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István király
„A besenyővel, a fejes, konok 

Néppel mi történt, édes rokonok? 
Győzött-e, hogyne győzne a kereszt, 

Pogány had ellen, mely böcsmérli ezt?
Ha síkra száll a napvilág, sötétség: 

Nincs diadalban akkor semmi kétség; 
Nos szólsljatok: hogy mit leié Abád 
Révén hadunk a vén Doni-Csabát?”

Ül Isztragomban Isván szent király, 
Pap- és parasztűr mind körötte áll; 
Fején az ékes ujdon korona,
Vállán palástnak hímzett bársonya, 
Kezében a bot, egy arany virág, 
Gyöggyel rügyezik rajta minden ág; 
Mint támadó nap, a tisztes nagyok 
Arcán királyi fénye ragyog.

Csendben foly a tanács; - de hallga, hallga! 
Kürtszó-e az, vagy szél, mi ott rivalga? 
Felhő-e vagy por, mely az egekig 
Lomhán, sötéten fölverekedik?
A föld alapját rázza mennydörej,
Vagy tomboló had és acélzörej?
Villám cikáz-e vagy lángfegyverek 
Hegyén ezer napot hoz a sereg?

„Győzött, királyom -  így Csanád felel 
Győzött karunk s az ég küldötte jel; 
Megtörve a besnyő kemény nyaka,
S a martalék közt vén Doni-Csaba.
S együtt Csabával nője, gyermeki,
Rab, mint a fűszál, kincs temérdeki; 
bábodnak im letesszük zsámolyához: 
Kincs -, martalékról felséged határoz.”

Győztes had élén, mint kettős sugár, 
Megvillan egy ifjú levente-pár, 
Gyula, Csanád, fejedelmi két rokon, 
Jobb s balkeze Istvánnak harcokon. 
Mosolyra vidul a királyi bátya, 
Midőn az ifjakat belépni látja,
S míg hodolatra meghajol a térd,
Ő nyújtja jobbját és így szólva kérd:

„Áldás az Urnák!” -  szólt a fejedelem: 
Három felé a zsákmányt rendelem: 
Egy rész Övé, ki a győzelmet adta, 
Épüljön Isten új egyháza rajta;
Más rész királyi seregem illeti,
Tiszt- és fejenkint osszák föl neki;
Ti mint vezérek harmadát felezve.

Arany János.
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Magyarországi HÍREK.
Az Ausztráliai Kisúj ságnak dedikálta: 
özv..Horthy Isvánné; Dr.Szalonatai Éva „író
olvasó, találkozó” - interjúja Budapestről.

„És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán! „ (Vörösmarty)

A HOME (Honvéd Hagyományőrző Egyesület) 
meghívóját hozta a posta. Ez év keretében 
megrendezésre kerülő író-olvasó, találkozóra.

A találkozó alkalmával Horthy István özvegye, 
főméltóságú Edelsheim -  Gyulai Ilona grófnő 
ismertette irodalmi tevékenységét, és a „Becsület és 
kötelesség” című nemrég megjelent két kötetes 
emlékiratait dedikálta. A dedikálásra várók hosszú 
sorában én is megkaptam, mint az Ausztráliai 
Kisújság tudósítója özvegy Horthyné történelmi 
aláírását.

A találkozás védnöke Nemeskürthy István 
millenniumi kormánybiztos volt. Az írónővel 
beszélgetett és történelmi visszatekintést tartott 
dr.Szakály Sándor hadtörténész, a Duna TV alelnöke.

A nagy érdeklődést kiváltó rendezvényt- 
zsúfolásig telve volt a nagy-tüzér terem -  Simonffy 
Miklós a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke 
nyitotta meg.

Minden felszólaló hangsúlyozta a grófilő 
egyszerű, közvetlen, a becsület és a kötelesség keretei 
közötti életét.

Ilona asszony -  mert így engedte magát szólítani 
-  1918. január 14-én született Budapesten. Életének 
döntő fordulata 1940 áprilisában következett be. 
Ekkor ment férjhez Horthy Miklós magyar 
kormányzó fiához, Istvánhoz, az akkori MÁVAG 
vezérigazgatóhoz.

1942. augusztusában Horthy István kormányzó
helyettes áldozata lett egy tragikus repülő
szerencsétlenségnek. Ilona asszony ettől kezdve 
szerényen, amilyen személyisége a háttérben 
maradva, de egyre fontosabb szerepet játszott a 
kormányzó bizalmasaként. Példás lelki ereje, szerény 
érzékenysége mindenkire nagy hatással volt, akivel 
csak kapcsolatba került.

A sikertelen 1944. októberi kiugrási kísérlet után 
a Horthy család sorsa, az országéval 
megpecsételődött. Horthy István kormányzó-helyettes 
özvegye sok történelmi helyzet szemlélője és aktív 
szereplője volt. Mindaz, amiről beszélt dr.Szakály 
hadtörténész kérdéseire -  rendkívül fontos adalék

bizonyos történelmi események reális tisztázásához, 
hamis adatok, legendák eloszlatásához.

