laktok?
A rendőr bácsi nem tudja????
Nem...

A rendőr-kapitány lakásának ajtaján csöngetnek, 
aki éppen nincs ügyeletben. A kisfia nyitja az ajtót. 
Az illető megkérdi a kisfiút:

Kisfiam, itthon van édesapád?
A gyerek nagyon udvariasan válaszol:

Igen, hátul van a disznók között. Meg tetszik 
majd ismemi, sapka van a fején!

A milánói műúton estefelé egy katolikus pap 
biciklizik, de a kerékpárján nincs lámpa. Megállítja a 
közlekedési rendőr, és így szól hozzá:
- Atyám, tízezer líra, büntetést kell fizetnie, mert 
veszélyeztette a közlekedés biztonságát!
A pap legyint:
- Ugyan, fiam, nem történhet nekem semmi bajom, 
hiszen az őrangyalom állandóan velem van.
Mire a rendőr:
- Igen? Akkor atyám, a dupláját fizeti, mert szabály 
szerint ketten nem utazhatnak egy biciklin!

Szemmel láthatóan nagyon szomorú a rendőr. 
Kollégája aggódva kérdezi tőle:
- Mi a bajod?
- Hadd el, bevitték a feleségem a klinikára.
- És melyik osztályra?
- Azt nem is mondta -  árnul el a rendőr. Majd kis 
gondolkodás után hozzáteszi -  talán a méhészetre.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 9. oldal

.Immigration-.
m u s e u m  >

Immigration Museum
Embark on a journey to discover every dimension of the 
Immigration experience, brought to life through the voices, 
memories, images & belongings of those who have made their 
home in Australia. Daily 10am-5pm Immigration Museum Old 
Customs House 400 Flinders St Melbourne. Tel: 9927 2700

Szeleczky Annamária részvétele az 
Immigration Múzeum ?Lost &Found 

kiállításon.
A Melboumei Immigration Múzeum május. 17- 

től november 11.-ig tartó kiállításán 33 művész vesz 
részt. Ezekből 11 az ausztrál bennszülötteket 
képviseli, 22 pedig a bevándorló emigráns 
csoportokat. Ezek között szerepel Szeleczky 
Annamária, aki az „As it was” -  visszaemlékezésével 
vesz részt.

Édesapja, mint orosz hadifogságból hazatérő 
megviselt ember, 1956-ban hozza ki családját 
Ausztráliába.

Annamária munkája visszaemlékeztet azokra az 
időkre, melyek még élnek nagyon sok magyar 
emigráns emlékezetében.

A Múzeumban nemrégen a magas nívójú 
„Threads of Hungary” kiállítást láthatta a közönség. 
Remélem sok látogatója lesz az új magyar témáról, 
„animation” bemutatásán. Ez az ami fontos, az 
otthonról hozott tapasztalatok továbbadása az új 
generációnak.

A Múzeun címe: Old Customs House.
Cm of. Williams and Flinders Streets. Melbourne. 
Érdeklődni lehet a (03) 9927 2700 telefonszámon. A 
Múzeum nyitva van d.e. 10 órától este 5 óráig.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

Június 24-én lesz 
Délelőtt 10: 30 órai kezdettel 

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

Minden magyart szeretettel vár az Ős Hitű 
Magyar Egyház Gyülekezete.

77 jelentkező az Internet - oktatásra!
Háromszor egy héten folyik a tanítás a Magyar 

Központban. Az arra megfelelő időpontokat úgy 
állítottuk be, hogy minél többen részt tudjanak venni 
a tanfolyamokon.

Minden kedden 12:30.-tól 2:30.-ig amikor a 
Knoxi Idős Magyarok találkoznak, ebéd után, de 
akkor is van oktatás, amikor nincs Klub-nap azoknak, 
akik el tudnak jutni a Központba.

Minden pénteken este 7:30.-tól 9:30-ig. Ez az 
idő azoknak felel meg, akik még munkában vannak, 
és nem tudnak nap közben eljutni a Központba.

Minden vasárnap d.e. 10:30.-tól 12:30.-ig. Ez 
az időpont azoknak felel meg, akik megjelennek a 
Központban vasárnap misére, vagy istentiszteletre.

Tekintettel a nagy érdeklődésre jelentkezési 
sorrendben megyünk végig a névsoron az oktatás 
elkezdésekre, - telefonon értesítést kapnak a 
jelentkezők a sorrend betartása végett.

