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A magyar lovagkor késő virágzása Szent 
Lászlónak, a nemzet bajnokának híréhez-nevéhez 
fűződik. Színhelyéről, Nagy Lajos király udvaráról és 
Szent László három század múltán is elevenen élő 
példájáról híven tájékoztat a magyar lovagvilág 
képeskönyve, a Képes Krónika.

Hogy hány lovagi tettet vetített vissza a 
Képes Krónika az Árpádok korára, annak 
lovagkorunk bencés tudósa, Erdélyi László (1868- 
1947) a megmondhatója. Igaz, tudósít már a ffeisingi 
püspök is magyar lovagokról 1147. Évi utazása során. 
Anonymus 1200 táján jegyzi fel, hogy a fejedelem 
színe előtt naponta vívnak tornát, de már 1167-ben az 
győztes görögök írják, hogy a zimonyi csatában a 
magyar derékhad lovagi lándzsával harcolt, lovaikat 
vas szügy védő védte, és a csata után vagy kétezer 
páncéljukat szedték össze a csatatéren.

II.Endre idejében forgott a magyar udvarban 
Piere Vidal francia lovag-dalnok és Klingsor von 
Ungerlant, a wartburgi dalnokversenyek győztese. 
Velük énekeltek-muzsikáltak-tréfáltak a nyugati 
jonleurök, trufatorok magyar testvérei, az igricek és 
regősök, a Szent Lázár szegényeinek nevezett 
énekköltő gyiákok. A párbajt, mint lovagias 
istenítéletet az Aranybulla említi először.

Lovagvárak is épültek az Árpád-korban -  
amilyeneket a nálunk megtelepedett keresztes vitézek 
Szíriában emeltek először -, várfal fölé magasodó s 
faltörőket jobban álló kerek tornyokkal, kaputornyok 
közt a várárokra bocsátható felvonóhíddal, a kapu 
alját elzáró csapórácsokkal meg a várkapunak jobb 
felől kanyarodó úttal, mivel az ostromló a bal karján 
tartotta a pajzsát.

Fellegváraként a menedékül épült régibb 
donjon, öregtorony szolgált, a vár tornyai közt a 
legmagasabbik. Felső emeletén vagy lőréses 
csorbázatán toronyőr kürtszava jelezte mind barát, 
mind ellenség érkezését. A nógrádi Tereskén a Szent 
László-freskósort egy kürtös, gömöri Karaszkón két 
kürtös jele vezeti be, és a torony alsóbb emeletén az 
ablakban szerelmi jelenet zajlik itt is, ott is -  jel a 
„fejbe nézéshez”?

A Nagy Lajos idejében felvirágzott magyar 
lovagvilágban annyira megsokasodtak a szent király 
sírjához zarándoklók, hogy Futaki Demeter püspök 
1370-ben a győri székesegyház homlokzatára 
állíttatott szobrot neki, utódja, Czudar János pedig 
1390-ben Kolozsvári Márton és György ötvös
testvérpárral bronz lovas szobrát készítette, amelyet 
az énekszerző sajgó (vagyis csillogó) aranyból 
valónak látott.

Szent László legismertebb ábrázolását, a 
győri székesegyház Héderváry -  vagy Szentháromság 
-  kápolnájában őrzött, ezüstlemezekből domborított 
gótikus fej-ereklyetartóján, hermáján láthatjuk.
A szentté avatott királyt díszed koporsóban helyezték 
el. Fej-ereklyetartója mellett a székesegyház 
kincstárában van elhelyezve kétélű csatabárdja és 
ezüst-kürtje is.

A következő századokban a váradiak ezt a 
hermát hordták körül Szent László ünnepén, és Arany 
János legendájának magva alighanem, hogy hadra 
kelő magyar seregek magukkal vitték keleti 
hadjárataikra. Nagy vállalkozásokba fogni készülők is 
a hermára tették fogadalmukat.
(LÁSZLÓ; Bartos Tibor összeállítás nyomán.) Sz.L.
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Magyarországi HÍREK.
Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről.

Svéd nagykövet a 
Magyap Sajté Házban

Az Európai Újságírók Szövetsége Magyar 
Tagozata -  Association of European Jumalists (AEJ) 
meghívására 2001.június 19-én 11 órára megjelent a 
Svéd Királyság magyarországi nagykövete STAFFAN 
CARLSSON úr (Ambassador of Sweeden), a Magyar 
Sajtó Ház Mikszáth termében, hogy tájékoztassa a 
magyar újságírókat a Európai Unió svéd elnökének 
hétvégi, Göteborgban megtartott csúcsértekezletének 
eredményeiről.

A nagykövet közölte, hogy az Európai Únió 
bővítésének Göteborgban kijelölt dátuma már 
elvitathatatlan. Meg van az a remény, hogy 
Magyarország már jövőre, de legkésőbb 2003 
márciusáig aláíija a csatlakozási jegyzőkönyvet, mint 
felkészült tagjelölt.

A sajtótájékoztató angol nyelven folyt.
A szervezési munkát Martin József vezette Európai 
Újságírók Szövetsége Magyar Tagozatát képviselve. 
A beszélgetést Kiss Csaba elnökhelyettes, 
„választékos” -  kitűnő angol kifejezésekkel vezette le.

Dr.Sz.E.

2ltttw Ш  etttbté (Sallert)
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

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Példaértékű szemlélet

A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában tíz 
év óta szervezik meg rendszeresen az Anyanyelv 
hetét. Idén április 2.-tól 6.-ig többek között olvasási 
és riportverseny, nyelvi vetélkedő, Gödöllő irodalmi 
emlékeiről szóló könyvbemutató szerepelt a gazdag 
programban.

A magyar szakos tanárok által szervezett 
kulturális seregszemle irányítója, Bereczky Mária 
elmondta, hogy a rovásírás iránt a diákok körében 
tapasztalható érdeklődés hatására első ízben a Magyar 
Rovok és Rovásírók Országos Szövetségét is 
bevonták a műsorba, és annak képviseletében 
Friedrich Klárát és Szakács Gábort hívták meg 
előadóként. Tájékoztatójuk sikerétől függően a 
jövőben eddiginél nagyobb súlyt kell majd fektetni az 
ősi magyar írásmód megismertetésére a tanulók 
körében.

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 MIXMEDIA Inc. N.Y.)
Bevándorlási szerencsejáték

Az Amerikai Bevándorlási Hivataltól (Immigration 
and Naturalization Service) szerzett információk 
szerint évente kereken kétszáz magyar kap 
letelepedési engedélyt az úgynevezett vízumlottón. 
Mivel az utóbbi időben egyre szigorúbban bírálják el 
a turistavízum-igényeket az Egyesült Államok 
budapesti nagykövetségén, várhatóan megnövekszik 
az érdeklődés a szerencsén múló vízumlottó program 
iránt.