Ilona asszony emlékiratainak második kötete a 
budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon jelent meg.

A második kötet a Gestapo-fogságról, a 
nürnbergi tárgyalásról, a portugáliai emigrációról, a 
Horthy család hétköznapjairól szól. Az emlékiratok 
címe: „Becsület és kötelesség” arra utal, hogy a 
szerző, a fiatalon megözvegyült Horthy Istvánná 
számára a folytonos helytállás, a becsület és a 
kötelesség -  teljesítés volt a legfőbb életprogram.

Horthy kormányzót szelíden, odaadóan ápolta 
haláláig és újratemetését ő szervezte meg Kenderesen.

А II. kötet függelékében hozza Horváth Sándor 
írását Horthy István repülő főhadnagy tragikus 
haláláról, amely szerint: „vitéz Horthy István 
főhadnagy utolsó repülése során nem vétett 
pilótahibát, a halálos végű balesetet nem ő okozta.” 
Horváth Sándor zuhanóbombázó pilóta, rehabilitált 
hadnagy volt.

A „kiskormányzóné” tiszteletreméltó egyszerű 
őszinteséggel, bölcs megértéssel emlékezett vissza 
több mint ötven év személyes, családi és történelmi 
eseményeiről.

Dr.Szakály hadtörténész kérte Ilona asszonyt: 
Jöjjön minél gyakrabban Magyarországra, hiszen ez 
hazája, nemcsak szülőföldje!

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke, 
Simonffy Miklós az ünnepélyes inteijú végén a 
HOHE örökös, tiszteletbeli tagjává választotta. Hálás 
köszönet az Egyesületnek ezért a történelmi, 
felejthetetlen író-olvasó találkozóért. Dr.Sz.E.

G R Ó F  E D E L S H E IM  G Y U L A I IL O N A  
Horthy István kormányzóhelyettes özvegye

B e c s ü l e t  é s  k ö t e l e s s é g  2
1 9 4 5 - 1 9 9 8

EURÓPA KÖNYVKIADÓ 
BUDAPEST, 2001
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Új helyre költözött a Magyarok Világszövetsége!
(MTI): Budapest 2001.július 19.

Véget ért az illúzió, hogy az Országgyűlés 
költségvetési támogatásban részesíti a Magyarok 
Világszövetségét, ezért a következő időben az MVSz 
már nem számít a magyar parlament támogatására -  
jelentette ki Patrubány Mikolós, az MVSz elnöke a 
csütörtökön Budapesten megtartott sajtótájékoztatón. 
Az elnök célszerűnek nevezte a Benczúr utcai „luxus 
székházból” a világszövetség kiköltözését, és remélte, 
hogy a Semmelweis utcai új ingatlan együttesben 
hatékonyan tudják működtetni a kis létszámú 
hivatalukat.

Király Zoltán, az MVSz elnökhelyettese 
kifogásolta, hogy Budapest Belváros-Lipótváros 
önkormányzat képviselő testületé nem fogadta el, 
hogy nyílt gyűlésen tárgyalja a budapesti ereklyés 
országzászló emlékmű visszaállítása ügyében 
kezdeményezett sürgősségi indítványt. Király Zoltán 
közölte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
mellett működő Történelemtudományi Intézet 
szakvéleményében irredenta emlékműnek minősítette 
az ereklyés országzászló emlékművet.

Az ereklyés országzászlót nemzeti 
közadakozásból avatták fel 1928. Augusztus, 20-án a 
Szent István napi ünnepségek záróeseményeként 
Budapesten, a jelenlegi Szabadság téren. Zászlója 
félárbocon hirdette a magyar nemzet fájdalmát 
elvesztett országrészei miatt. Az ereklyés 
országzászlót 1945-ben lebontották.

Az MVSz nem nyugszik bele az elutasításba és a 
civil szervezetek segítségét, kéri, hogy ismét méltó 
helyre kerüljön vissza a magyarság számára 
szimbólum értékű ereklyés országzászló emlékmű -  
tette hozzá Király Zoltán.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAO AI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

Anna Art Studio & Gallery
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek

I állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA

I mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész

Restaurátor
A the Australian Institute fór The Conservation

o f
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)
Az elnéptelenedő amerikai városok szívesen 

fogadnák a bevándorlókat?
Az Amerikába érkező emigránsok elsősorban 

Miamiban telepednek le, ahol a lakosság 15.5%-a 
újonnan érkezett. New York a második népszerű 
metropolis az újonnan érkezettek 11.2%-áva1. Ezt 
követi Los Angeles és Long Beach 9.7%-al, Oragne 
County, California és San Diago 5.8%-al.

A lista legalján Pittsburgh áll 0.4%-al, utolsó 
előtti Cleveland -  Lorain éés Elyria 0.8%-al, majd 
St.Louis 0.1%-al.