Az öt órás anyag elvégzése után, - amit 
természetesen részletekben lehet lehallgatni, 
mindenki eléri majd az alapfokot, hogy tudja majd a
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Számítógépet kezelni, Internetbe be tud menni, e-mail 
használatát elsajátítva levelezhet a világ minden 
tájára.
Lehet jelentkezni, - ez a Számítógép és Internet 
tanfolyam hosszúlejáratú, állandósított megmozdulás 
a Victóriai állam segítségével. Hívjanak a 9879 8204 
telefonon, vagy a Mobil számon 0408 386 950.

Szeverényi László.

A Magyar Központ Komputer Club újra-alakuló
gyűlése Június második szerdáján, 13-án lesz este 
7.30 órai kezdettel a Magyar Központban. Cim: 760 
Boronia Road. Wantima. 3152. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a „régi vezetőség” nevében Barna 
Szilárd.

ÍGY NÉZ KI MANAPSÁG EGY 
TANÍTÓ-MESE:

(ez még viccnek sem tréfa...) ^
A HANGYA ÉS A TÜCSÖK

KLASSZIKUS VERZIÓ;
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végig 

dolgozta, építette-szépítgette házát, és élelmet 
halmozott fel felkészülvén a kemény télre. A tücsök 
úgy gondolta, a hangya bolond, és végig mulatta a 
nyarat. Eljött a tél, a hangya nem fázott és nem 
éhezett, ám a tücsök élelem és szállás híján a 
hidegben lelte halálát.

MODERN VERZIÓ,
A hangya a forró nyarat szorgalmasan 

végigdolgozta, építgette-szépítgette házát, és élelmet 
halmozott fel felkészülvén a kemény télre. A tücsök 
úgy gondolta, a hangya bolond, és végigmulatta a 
nyarat. Eljött a hideg tél, és a nélkülöző tücsök 
sajtótájékoztatót hívott össze, azt a kérdést feszegetve, 
hogyan lehet az, hogy míg egyesek kint fagyoskodnak 
a hidegben, mások úgy élnek, mint a hangya. A CNN, 
az RTL Klub, a TV” és az MTV felvételeket mutatott 
be a didergő tücsökről, és a melegben, terített asztal 
mellett henyélő hangyáról. A világ döbbenten 
konstatálta az égbekiáltó különbséget. Hogyan 
lehetséges, egy ilyen jól fejlődő, épülő országban a 
tücsköt így sorsára hagyni?

Az NZSz (Nemzetközi Zöldbogarak Szövetsége) 
vezetői több hírműsorban is „zöldellenes 
elfogultsággal” vádolták a hangyát, és felhívták a 
figyelmét arra a szomorú tényre, hogy a világon sok 
tücsök áldozata ennek a kirekesztő mozgalomnak. 
Breki, a béka, a tücsökkel együtt lépett fel az Esti 
Show-derben, és mindenki könnyekre fakadt, amikor 
az „Azért Vannak a Zöldbarátok” című slágert

kezdték énekelni. A miniszterelnök és felesége egy 
jótékonysági bálon támogatásukról biztosították a 
tücsköt, és olyan javak juttatását helyezték kilátásba, 
amiből a tücsök az előző kormányzati ciklusban 
kimaradt; ahogy a miniszterelnök fogalmazott: 
„...hogy ne süvölthessenek újra az előző rendszer 
szelei”. Lengyel László politológus a „Mélyvíz” 
adásában kifejtette, hogy a hangya a tücsök kárára 
szépen meggazdagodott, és egyúttal az ilyen típusú 
jövedelmek elvonását célzó adójogszabály 
szükségességét hangoztatta az „egyenlő 
közteherviselés” szellemében. Végül, az „Egyenlő 
Esélyeket az Anti - Zöldekkel” szervezet hathatós 
közreműködése nyomán a hangyát visszamenőleges 
hatállyal megbírságolták, mert nyári munkái közben 
nem foglalkoztatott elegendő számú zöld bogarat, 
adótartozásait behajtották és házát az álam, elkobozta.

A történet végén látjuk, amint a tücsök felélte a 
hangya utolsó téli élelemtartalékait a kormánytól 
kapott házban (ami nemrég még a hangyáé volt), a 
hangya pedig eltűnik a hóban. A TV-ben (amit a 
tücsök a hangya élelmének az eladásából szerzett 
pénzből vett) a miniszterelnök hatalmas éljenző 
tömeg előtt mondja éppen, hogy az új, „fair” elbánás 
rendszere valósul majd meg országunkban.