A vízumlottó lényege: a bevándorlás 
sokszínűségének fenntartása. Azokból az országokból 
lehet jelentkezni, beleértve Magyarországot is, 
ahonnan az elmúlt öt évben 50 ezernél kevesebb 
bevándorló érkezett az Egyesült Államokba.

A vízumlottó célja: az , hogy olyanoknak is 
adjon bevándorlási és letelepedési lehetőséget , akik 
nem családi vagy munkavállalási okokból kívánnak 
emigrálni az USA-ba.

A vízumlottó keretében évente ötvenezer Zöld 
kártyát sorsolnak ki, de nemcsak a szerencse dönt: a
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listán szereplő országoknak saját kvótája van, és 
tulajdonképpen ezt sorsolják ki a jelentkezők között.

A vízumlottó (visa lottery) egyik furcsasága, 
hogy nem igényel jelentkezési formanyomtatványt. 
Az érdeklődőknek egyszerűen fel kell írniuk 
személyes adataikat egy papírra, mellékelni kell egy 
friss fényképet, és személyes aláírásukkal hitelesíteni 
kell a documentumot. A jelentkezés egyetlen feltétele 
a középiskolai végzettség vagy két év szakmai 
gyakorlat.

A sok lehetséges „előnybejutás” felhasználása 
sem biztosítja a nyerést. Az amerikai Bevándorlási 
Hivatal, a külföldi diplomáciai missiókon keresztül, 
kizárólag a nyerteseket értesíti, hogy zöld kártyát 
nyertek.

A nyertesek is az amerikai nagykövetségek vagy 
konzulátusok állítják ki a bevándorlási vízumot, de 
csak azután, hogy meggyőződtek róla: a szerencsés 
illetőnek nincs büntetett előélete vagy olyan 
egészségügyi problémája, amely kizárná a későbbi 
amerikai állampolgárságot. A nyertes örömét nyílván 
ekkor lohasztják le az első költségek is: a 
bevándorlási vízum 225 dolláros díja mellett 75 
dolláros vízumlottó pótlékot is kell fizetni. A 2002-es 
jelentkezéseket már lezárták, a 2003-asokat október 
elsejétől kezdődik újra. (Sok szerencsét!)

János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

„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;

Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben, 
Hagyjatok az éjjel itten megpihennem;
Ha nem akarjátok ezt: üssetek agyon, 
Hitvány életemet védeni nem fogom.”

Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva,
A tizenkét zsivány csodálkozására.
A kapitány ilyen szókat váltott véle:
„Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle;

Te derék legény vagy, azt a bátor szented! 
Téged az isten is zsiványnak teremtett. 
Éltedet megveted, a halált nem féled...
Te kellesz minekünk... kezet csapunk véled!

Rablás, fosztogatás, ölés nekünk tréfa,
E derék tréfának díja gazdag préda.
Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod?
Nos hát elfogadod a cimboraságot?”

Furcsa dolgok járták Jancsi elméjében,
S tettetett jókedvvel szólt ilyenténképen: 
„Cimborátok vagyok, itt a kezem rája!
Rút életemnek ez a legszebb órája.”

„No, hogy még szebb legyen,” felelt a kapitány, 
„Lássunk, embereim, az áldomás után; 
Papok pincéjéből van jó borunk elég, 
Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét!”

S a kancsók mélységes fenekére néztek,
S lett eltemetése fejőkben az észnek;
Maga volt csak Jancsi, ki mértéket tartott, 
Kinálgatták, de ő aprókat kortyantott.

Almot hozott a bor latrok pillájára... 
Jancsinak sem kellett több, ő csak ezt várta. 
Mikor a zsiványok jobbra, balra dőltek, 
Jancsi a beszédet ilyformán kezdé meg:

„Jó éjszakát!... nem kelt föl titeket sem más. 
Majd csak az itéletnapi trombitálás!
Élete gyertyáját soknak eloltátok.
Küldök én örökös éjszakát reátok.



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Most a kincses kádhoz! megtöltöm tarisznyám, 
Hazaviszem neked, szerelmes Iluskám! 
Cudar mostohádnak nem lész többé rabja. 
Feleségül veszlek... isten is akarja.

Házat építtetek a falu közepén,
Ékes menyecskének odavezetlek én;
Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,
Mint Adám és Éva a paradicsomban...

Istenem teremtőm! Mit beszélek én itt? 
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? 
Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak,

S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?

Hozzájok sem nyúlok... azt én nem tehetem, 
Nincs elromolva a lelkiismeretem. -  
Édes szép Iluskám, csak viseld terhedet, 
Bízd a jóistenre árva életedet!”

Mikor elvégezte Jancsi a beszédet.
Az égő gyertyával a házból kilépett, 
Meggyujtá födelét mind a négy szögleten. 
Elharapózott a mérges láng sebesen.

Egy láng lett a födél szempillantás alatt,
A láng piros nyelve az ég felé szaladt, 
Feketévé vált a tisztakék égi bolt, 
Elhaloványodott a teljes fényű hold.

A szokatlan világ amint elterjeded, 
Fölrisztoda a baglyot, bőregeret;
Kiterjeszted számyok sebes suhogása 
A falombozatok nyugalmát fölrázta.

A föltámadó nap legelső sugára 
Lesütöd a háznak füstölgő romjára,
Pusztult ablakán át benézed a házba,
Od a haram iáknak csontvázait látta.

7.

Jancsi már hetedhét országon túl jára.
Nem is igen gondolt a zsiványtanyára; 
Egyszerre valami csillámlod előde.
Hát sugarát a nap fegyverekre lödé.

Katonák jövének, gyönyörű huszárok,
A nap fénye ezek fegyverén csillámlod, 
Aladok a lovak tomboltak, prüszköltek, 
Kényesen rázták szép sövényes fejőket.

Mikor őket Jancsi közeledni látta,
Alig fért meg szíve a baloldalába’.
Mert így gondolkodod:”Ha befogadnának. 
Be örömest mennék én is katonának!”

Amint a katonák közelébe értek.
Ily szavát halloda Jancsi a vezérnek: 
„Vigyázz, földi! Bizony rálépsz a fejedre... 
Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve?”

Jancsi pedig szólod fohászkodva nagyot: 
„Én a kerek világ bujdosója vagyok;
Ha kegyelmetekkel egy sorba lehetnék,
A ragyogó nappal farkasszemet néznék,”

Szólt megint a vezér:”Jól meggondold, földi! 
Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni. 

Rárontod a török a francia népre, 
Franciáknak megyünk mi segedelmére.”

„Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném. 
Ha magamat lóra, nyeregbe vethetném,
Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú -  
Nagyon kívánt dolog nekem a háború.

Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem. 
Mivelhogy juhászság volt a mesterségem. 
De magyar vagyok, s a magyar lóra termett, 
Magyarnak teremt az isten lovat, nyerget.”

Sokat mondod Jancsi megeredt nyelvével. 
De még többet mondod sugárzó szemével; 
Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek 
Megtetszed, és be is vede közlegénynek.

Folytatás a augusztusi Kisújságban...

„A VÉN ISZTER TITKA”
írta PETHŐ TIBOR

„a Duna szól -  magyarok! Szavamat fületekbe 
vegyétek”. -  (folytatás a júniusi Kisújságból)

Nem véletlen, hogy a magyar állam öt fővárosa 
közül négy a Duna partján épült fel, ezek közül 
három, Esztergom, Buda, Visegrád id ezen a hetvenöt 
kilométeres folyamszakaszon. Esztergom a magyar 
állam bölcsője, a komor Zennye - palota építését még 
akkor kezdte Géza fejedelem, amikor a környező
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hegyekben pogány áldozati tüzek lángoltak. A palota 
egyik szobájában született Vajk, a későbbi Szent 
István. Nem messze innen, Dömösön temette maga 
alá a leomló mennyezet I. Béla királyt a németek 
kiűzőjét, s a monda szerint Vác területén jelent meg a 
mogyoródi csatát megelőzően Szent László előtt az 
égő agancsú csodaszarvas, mintegy előre hirdetve, 
hogy az árpádok két ága közt dúló harc László és 
Géza győzelmét hozza majd. A Szentendrei -  sziget 
első magyar telepesei a Vata - lázadás kemény- 
koponyájú pogányái voltak, s Visegrádon az egykori 
római castellumban raboskodott Salamon király.

A korszak és építészeti stílusok nyújtanak kezet 
egymásnak. III. Béla а XII. század végén francia 
mesteremberekkel felépítette a királyi palotát, 
amelynek a románból és a gótikából összetevődő 
különös szépségről még ma sem lenne fogalmunk, ha 
1934-ben a hegyről leguruló kődarab csaknem agyon 
nem sújt egy jámbor esztergomi polgárt. (Az érsekség 
ellen indított perével kezdődött a várhegy régészeti 
feltárása.) Magyarország „legrégibb szobájának” 
Dunára néző félköríves ablakain kitekintve, a Garam 
torkolatára esik pillantásunk, ahol 1800 évvel 
korábban Marcus Aurélius, Róma bölcselkedő 
császára viasztáblára jegyezte fel vallomásait. Néhány 
szobával odébb rótta mécsvilágnál Anonymus 
fáradhatatlanul sorait a magyarok történetéről, itt 
sercegett az esztergomi kódexmásolók serény 
lúdtolla, s itt fogalmazta meg János érsek Bánk Bán 
kérdésére híres dodonai válaszát:” A királynőt 
megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki 
beleegyezik én nem ellenzem,” s nem messze innen, a

pilisi vadászkastélyban sújtotta le a tőr a gyűlölt 
Gertrudistra. 1241 áprilisának egyik szeles napján 
erre vonultak felcicomázva, fel ékszerezve az
esztergomi szépasszonyok, hogy kegyelmet kérjenek 
városuknak a tatár kántól. Sorsukat nem kerülhették 
el, de a várat megvédték Bajtói Simon íjászai.

A középkor borong a visegrádi fellegvár 
törtvonalú falai és Salamon hatszögű tornya felett. 
Lascaris Mária, IV. Béla felesége építette a Nyulak 
szigetének apácái számára, később pedig századokon 
keresztül itt őrizték a koronázási jelvényeket. A rideg, 
barátságtalan épület nem felelt meg Róbert 
Károlynak, ő kezdte a dunaparti királyi palota 
építését, amelynek szőnyegekkel borított, 
falfestményekkel ékesített termeiben már méltóan 
fogadhatta messze-tekintő külpolitikai céljai 
érdekében idegen országok uralkodóit. Az 
ebédlőteremben rántott kardot 1330.április 17-én 
Zách Felician, hogy megbosszúlja Klára lányán esett 
sérelmet.

Visgrádi vár képe

Visegrád Mátyás alatt vált a magyar reneszánsz 
fővárosává. A tervezők különös érdeme, hogy a 
természetet oly mértékben kapcsolták be az 
építkezésbe, ami napjaink legmodernebb felfogásával 
rokon. A teraszokat a hegy sziklaoldalába vágták s az 
illatozó hársfákat „bevitték” a termek és udvarok 
közé. A Dunával párhuzamosan ötszáz méter 
hosszúságban elterülő palota kertkapuján belépve a 
látogató elé tárul a negyven fokból álló, 27 méter
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széles díszlépcső, amelynek szélén színes 
selyemruhájú palotaszolgák álldogálnak. A két palota, 
Mátyás és Beatrix palotája között függőkért húzódott, 
közepén vörös-márvány szökőkút lövellte magasba a 
vizet. Ide felérkezve a csillogó színeknek a légiesen 
könnyű építészeti remekműveknek e nagyszerű 
együttesétől némult meg teljesen a török szultán 
követe. S Callixtus pápa követe, amikor 
alkonyattájban kitekintett vendég-szobájának ablakán 
és maga előtt látta a kertben szórakozó színes 
tömeget, a Duna rőt fényben izzó szalagját, mögötte a 
párába burkolózó hegyeket, így kezdte levelét: ”Ex 
Visegrado Paradiso Terresti”.

Nemcsak itt, hanem Esztergomban és Vácott is 
pompás reneszánsz épületek nézhettek le a folyóra, a 
Bakócz kápolna és Báthori Miklós váci püspök 
székesegyházának maradványai tanúskodnak erről. A 
reneszánsznak a barokk nyújt kezet. A héttomyú 
Szentendre különös kereskedőházaitól, provinciális 
templomaitól olyan épületekig, mint Migazzi érsek 
nógrádverőcei vadászkastélya, vagy Bottyán kuruc 
generális „Lábas háza” Esztergomban. Később a régi 
„Szép templom” helyén az esztergomi várhegyen 
épült fel a „magyar Róma” fő székesegyháza, a 
kereken száz méter magas esztergomi bazilika, 
amelynek roppant súlyát az ország minden részében 
érezte a magyarság.

A nyugodtan, méltóságteljesen hömpölygő 
folyam sok mindenről regél még, Vácott emlékünkbe 
idézi Földváry legendás vörös-sipkásait és Megyerit, 
a színészt, a törött tintásüveggel, Alsógöd Arany 
Jánost, aki itt írta a „Családi kör”-t, Sződliget, az első 
magyar szerelmeslevél keletkezésének helye, 
Leányfalu Móricz Zsigmond repkénnyel futtatott 
házát, a szentendrei börtön Ráby Mátyás (Rab Rábi) 
szomorú történetét, a váci börtön pedig a 
munkásmozgalom mártírjait.

A Duna szavát a maga korában megértette Ady: 
„Duna táj bús villámhárító.
Fél emberek, fél nemzetecskék 
Számára készül szégyen -  kaloda.”

Korunkban már mást mormol a folyam, a szavát 
gyárak zúgása kíséri Vácott, Esztergomban s 
mondanivalóját József Attila szedte sorokba.