Másnap reggel pedig a tücsök fogta a cókmókját 
és (mivel sikerült neki teljesen felélnie a hangya 
vagyonát) elindul egy új hangyabojt keresni.....

új vezetéssel várja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas.

Kellemes légkör, kitűnő konyha 
Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát! 

(teljes italengedély)
Pénteken és Szombaton du.6.30-tói-1 l-íg. 

Vasárnap de.ll-től -  du.5-ig.
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464,

AZ AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG A 
KORONA ÉTTEREMBEN IS KAPHATÓ.
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TRIANON EMLÉKNAP
2001 JÚNIUS 2 - d .u .2  órakor

A BOCSKAI KÖZPONTBAN /1 23 St.Georges Rd. North Fitzroy/
/1 1 -es villamos a Collins St. -iö*. 20. m egálló/

M elboum eben élő erdélyi. délvidéki, felvidéki m agyarok,- 
jöjjetek! Rólatok lesz szó!

Néhány hete Budapesten a  Hősök Terén 200 ezer m agyar kiáltotta: 
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Mi, - akik Isten kegyelm éből egy sokkal szerencsésebb ország polgáraiként 
élhetünk,-ne feledjük,- otthon m aradt szerelteink, őseink és gyökereink, 
tettre köteleznek bennünket.
Történelmi időket étünk:

Nem igaz, hogy nem lehet határmódosilás.
Hol van már Jugoszlávia, Cseszlovákia, Szovjetunió?
Nem igaz, hogy lehetetlen, hogy elérhetetlen a  M agyar Igazság!
Nem mondunk le a  MAI határokon kívül élő m agyar milliókról!

Jöjjetek metboumei m agyarok és hallgassátok m eg érveinket 
junius 2-án a  Bocskaiban. Emlék- beszédet mond díszvendégünk:

Ft. dr. HEGEDŰS LÓRÁNT
a  m agyar nemzeti megújulás egyik vezető egyénisége.

Különleges, magasszinvonalú kultúrműsorral emlékezünk a  Trianoni Tragédia 
81 ,-ik évfordulójára. Fellépnek: Bogin Lívia, Bentley Robert, Csutoros C saba, 
Grober Tibor, Kontra Kati, Pálos István, Pásztor Panni, Varga Lídia, Sipos-Oti 
Róbert és a  Melboumei Vegyes Kóros, ifj. Balta Ferenc vezényletével. 
Belépődíj: $ 7.50, Gyermekeknek ingyenes. /Frissítők, stb. családi légkör./

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 
Vendégei.

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség ebédje 
alkalmából, - ami június 17.-én, 12.30-kor lesz 
megtartva a Magyar Központ Ifjúsági termében 
(lásd hirdetés a Központi hírek között) - Erdélyből 
kedves vendégeket mutat be a megjelent 
vendégeknek.
Sárközy Csaba tanár úr és diákjai, akik kerékpárral 
járták be Erdélyt -  és Magyarország különböző 
részeit, tanítási módszere új irányt ad a mai időkben. 
Sárközy Csaba emberséget, magyarságot és művészi 
látásmódot tanít az „úti-társainak”, - diákjainak.
Most ellátogatva Melboume-be két diákja kísérte 
hosszú útjára, név szerint Németh Veronika és Papp 
Tibor.

Veronika, 16 éves középiskolás, többszörösen 
díjazott népdalénekes, szakterülete az erdélyi 
népdaldialektus.

Tibor, 19 éves grafikus, egyetemi hallgató, 
kétszeres országos történelem tanulmányi verseny 
győztese.

Sárközy tanár úr utazásai eredményeként, 
összesűrítve tapasztalatait, mint elismert előadó 
szerepel, aki szakértelemmel beszél olyan 
témakörökről, mint például: „értékrend-változások az 
utolsó 60 év magyar társadalmában”, vagy „a képi 
kultúra szerepe hagyományaink feladásában” -  vagy 
mint a „a két rendszer- változás elhallgatott 
párhuzamai. (1848/1916 és 1990/2000)

A vendégek, - akik ellátogatnak Ausztrália 
minden nagyobb városába -, hoznak magukkal sok 
szép metszetet, tusrajzokat, amit nem csak csodálni 
lehet majd, hanem lehet azokból vásárolni is.