„A Dunának, mely múlt, jelen és jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés... ”

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

ÉDESANYJA SZEME-FÉNYE....
Hartig Julia, hegedűművésznő nemsokára 

Melboume-be látogat. Itt már nagyon várja édesanyja, 
Biszák Júlia, akinek ő a „szeme-fénye”!

Hartig Júlia már gyermek kora óta a zenéhez 
kötötte életét. Nem csoda édesapja kiváló 
gordonkaművész és zeneszerző, édesanyja pedig 
Biszák Júlia Melbourne közkedvelt énekművésznője 
adta meg neki az első lépéseket. Tanárai már óvodától 
kezdve felismerték benne a tehetséget, különösen a 
hegedű játékát becsülték nagyra. 8 éves volt, amikor 
az első középiskolai vetélkedőt megnyerte Újvidéken. 
Kitartó munkával és acélos öntudattal végezte 
tanulmányait és készült a hangversenyekre. 
Mindenhol nagy sikerrel szerepelt. 1986-ban a 
Szabadkán megtartott tartományi és az Újvidéken 
megszervezett országos szintű megmérettetésen a 
legmagasabb pontszámmal végzett az első helyen.

Az újvidéki Műszaki Akadémián szerzett 
oklevelet és a „magiszteri” címet is.

Egyéni fellépések, kamarazenészet, zenekari 
részvételeken keresztül nagy tapasztalatot szerzett a 
zenei kifejezések terén. Értékelte a mások érzéseit is 
zenei formába öntve.

1994-ben egy kamerazenekar vendégszereplése 
után, Svédországba, Rotterdamban talált lehetőséget 
egy ösztöndíjas továbbképzésre. Most is onnan fog 
jönni Ausztráliába.

Az egyik nemrég készült „interview” alkalmával 
elmondta, hogy most már leginkább szólista 
repertoárt játszik, а XX. Század jellegzetes zenéjét 
szereti. Érdeklődése sokoldalú azzal az érvvel, - hogy 
„mindennek és minden pillanatnak megvan az adott 
értéke”,

Az előadó művészet egyéni kifejezéseiről, 
fontosságairól Júlia így nyilatkozott: „ az első dolog a
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koncentráció; a másik, ami nagyon fontos, hogy 
valaki tudatában legyen annak, amit akar: mit akar 
mondani azzal a zeneművel, amit előad. A zenében, 
az előadó művészetben saját magunkat adjuk és most 
minden erőmmel, azon munkálkodom, hogy a 
felszínre hozzam magamból a legjobbat, ami bennem 
rejlik.

KLASSZUIKUS ZENEI - EST
2001 JÚLIUS 27-én (pénteken) 

este 7 órai kezdettel, 
a MELBA HALL-ban

Faculty of Music at the University of Melbourne 
Grattan Street Parkville 3052.(Melway Ref.2B.D8) 

Fellépnek:
Hartig Júlia hegedűművésznő 

Biszák Júlia éneművésznő 
Sipos Őri Robert zongoraművész 

Bartók, Liszt, Mozart és több ismert zeneszerző 
művei előadásában

Belépődíj: $25.00; nyugdíjasoknak $20.00 
Tanulóknak 18 évig $10.00 

Jegyrendelés: Vető Olga 9754 8579 és 
Kövesdy Éva 9846 265 telefonszámokon. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

SZEPESV -BENKE- BÉLÁ-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

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

Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

CSERKÉSZ TISZTI KONFERENCIA
2001  MÁJUS 19.-én és 20.-án.

Szombat reggel május 19-én, Wéber Zsuzsa 
Healseville-i kastélya hirtelen életre derült. Harminc 
cserkész vezető összegyűlt Sydney-böl, Melboume- 
böl és Adelaide-böl a 2001-es tiszti konferenciára. Az 
idő kint borús és szomorú volt de bent a házba a 
melegség csak úgy sugárzott, nem csak a kályhából 
hanem a cserkészek meleg szívéből is! A reggel 
hamar eltelt és nem sokára finom ebéd készült néhány 
áldozatos cserkész mama segítségével. Ezután már is 
kezdődött a délutáni program és az idő csak úgy 
repült. Mindenki lelkesen hozzá járult a 
megbeszélésekhez úgy a fiatal új vezető, mint a 
tapasztaltabb idősebb is. A téma főleg az volt hogy 
hogyan látjuk a cserkészetet a jövő harminc valahány 
évben, miket kellene megváltoztatni, hogyan tudunk 
több érdeklődést kelteni az ifjúság körében, hogyan 
tudjuk áthidalni a vegyes házasságokban felmerülő 
problémákat és az abból keletkező magyar nyelv 
gyakorlás hiányát. Mit tudunk tenni az érdekeltek 
segítségére, milyen programokat tervezzünk a mai 
magyar fiatalságnak, ami talán feléleszti vagy érdekli 
őket ajövőben?

így hamar el is telt az első nap. Újra finom 
vacsora kerekedett, ami után 'tábortüzet' gyújtottunk. 
Az énekek csak úgy pörögtek! Meg volt a jó kedv, 
amihez hozzá segítet a jó meleg forralt bór. Késő 
estig, „mulattunk”. Valahogy mindenkinek sikerült 
találni alvóhelyet és egy jó, bár rövid éjszaka után 
már is folytatódót a program. Több megbeszélés, 
tervezés következett. Mikor mi lesz, - segédtiszti 
tábor, - jamboree, - regős tábor, stb...!

A sok tanácskozás mellett észre sem vettük, 
hogy a hét vége „elrepült”! Búcsút vettünk egymástól 
és mindenki hazatért ki - ki a saját városába, szívben 
és lélekben gazdagabban, tele új erővel és 
meggyőződéssel, hogy a Magyar Cserkészet 
Melboumeben nem csak életben marad, hanem egyre 
jobb és szebb lesz a jövőben!

Jó Munkát Cserkésztestvéreim, csak így tovább!

Bőd Agnes (cs.cs.t)

mailto:bela@blue.com
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INNEN -  ONNAN
Bemegy a süket a hentesüzletbe, egyenesen az 
akváriumhoz, melyben kövér pontyok úszkálnak. A 
süket az üveghez nyomja az orrát, és figyeli a halakat. 
Egyszer csak megáll vele szemben egy többkilós 
ponty, és tátog, csak tátog. A süket erősen figyeli a 
ponty szájmozgását, és azután megszólal:

- A tiedbe is, kiskomám!

2001
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

Gyógyít vagy nem?...
Leány és egy fiú éjszaka üldögélnek egy pádon a 
parkban;
A lány kéri, hogy csókolja meg a kezét, mert fáj neki. 
A fiú megcsókolja -  és kérdezi: még fáj? A válasz jön 
rá: „most már nem fáj!”
A lány ismét kéri, hogy csókolja meg a vállát, mert 

az is fáj. A fiú megcsókolja -  és kérdezi: még fáj? A 
válasz jön ismét, hogy már nem fáj!
A sötétből megszólal egy hang: - mondja fiatalember: 
- aranyeret nem gyógyít-?

Mi az, ha feldobják semmi, ha leesik nyávog? 
???

Londoni élményeit meséli egy falusi skót 
polgár a barátainak:
- Ezek az angolok sültbolondok; - képzeljétek, 

hajnali három órakor beront egy angol pasas a 
szállodai szobámba és elkezd üvöltözni, gesztikulálni 
és hadonászni egy krikett-ütővel...

Szörnyűség! És te mit csináltál?
Semmit. Amikor elment, nyugodtan fújtam 
tovább a skót-dudámat.

Az ifjú-férj hivatalos kiküldetésben Párizsba 
utazik. Az aggódó felesége a következő táviratot 
küldi utána:

Elemér, ne felejtsd el, hogy te már nős vagy! 
Még aznap megérkezik a válasz:

A táviratot megkaptam, sajnos későn!

Mindegy, csak nagy legyen, és a macskára 
essen!

A cigány elmegy a tengerpartra a feleségével,
Gyere Gyuri, feküdj a hullámra! -  kiabál az 
asszony.
Ne hülyéskedj, élve is utállak!

Horgászok beszélgetnek!
Tudjátok hogy ki volt minden idők 

legszerencsésebb horgásza?
- Hát, ki?
- Noé apánk. Mert neki csak ki kellett dobni a 

bárkája végéből a zsineget és horgászhatott, amennyit 
akart.

- Nagyon tévedsz komám, mondja a másik, - 
hiszen neki csak két gilisztája lehetett a biblia szerint.
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HUNGAROSKILLS. NET MEGYITÁSA
^MELBOURNE! MAGYAR KÖZPONTBAN

Szeverényi lászló ismerteti a magyar honlapok és 
információk különlegességét Ms.Shardynak 
a megnyitás után.

Ms.Helen Shardy megnyitja 
a Központ Skillnet működését, 
Ms Paula Wright Co-ordinator, 
és a „közreműködők” valamint a 
központi igazgatók jelenlétében.

Megy a nagy „keresés” a magyar honlapokon...
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A Hungaroskills.net — megnyitása.
Június 29-én történt a Hungaroskills.net 

hivatalos megnyitása a Magyar Központban. Habár az 
oktatás május elejétől folyik, immár 10 órás heti 
részletekben, most került rá sor, hogy hivatalosan 
köz-hírré téve működhessen ez a mozgalom.

Ms.Helen Shardy a Caulfield Member of the 
Victorian Parlament nyitotta meg a Hungaroskills.net 
működését. Ő a „Shadow Minister fór Aged Care and 
Housing and Multicultural Affairs”. (a férje magyar)- 
és így pár magyar szóval köszöntötte a megjelenteket. 
Jelen volt még Ms. Paula Wright a skillnet coordinator 
a Keleti Régiónak, - tehát a mi felelős kapcsolatunk a 
hivatalos közegekkel. A szép számmal megjelenteket 
Faith Ferenc köszöntötte a Központ Vezetősége 
nevében, és elmondta, hogy ez a megmozdulás azt a 
részét fejleszti a Központnak, amire már nagyon 
régen szüksége volt ebben a információ dús, - 
Komputer vezérelt - életünkben. Szeverényi László a 
Központ és a „skillnettesek” nevében köszönte meg 
az állam ilyen irányú megmozdulását, és a hivatalos 
személyek segítségét, a mi kis Melboume-i magyar 
társadalmunk támogatását. Kis magyaros 
emléktárgyakkal fejeztük ki köszönetünket a hivatalos 
személyeknek.

A megnyitót a helyi, (Ausztrál) újság is leközli, a 
31-es magyar csatorna filmjén is látható lesz a közel 
jövőben. Újabb kérvény van beadva a hivatalos 
közegeknek a Központi Hálózat és a Melboume-i 
kapcsolatok kiterjesztésére.

A hivatalos megnyitót kellemes beszélgetés, és a 
hét (7) helyi hálózatú Komputerek által magyar 
információk ismertetése követte. Teljesen magyar 
beállítású gépek is működnek, magyar „Window” és 
magyar billentyűk segítségével.

Köszönet a segítőknek, akik ezt az estét 
akármilyen formában is elősegítették. Külön köszönet 
Házi Irénkének, aki megszervezte a finom sandwich- 
ek elkészítését, és feltálalását is.
Az oktatási idők nem változnak, csak még 
csütörtökön d.u. 3-5-ig is kezdett egy új csoport 
Baranyai Józsi vezetésével. Minden kedden 12:30,- 
tól 2:30.-ig, minden pénteken este 7:30.-tól 9:30-ig, 
és minden vasárnap d.e. 10:30.-tól 12:30.-ig.

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

Jelentkezni lehet a 9879 8204 telefonon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950. Szeverényi László.

A Melboume-i Magyar Központ Komputer 
Association Inc. regisztrálása folyamatban van. 
Július második szerdáján. 11-én lesz a 
tisztségválasztó gyűlése este 7.30 órai kezdettel a 
Magyar Központban. Cím: 760 Boronia Road. 
Wantima. 3152. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

AZ AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG A 
KORONA ÉTTEREMBEN IS KAPHATÓ.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére I

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

í

ha jó és olcsó autót akar venni...

hívja в У и Ш т !

a 0418 319 654 mobil-számon! 
Nagy gyakorlattal rendelkező Autó-mechanikus 

I Road-worthy munkát is vállalunk.

James Garden Motors
1 664 Warrigul Road, South Clayton, 3169.
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Az Őshitű Magyar Egyház Inc.
Következő, Isten- tisztelete 

Július 22-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.

QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

A kellemes 20-25°C. „téli” időjárás is értékesíti 
az ARANY- PARTI nyugdíjasok összejöveteleit, 
(fájjon a szívetek, Melboumeiek!) Több okból 
látogatják az összejöveteleket az itt élő magyarok, 
akik már el sem tudják képzelni másképp, eltölteni 
hátralévő éveiket, csak ebben a felfrissült társaságban. 
A szép magyar nótákat, - amit legújabb pacsirtánk: 
Balázs Éva ad elő, mindenki szereti és kedveli. A 
zene mellett a humor sem maradhat el. Most már 
többen és többen kapcsolódnak be a jó-kedvűek 
sorába és támogatják ezt a „műfajt” is. A „pletyka” 
hozzá tartozik a mindennapi élethez, tehát abból is ki 
veszi részét a megjelent társaság. Legutoljára hagyva, 
de nem a utolsó sorban kell megemlíteni a finom 
magyaros ebédeket, amit természetesen jutányos áron 
kapnak a Klub-tagok, vendégek.