Kérem minél többen jelenjenek meg ezen az 
ebéden, hogy vendégeink érezzék a ,jó magyar 
vendéglátást” itt Melboumeben is. Asztalfoglalás és 
jegyrendelés Pelle Lajos 9842 4367; Fazekas S. 9877 
9598; Krsztekanits S. 9842 4367 telefonszámán.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

JÚNIUSI 
NAPTÁR.
Június 3. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e.ll órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Társalgó csoport összejövetele 

Június 10. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor szentmise
Műsoros ebéd
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Június 16. Szombat.
TÁNCHÁZ.

Június 17. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Erdélyi Szövetség ebédje, (lásd hirdetés) 

Június 24. Vasárnap.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.
Magyar Társadalmi Klub-nap.
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

A Jómadár című filmet
Június 10.-én, du.3 órakor.

Szereplők: Pellőczy Irén, Szilassy László, Vaszaiy 
Piri, Ajtay Andor, Mály Gerő és még sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

COUNCIL OF AUSTRALIAN 
HUNGARIANS FROM TRANSILVANIA. 

AZ AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI 
MAGYAR SZÖVETSÉG

Szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 
2001 JUNIUS 17-ÉN ; VASÁRNAP 

Déli 12.30-kor
A Magyar Központ Ifjúsági termében rendezendő

E B É D J É R E
Asztalfoglalás: Pelle L. (03) 9846 3670 

Fazekas S. 9877 9598; Krsztekanits S. 9842 4367 
A rendezvény tiszta bevételét a Kárpátaljai 

árvízkárosultak megsegítésére fordítjuk! 
SEGÍTS, HOGTY SEGÍTHESSÜNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

X. rész.
MAGYAR KÖZPONT.(folytatás)

A melboumei magyar társadalmi élet egyre 
jobban összpontosult a kilencvenes évek elején a 
Magyar Központban. Itt tartottuk a nemzeti 
ünnepségeket: a március, 15 és az októberi 
megemlékezéseket. Az évek során Szabó József, 
Linka Márton, Kayser András, Faith Anny, Koren 
Endre és Urbán Ferenc felváltva rendezi ezeket. A 
Szent István ünnepélyek főrendezője pedig Zsembery 
Mara volt. Minden évben Csepelyi Rudolf 
megrendezte az Édes anyanyelvűnk irodalmi 
délutánját, melyeken saját és mások szebbnél szebb 
költeményeket adtak elő a tehetséges előadók.

Magyarországi művészek is meglátogatták a 
Központot: Korda György és Balázsi Klári, Koós 
János és Dékány Sarolta, Oszvald Marika és Hídvégi 
Miklós. A koncerteket az Ifjúsági Szövetkezet 
rendezte, Atyimás Erzsébet, Vető Tibor és Olga 
vezetésével. Illyés Kinga erdélyi művésznő fellépését 
Linka Márton rendezte.

Megalakult a Nunawadingi Idős Magyarok 
Klubja, melyet Bartha Lajos elnök és Koren Baby 
szervezésében kéthónaponként rendszeres ebédeket 
tart a „Social Club” helyiségében. Néhány évvel 
később létre jött a Knox Idős Magyarok Klubja is, 
amely atóza is -  immár hat éve -  minden második 
kedden, (évente 24-szer) találkoznak ebéd keretében a 
Magyar Központban. Ezeket az összejöveteleket átlag 
120 -  150 tag és vendég látogatja.

A Social Club helyisége népszerűvé vált, és 
kisebb -  főleg magán rendezvények -  használatára.
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Hatalmas konyhája képes előállítani még a nagy 
teremben tartott rendezvényeken megjelenő több-száz 
főnyi közönség részére a bőséges ellátást. Az eddigi 
rekord 560 személy étkeztetése volt.

A két nagy teremben gyakran rendezünk bálokat, 
nemcsak magyarok, hanem a legkülönbözőbb 
nemzetiségi és ausztrál csoportok is, hasonlóképen 
kiállításokat is szervezünk. Szívesen bérlik az idegen 
csoportok a termeinket, mert a Központ termei a 
legnagyobb helyiségek több kilométeres körzetben.

Manapság, szükséges a termeket bérbe adni, 
mert a magyarság, akik ma látogatják a Központot 
képtelenek előteremteni a fenntartási költségeket. A 
90-es évek elején az általános fenntartási költségek 
elérték az évi $60.000.00 ami az óta egyre növekszik. 
Nagyobb munkálatokra nehezen marad pénz, és csak 
részletekben tudunk előteremteni a 
legszükségesebbeket, mint például a beburkolt kocsi
parkolót a Központ előtt. Ez a 90-es évek alatt 
részletekben épült, ma már 260 kocsinak biztosít 
helyet.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

MESHÍVŐt
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

Hungárián Social Club 
(részvényesei és pártolói kérésére)

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
Június 24.-én d .e.ll órától d.u.4.-óráig.