Mindezek előállítása, megteremtése sok 
munkával jár, nagy akaraterővel és odaadással 
dolgoznak sokan a közösségért. Ezek között van 
Nagy Magda, Varga Irén, Havas Manci, Várnai Éva, 
Göncöl Emőke és Hárty Jóska csak egy pár nevet 
említve. Sokan mások is segítenek a közös 
munkákban, köszönet munkájukért. A közért való 
munka jóleső tudata, és a tagság hálás köszöneté a ő 
fizetésük.

Egy érdekes történetet kell, elmondjak a 
Kisújság olvasóinak. A Tagság kérésére egy 
magyaros ebédet kellett összehozni: tarkabableves — 
csülökkel, utána palacsinta. Ez az egész egyszerűen 
hangzik, de a sütő — főző lehetőségeink nagyon 
korlátozottak, és így a tagság közül Göncöl Emőke és 
Várnai Éva jöttek a segítségünkre. Vállalták a 
palacsinta elkészítését otthon, (díjtalanul) és az úgy

elkészített palacsinta lapokat a Klubban töltötték meg 
túróval és lekvárral. Nagy sikere volt az ebédnek, és 
annyi maradt, hogy a vendégek vacsorára vitték haza 
a megmaradt palacsinta adagokat.

Egy másik említésre méltó kezdeményezés 
indult el a Klubban. Minden alkalommal egy Klub
tag hoz a saját maga előállított receptjei szerint v alam i 
finom süteményt. A tagság értékeli és köszöni a 
finomabbnál -  finomabb édességeket. Ez is 
hozzájárul a közösségi szellem kialakításához. Ez 
forrasztja össze a Gold-Coast-i idős magyarokat egy 
erős és működőképes szervezeté. Székely András a 
missziós lelkész a Gold Coast-i Magyar Rádióban 
erről adott tanúságot, és elmondta, hogy a helyi 
magyar közösség történelmében a legértékesebb 
egység a Magyar Nyugdíjas Klub. Továbbiakban 
kifejtette, hogy ez a Klub nem csak anyagilag, de lelki 
és szellemi felemelést is ad a résztvevőknek.

A Júniusi események közül még egy kiemelkedő 
esemény volt. Várnai Lajos a híres Újpesti futballista 
-  aki még az Arany-korszakban -  Puskásékkal rúgta a 
labdát ellátogatott hozzánk. Humoros fellépéseivel 
szórakoztatta a megjelenteket.

Az a köz-vélemény, hogy mindenki várja a 
Keddi napokat, hogy az összejövetelre eljöhessen. 
Akik ott vannak mindig, azok tudják, de aki még nem 
tudja: összejövetel minden kedden d.e.9-től d u 3-ig. 
Minden barátságos társaságra vágyó idős magyar 
honfitársunkat szeretettel vár és hív a Klub alapítója 
és elnöke,

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-tól -  ll-ig. 

Vasárnap de.l l-től -  du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás:

Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.
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^ U e g f u i / ó
Az 54 sz. HUNOR és MAGYAR, 
és a 63 sz. TORMAY CECIL

CSERKÉSZCSAPATOK

ANNA BÁLT
Rendeznek
2001. JÚLIUS 21-én.

szombat este 7:30 órai kezdettel a
MAGYAR KÖZPONT NAGY TERMÉBEN

760 Boronia Road Wantima 3152.
A cserkész - csapatok nevében 
szeretettel híjuk és várjuk örökös 
támogatóinkat, régi cserkészeket -  
családjai társaságában.

Első Bálozók Bemutatója 
9 órakor.

SZÉKELY ZENEKAR! -
fin o m  Va c s o r a

6AZDA6 TOMBOLA
Belépődíj: $15, nyugdíjasoknak $10,
1 8 - 1 4  éveseknek $5. A kicsiknek $0.

Asztalfoglalás:
Tóth Zsuzsi 9459 7757, Bakos Anikó 9711 6844,

Tóth Erika 9702 8393
SZERETTÉL VÁRUNK MINDENKIT!

A MAGYAR RÁKÓCZI IFJÚ SÁGI KI ЛIB
RENDEZÉSÉBEN ELŐSZÖR KERÜL BEMUTATÁSRA 

2001. Július 14.-én este 7 órai kezdettel.
A MAGYAR KÖZPONT NAGYTERMÉBEN 

760 Boronia Road Wantima 3152.

„DÉLIBÁBOS -  HORTOBÁGYON”
TÁNCDALFESZTIVÁL - MELBOURNE 2001

A műsor résztvevői Ausztrália különböző területeit 
képviselik. Az előadókat az ÚJ HULLÁM és a 

SZÉKELY zenekar kíséri.
FELLÉP A MAGYAR KÖZPONT 

TÁNCCSOPORTJA.
M űsorvezető és rendező: Justin Tamás 

Zenei rendező: Risztity István.
Szeretettel várunk mindenkit, Jó kedvét és Barátait 

Mindenki Hozza Magával.
Jegyrendelés:

Urbátl Ferenc 9569 0252 Rind Ilonka 9569 8586 
Bakos Erika 9711 6844 Polgár Lajos 9758 1461

Július 1. Vasárnap.
d.e.9 órakor Katolikus Ige-liturgia 
szentáldozással
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Társalgó csoport összejövetele 

Július 7. Szombat.
„Celebrations”Magyar Központ Tánccsoport 
bálja.

Július 8. Vasárnap.
d.e.9:00 órakor Katolikus Ige-liturgia
szentáldozással.
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Július 14. Szombat.
„Délibábos Hortobágyon” táncdalfesztivál. 

Július 15. Vasárnap.
d.e. 9 órakor Katolikus Ige-liturgia 
szentáldozással.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Július 21. Szombat
ANNA BÁL (Cserkészek Bálja)

Július 22. Vasárnap.
d.e. 9 órakor Katolikus Ige-liturgia 
szentáldozással.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

Július 29. Vasárnap.
d.e. 9 órakor Katolikus Ige-liturgia 
szentáldozással.
Magyar Társadalmi Klub-nap.
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

Központi Értesítő: Kis János Plébános szabadsága 
alatt a Szent István Templomban Katolikus Ige
liturgia lesz vasárnaponként reggel 9 órakor június 
24-től-július 29-ig bezárólag. Szentlecke és 
Evangélium felolvasás, áldoztatás és egyházi 
énekekkel összekötve!

MAGYAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantima, 3152. 
Könyvtári órák: csütörtökön 11-töl 2-ig. 

Vasárnap a Szt.István templomban tartott 
________  katolikus szentmisék után!
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A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

A Bendek Ház című filmet
Július 8.-án, du.3 órakor.