Finom ebéd kedvezményes áron,
Baráti beszélgetés, zenei délután, sokszor rövid 

műsor, jó szórakozás.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 
MINDENKIT.
Ebéd bejelentés:

Házy Irén 9887-4118 és Szabó Edit 9560-1270. >

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152.
A júniusi összejövetelek: 12-én és 26-án, 
amelyekre mindenkit szeretettel vár a vezetőség.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A Klub Júniusi összejövetele: 6-án és 20-án d.e 9 - 
tői d.u. 2 óráig, - a szokott helyen - az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL-ban. Az
összejöveteleink igen barátságosak, közvetlenek! 
Néha egy kicsit zajosabbak -  azt mondják, olyan, 
mint egy vásár. Hát, mindenki el akarja mondani 
élményeit. És ez így van rendjén.

Az elmúlt hetekben zajlott le a hazai 
árvízkárosultak részére a gyűjtés, ami szép 
eredménnyel végződött, a Nunawadingi Örök Ifjak 
egy komoly összeget, $750.00 gyűjtött össze. A 
Nunawadingi vezetőség is meghatódott a tagság 
önfeláldozó adakozásától, segítőkézségétől, az 
otthoniak megsegítésére. A Jóisten segítse meg a 
nehézségeikkel küszködő, otthoni testvéreinket.

Május 9-én tartotta a Klub a „szokott” helyen, a 
„szokott” időben a már megszokott jókedvvel az 
anyák-napját. A Smorgy étterem által adományozott 
pohár borocska még fokozta a jókedvet. Néhány 
meglepetés is várta a megjelenteket. A Lengyel 
házaspár kis virágcsokrokat készített és nyújtottak át 
minden „mama” részére, ahogy beléptek az 
étterembe. A Smorgy-s meglepetése egy ajándék 
MACKÓ volt amit kisorsoltak. A szerencsés nyertes 
Ács Irén volt. Irén már ki is gondolta, hogy melyik 
unokájának fog kedveskedni a Smorgy ajándékával, a 
Macival.

Május 31-én a Klub egynapos kirándulásra megy 
Daylesford-ba. Az útról a következő újságba 
számolunk be.

2001. május 26-án, szombaton a Magyar 
Központban koszorúzás volt a Magyar Hősök 
emlékére. Igazi Melboumei időjárás volt ezen a 
napon. Otthonról elindulva még szép tavaszias, 
napsütéses volt az idő, de amire a Központba értünk a 
megjelentek dideregve álltak az emlékmű előtt.
Faith Ferenc a Központ titkára, méltatta a hősök napja 
jelentőségét és eredetét. Elmondta, hogy a két világ
háború több mint 600 ezer magyar katona életét 
követelte.
Kiss János katolikus papunk felvonultatta szemünk 
előtt a történelem folyamán áldozatokat hozó 
hősöket, akik a magyar névért, a magyar becsületért 
áldoztak. János atya nem feledkezett meg azokról a 
névtelen hősökről, akik életüket áldozták fel ahelyett, 
hogy megtagadták magyarságukat. Azt mondta, hogy 
nem hősök, de a magyarság vértanúi voltak. 
Névtelenül, elfeledve az elszakított területeken 
nyugszanak, jeltelenül. Kedveseik soha meg sem 
tudják, hogy hol nyugszanak, - és még beszélni sem
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szabad erről a tényről. Emlékezzünk rájuk, és ez 
erősítsen meg bennünket magyar hitünkben. A 
Lengyel család biztosította a koszorút a Klubunk 
nevében. Köszönjük ezt a segítségeteket is -  a 
vezetőség nevében

Nagy József

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.)_______

Június 3.-án, vasárnap d.e. 10 órától Pünkösdi 
Istentisztelet, úrvacsoraosztással.
Mindenkit szeretettel vár a Nt.Fitzroyi magyar 
református egyház vezetősége nevében Csutoros 
Csaba.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain
(június.2-án) tartja szokásos összejövetelét a szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos
telefonszámán.

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.
Az összejövetelekről érdeklődni lehet Erdeg Marika 
(03) 9547 4267 telefon számán.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

A BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.

Az összejövetelre, mindenkit szerezettél vár és 
hív a Vezetőség.

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 május hónap vége felé közeledünk mi is a 
Casey Idős Magyarok Klubjában. Nagy élmény volt 
májusban az Anyák-napi disznótoros ebéd. Az ebéd 
mellett kitűnő műsor kedveskedett a mamáknak, 
nagymamáknak. Köszönet Horváth Erzsiké és Tóth 
Katikának lelkes munkájukért.

A múlt heti összejövetelen rendkívülien finom 
borjú-pörköltöt tálaltak fel a tagoknak, vendégeknek. 
Mindenki nyalogatta a szája szélét, annyira jó volt. 
(na, persze jó a szakácsunk! -  dicsérni kell, hogy 
máskor is csináljon ilyen jó ebédet!) A szakács 
„segédek” Jancsi és Béla csak segítenek, de az is 
nagyon nagy segítség, amiért köszönet jár! Az 
„adakozókat” sem szabad elfelejteni, hiszen ők is 
hozzájárultak az összejövetelek sikeréhez.

Együttműködés nélkül az összejövetelek nem 
lennének ilyen sikeresek. A harmonikus 
együttműködést elsősorban a jó vezetésnek lehet 
betudni és megköszönni. Reméljük, hogy még 
nagyon sokáig tudják ezt az önfeláldozó munkát 
végezni. Külön köszönet kijár nekik is. Az önkéntes 
munka, amit mindenki beletesz ebbe a klubba, csak 
eredményeket hoz, mindannyiunk örömére.

Június elején, (3.-án) a Klub 48 tagja három 
napos kirándulásra megy Mt.Gambier-be. Ennek az 
útnak egy-harmadát a Klub fizeti.
Egy kicsit megkésve, de - jobb késő, mint soha -  
június 23.-án (szombat este) tartja a Klub az Anyák- 
napi Bálját. Erre az alkalomra is szeretettel 
meghívunk minden tagot és vendéget -  úgy, mint 
minden összejövetelünkre, a vezetőség nevében: H.P.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÓINKET!
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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.
„kis beszámoló”
Bence János és kedves felesége Karola jóvoltából egy 
nagyon kedves napunk volt a Klubban. Pásztorka 
Sándort, a Magyarországról itt tartózkodó énekest és 
vicc-mestert hozták el vendégségbe. Sándor szebbnél 
szebb magyar nótákat énekelt és utána viccsorozattal 
vidámította fel a tagokat és vendégeket. A Bence 
házaspár nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép 
nap. Köszönet és hála munkásságukért, segítségükért. 
A megjelentek sokat fogják emlegetni az Édesanyák 
és Édesapák nótáit, amiket énekelt. Saját 
szerzeményeiből is adott elő, ami mindenkinek 
nagyon tetszett. Sokan könnybe lábadt szemmel, 
hallgatták a melódiákat, és visszagondoltak egy régi 
„szép időkre” -  ami soha többé nem jön vissza már. 
Ami egyszer elmúlt, nem jön vissza soha többé, - 
hiába is várod!
Még egyszer köszönet a Bence házaspárnak és 
Pásztorka Sándornak, akit szívünkbe zártunk -  és 
reméljük, hogy viszont látunk.
A Prahran-i Idős Magyarok Klubja nevében

Horváth Imre.

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.
A cím változott, az új hely címe: Doveton Public 
Hall-ban a Power Road Doveton 3177.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata 
Nellie 9774 8067 telefonszámán.

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. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
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.

A U S Z T R Á L IA I  K IS Ú J S Á G
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au. 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai,
Hétfon reggel 6 -  8-ig. 92.3 FM.
Hétfő d.u. 2 -  3-ig. 1224 kHz.
Kedd d.u. 2 -  3-ig. 1224 kHz.
Szerda este 6 -  7-ig. 100.3 FM.
Csütörtök d.u. 4 -  5-ig 92.3 FM.
Péntek este 1 0 - 11-ig 1224 kFIz.
Szombat déli 12-1-ig. 1224 kHz.

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

SZERKESZTŐ
ASZTALÁRÓL!
Ez által kérem elnézését 
az Őshitű Egyház 
vezetőségének, a májusi 
Kisújságban leközölt 
összejövetel hibás dátuma miatt. 
A hiba megtörtént, és nem 
rosszindulat vagy mellékgondolat 
volt az oka. A magyarságuk i 
minden magyar ember felemelő 
Ezt teszem én is, és a jövőben lek 
időpontját és helyét pontosan fogc

águk és hitük hirdetését 
jmelő ténynek fogadja el. 
>en leközölt összejövetelek 
ui fogom közölni.

http://www.3ZZZ.com.au