Szereplők: Szörényi Éva, Nagy István, Somlay Artúr, 
Kamarás Gyula, és még sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XI. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Dr.Pordány László camberrai nagykövet 
kíséretében egyre több magyarországi vezetőember 
látogat el a Magyar Központba ausztráliai látogatásuk 
során. 1991 október végén néhány napos 
tartózkodásra érkezett a híres Lakitelek alapítója és 
szellemi irányítója Lezsák Sándor feleségével és 
Gyarmati Dezső MDF képviselő, az 1956-os 
melboumei olimpiász legendás vízipóló bajnoka és 
felesége Bara Margit, az ötvenes évek legnépszerűbb 
színésznője. Több mint ötszáz személy részvételével 
nagygyűlés volt a nagyteremben. A megjelent 
közönség nagy lelkesedéssel fogadta őket. Lezsák 
Sándor nagyszerű beszéde után $14,740 adomány 
gyűlt össze a Lakitelep Alap kulturális céljaira.

Újabb látogatók jöttek Budapestről: dr. Hasznos 
Miklós országgyűlési képviselő, a Keresztény 
Demokrata Nép Párt alelnöke, majd Horváth Béla 
képviselő csodálattal szemlélte a könyvtárt és több 
könyvet ajándékozott a Központ számára. Ezek után 
hamarosan vendégül láttuk Kiss Gyula munkaügyi 
minisztert, dr.Gergátz Elemér földművelési 
minisztert, majd dr.Kádár Béla a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok minisztere tartott előadást 
Magyarország gazdasági helyzetéről, problémáiról és 
a közeljövő legfontosabb feladatairól. A Szabad 
Magyar Református Egyház meghívására dr. Hegedűs 
Lóránt budapesti református püspök ismertette a 
magyarországi egyházak jelenlegi állapotát és az 
előttük álló hosszú utat, mely az ország népének

erkölcsi és szellemi felemelkedéséhez kell, hogy 
vezessen a jövőben. A későbbi évek során 
ellátogattak Gál Zoltán, az országgyűlés elnöke, 
Lukonics Éva és Torgyán József képviselők, egy 
ausztráliai kereskedelmi kapcsolatokat kereső 
bizottság.

Hamarosan vendégeink voltak a Melboumeben 
megtartott Rendőr és Tűzoltó Világjátékok budapesti 
sportolói. Közel három hétig tartózkodtak a Központ 
területén a Globe expedíció tagjai, akik érdekes 
vetítéses előadásokat tartottak világkörüli útjukról. 
Egy Ikarus autóbusszal indultak el Budapestről, 
Ázsián keresztül eljutottak Ausztráliába, utána mentek 
Amerikába és másfél éves utazás után tértek csak 
vissza Magyarországra.

A Központban működő szervezetek céljuknak 
tűzték ki az arra rászoruló Kárpátmedencei magyarok 
támogatását. Erdélyi, délvidéki, felvidéki és 
kárpátaljai segélyek és az onnan Magyarország 
területére menekültek számára mintegy $102,138.00 
a magyarországi célokra pedig $25,413.00 küldött a 
Központ az 1989 -  1996 évek során. A 
Jugoszláviához csatolt területeken élő magyarság 
egyre rosszabbodó helyzetéről dr. Hódi Sándor és 
Matuska Márton, ott élő vezetőemberek tartottak 
megrázó részletes ismertetést, melynek hatására 
megalakult egy bizottság az otthoni magyarság 
támogatására.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

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.

Július 29.-én d.e. 11 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.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152.
A júliusi összejövetelek: 10-én és 24-én,
Amelyekre, mindenkit szeretettel vár a vezetőség.
Április -  Május beszámoló;

Mindkét hónap nagyon mozgalmas volt. A 
tagság szeretettel vesz részt a Klub 
megmozdulásaiban és sikeres kirándulásain.

Május 15-én a St.George Ambulance miküldött 
munkatársa tartott tanulságos előadást számunkra. 
Ismertette, és be is mutatta, hogyan kell elsősegélyt 
nyújtani az arra rászorultaknak. Előadás után kérdés -  
felelet formában tájékoztatást adott mindenki 
kérdéseire.

Május 26-án kedves és régi tagunk, Soós 
Erzsikének a 80-ik születésnapja alkalmából 
rendeztünk megemlékezést. A Klub tagsága kívánt 
Erzsikének jó egészséget, boldogságot és minden jót 
és hosszú életet a tagság körében. Ezen a napon a 
termet sok virág díszítette, amit Tóth Terikének 
köszönhetünk. A finom ünnepi vacsoráról Házy Irén 
és Szabó Edit gondoskodott. A talpalávalót hivatásos 
zenészek szolgáltatták. Az ünnepeltet körül vették a 
barátok, családtagok szeretettükkel árasztották el a 80 
éves Erzsikét. A sok ajándék mellé tolmácsolták 
jókívánságaikat. Nagyon kedves megemlékezés volt. 
Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!

Május 29-én közgyűlésünkre kedves vendégeket 
hívtunk meg, akik jelenlétükkel tisztelték meg 
Klubunk összejövetelét. Az Erdélyi Szövetség és a 
StAlbans-i Club vezetői voltak vendégeink. Az 
küldöttség jól érezte magát és remélhetőleg a jövőben 
is eljönnek összejöveteleinkre.

Június 1.-én, az itteni „tél” első napja már nem 
volt olyan vidám. Az egyik nagyon kedves öreg 
tagunktól vettünk búcsút a Spmgvale-i temetőben. 
Horváth Sándor hosszú szenvedés után -  amit 
türelmesen viselt mindig hagyott itt bennünket. 
Nyugodjék békében. Emlékét szívünkben őrizzük!

Június 7.-én a Korona Kaszinóba volt a klub, 
mindig nagy reménységgel indul el a társaság. Azzal a 
gondolattal viszont, hogyha nem is nyer valaki, a 
társaság és a jól eltöltött órák az érték, amit kap 
mindenki, aki eljön a kirándulásra.

Van egy - két bejelentés is: - ezen túl minden 
összejövetelünkre megkaptuk a telefon használati 
jogot. Ha valakinek szüksége van a hívásra használati 
joggal telefonálhat. Gazdagabbak lettünk egy 
STEREO RADIÓ-val is. Tervbe van véve új VIDEO

kazetták vásárlása is, a tagság szórakoztatására 
nagyobb választék lesz.

Egyre többen és többen vagyunk a Klubban, a 
tagság gyarapszik. Ez azért van mert jól érzi magát 
mindenki, a másik pedig, hogy egyre öregszik a 
magyarság, és a nyugdíjas évek bekopognak 
mindenkinél.
Kívánunk minden kedves régi és új tagunknak nagyon 
jó egészséget és ezután is mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében. Kovács András elnök, és

Fenyvesi Ilona.
---- «.

A NUNAWADINGI -ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A Klub Júliusi összejövetele: 4-én és 18-án d.e 9 -
tői d.u. 2 óráig, - a szokott helyen - az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL-ban Az
összejöveteleink hangulata a szokásos barátságos, 
közvetlen, kedves és vendégszerető, az igaz néha egy 
kicsit zajos, mert mindenki egyszerre beszél. De ez a 
szokás minálunk. Itt mindenki, mindent el tud 
mondani anélkül, hogy valami bántódása, vagy 
sérelem érne. (kivéve akkor, ha valamit túl hangosan 
mond -  vagy ha történetesen még figyel rá valaki!)

Május 31-én a Klub egynapos kiránduláson volt 
Daylesford-ban. Az időjárás próbára tette kiránduló 
kedvünket, de a próbatételt meglehetősen kiálltuk. A 
hegyi vidék másik oldalával találkoztunk. Általában 
kirándulásaink alkalmával derűs, napsütéses vidékre 
emlékezett mindenki. Most azonban más volt a 
helyzet. A ködös, párás, hideg, zordon hegyi vidék 
Skócia sejtelmes tájainak is beillettek volna. Vártuk, 
hogy melyik kanyar után bukkannak fel az ős régi 
vár-romok, vagy egy rég nem-létező lovag állja majd 
el az utunkat. A vidék amilyen „félelmetes” de 
nagyon szép is volt. Akár hányszor megyünk el ugyan 
azon a helyen, mindig találunk valami újat, szépet a 
természet kincsei között.

A Klub szép számmal volt képviselve az Erdélyi 
Szövetség június 17-én tartott díszebédjén. Az ebéd 
fénypontja a Magyarországról idelátogatott Sárközy 
Csaba tanár beszéde volt. Csaba, mint tanár, 
tanítványival, kerékpárral járta be Erdélyt. Beszéde 
tükrözte az erdélyi nép bölcs magyarságát. Hűen 
ábrázolta a székely nép küzdelmét magyarságuk 
megtartásáért. Érezhető volt, hogy sok bölcsességet 
kíván egy ilyen folyamat életben tartása. Csabát két 
tanítványa, Németh Veronika és Papp Tibor kísérte 
el. Tibor grafikus, illusztrációi Erdélyt varázsolta a 
közönség elé. A fiatal művész lelki világa tűnik ki a 
képekből, ahogy ő látta Erdélyt. Elbűvölő volt
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Németh Veronika énekszáma, csilingelő hangja 
átjárta a termet és a hallhatók szívét. A tiszta, ártatlan 
magával ragadó dallamok lenyűgözték a közönséget. 
Egy élő nép üzenetét hozta el, akik képesek küzdeni 
fennmaradásukért, - talán egy életen át: kérve, hogy 
érezzünk velük, bátorítsuk őket a messzi távolból.

Június 20.-án, Tűzoltó előadás volt a Klubban. 
Nagy sikere volt az előadásnak -  amit senki sem várt 
-  mert olyan dolgokról hallottunk, amiről senki nem 
hallott, vagy egyáltalán nem akar hallani. Tűzről! Mi 
történik, ha hirtelen tűz lesz valahol? -  Meglepő volt, 
hogy mennyi minden számításba jön, és hirtelen kell 
cselekedni, hogy megmeneküljön mindenki egy nem
várt katasztrófától. A Klub nevében köszönjük az 
idős (más szintén nyugdíjas) tűzoltónak, aki idejét 
felajánlva oktatja kortársait a tűzveszélyről és a helyes 
eljárásokról tűz esetén.
Az összejövetelekre, szeretettel hív és vár a vezetőség
nevében ____

==яй‘“®'чГ :̂г ' 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.)

MEGHÍVÓ!
A z A usztráliai M agyar Reform átus Egyház

DISZNÓTOROS VACSORÁJÁRA
és az azzal egybekötött

TÉLI BÁL-ra. 2001. július 28-án.
szombat este 7 órai kezdettel 

a Bocskaiban
123 St.Georges Rd. Nth.Fiztroy.

Uj Hullám zenekar - jó hangulat. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300.
Dézsi Csaba 9723 7113; Sipos Őri László 9317 8189.

..m i ■ ii- 1 II. ■ . .и— — — и м и ч ч  i m » —»—  

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain 
(július 7-én) 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.

A BRIMBANK-1 (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 Casey Idős Magyarok nevében szomorú 
sorokkal kezdem ezt a beszámolót. Összeszorult 
szívvel hallgattuk Horváth Erzsiké lemondását a 
vezetői tisztségéről. Mindenki nagyon sajnálja, hogy 
csak ilyen rövid ideig tudta csak elvállalni a vezetői 
tisztséget. Megértjük helyzetét, hiszen az élet -  
férjével együtt - más utakra viszi őket. Habár a tagok 
szomorúan vesznek tudomást távozásukról, sok 
szerencsét és jó egészséget kívánnak a sok fáradozás 
és kemény munkáért, amit a Klub érdekében tettek. A 
természetes virágcsokor mellé a tagság egy szép arany 
nyaklánccal ajándékozta meg emlékül. Reméljük, 
hogy a távolság ellenére -  új lakóhelyükről -  is sűrűn 
látjuk majd a Klubban.

A nagy felelősséget -  a Klub további vezetését - 
Tóth Katalin vállalta. A tagság előre köszöni 
fáradságos munkáját, amit eddig is tett a Klub 
érdekében.

A tagság megköszönte Patkó István fáradhatatlan 
közreműködését a Klub vezetésében, aki ugyancsak
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lemondott tisztségéről, egészségi okok miatt. Egy 
üveg „szíverősítővel” és egy csokor virággal 
búcsúztatta tisztségéről a tagság remélve, hogy még 
sok hosszú éven át támogatja a Klubbot jelenlétével.

Elbúcsúzott a tagság Horváth Sanyitól, aki 
nemrég örök nyugalomra költözött körünkből. Béke 
veled Sanyi!

A szomorú hírek után egy kis jót szeretnék 
közölni. Három napos kirándulás MtGambier-be nagy 
sikert aratott, mindenki remekül érezte magát és jól 
szórakozott.

A június 23.-án rendezett BÁL úgyszintén nagy 
sikert aratott. A finom vacsorához köszönjük 
mindenki szíves segítségét, a sok süteményt és a 
rengeteg tombola tárgyat. Jó zenekar, jó muzsika 
táncra csalta az „idős-tagokat” -  megropogtatta az 
öreg csontokat. Reméljük, még sok ilyen 
összejövetelről számolhatunk be a jövőben.

A Klub továbbra is tartja a szokásos szerdai 
összejöveteleket, melyre minden kedves vendéget, 
honfitársat szeretettel hív és vár a vezetőség.

Érezd jól magad velünk! Egy tag; H.P.

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.

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, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
lntemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és

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

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kérem az Idős Magyar 
Klubok megbízottjait, 
hogy az újságba szánt 
közleményeket egy héttel 
a hónap befejezése előtt jut 
el a szerkesztőséghez, 
lehetővé teszi a cikkek leközlését, 
problémák elkerülését az anyag ismertetésével 
kapcsolatban. Előre is köszönöm segítségüket és 
közreműködésüket a jövőben.

a u s z t r á l ia i  k is u js a g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZE VÉRÉN Y1 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 

AUSTRAL1A1 KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