Nem is olyan régen az amerikai városok nem túl 
szívesen látták az emigránsok érkezését, a 
közszolgáltatás terhét látták bennük és az álláskeresők 
versenytársait. De a virágzó államgazdaságnak 
szüksége volt a munkás kezekre, a belvárosokból a 
peremvárosokba költözöttek nyomán bőségesen volt 
hely a számukra. Megkezdődött az érkezők 
csalogatása. A demográfusok azonban kételkednek 
benne, hogy a városvezetők képesek a bevándorlás 
befolyásolására. Még az sem ismeretes, hogy mi az 
érkezők hatása. Új állások teremtődnek általuk? Vagy 
az üres állások csalogatják őket?
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János V itéz.
írta: Petőfi Sándor.

Sokat mondott Jancsi megeredt nyelvével, 
De még többet mondott sugárzó szemével; 
Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek 
Megtetszett, és be is vette közlegénynek.

folytatás;

Cifra beszéd kéne azt elősorolni,
A vörös nadrágban mit érzett Jancsi,
Mit érzett, mikor a mentét fölkapta,
S villogó kardját a napnak megmutatta.

Csillagokat rúgott szilaj paripája,
Mikor Jancsi magát fölvette rája,
De ő keményen ült rajta, mint a cövek,
A földindulás sem rázhatta volna meg.

Bámulói lettek katonapajtási,
Nem győzték szépségét, erejét csodálni,
És amerre mentek, s beszállásozának, 
Induláskor gyakran sírtak a leányok.

Lyányokra nézve ami Jancsit illeti, 
Egyetlenegy leány sem tetszett őneki,
Az igaz, hogy noha sok földet bejára,
Sehol sem akadt ő Iluska párjára.

8.
Nos hát ment a sereg, csak ment, csak mendegélt, 

Tatár országnak már elérte közepét;
De itten reája nagy veszedelem várt: 
Látott érkezni sok kutyafejű tatárt.

Kutyafejű tatár népek fejedelme 
A magyar sereget ekkép idvezelte:

„Hogy mikép mertek ti szembeszállni velünk? 
Tudjátok-e, hogy mi emberhússal élünk?”

Nagy volt ijedsége szegény magyaroknak 
Minthogy a tatárok ezerannyin voltak;
Jó, hogy akkor azon a vidéken jára 
Szerecsenországnak jószívű királya.

Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta, 
Mert Magyarországot egyszer beutazta,
S ekkor Magyarország jámborlelkű népe 
Igen becsületes módon bánt ővéle.

El sem feledte ezt a szerecsen király; 
Azért a magyarok védelmére kiáll,
S a tatár császárral, kivel jóbarát volt, 
Kiengesztelésül ily szavakat váltott:

„Kedves jóbarátom, ne bántsd e sereget, 
Legkisebbet sem fog ez ártani neked,
Igen jól ismerem én a magyar népet, 
Kedvemért bocsásd át országodon őket.”

„Kedvedért, pajtás, tót már csak megteszem,” 
Szólt kibékülve a tatár fejedelem,
De még meg is írta az úti levelet,
Hogy senki se bántsa a magyar sereget.

Az igaz, hogy nem is lett semmi hántása, 
De mégis örült, hogy elért a határra, 
Hogyne örült volna? Ez a szegény vidék 
Egyebet se’ terem: medvehúst meg fügét.

9,
Tatárország hegyes-völgyes tartománya 
Messziről nézett a seregnek utána,

Mert jól bent vala már nagy Taljánországban, 
Rozmarínfa-erdők sötét árnyékában.

itt semmi különös nem történt népünkkel, 
Csakhogy küszködnie kellett a hideggel, 
Mert Taljánországban örökös tél vagyon, 
Mentek katonáink csupa havon, fagyon.
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No de a magyarság erős természete,
Bármi nagy hideg volt, megbirkózott vele; 
Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magokat, 
Leszálltak s hátokra vették a lovakat.

10.

Ekképen jutottak át Lengyelországba, 
Lengyelek földjéről pedig Indiába; 
Franciaország és India határos,
De köztök az út nem nagyon mulatságos.

India közepén még csak dombok vannak, 
De aztán a dombok mindig magasabbak,
S mikor a két ország határát elérik,
Már akkor a hegyek fölnyúlnak az égig.

Tudni való, hogy itt a sereg izzadott,
Le is hányt magáról dolmányt, nyakravalót.. 
Hogyne az istenért? A nap fejők felett 
Valami egy óra-járásra lehetett.

Enni nem ettek mást, mint levegőeget;
Ez olyan sűrű ott, hogy harapni lehet. 
Hanem még italhoz is furcsán jutottak:
Ha szomjaztak, vizet felhőből facsartak. 
Elérték végtére tetejét a hegynek,

Itt már olyan meleg volt, hogy csak éjjel mentek. 
Lassacskán mehettek; nagy akadály volt ott: 
Hát a csillagokban a ló meg-megbotlott.

Amint ballagtak a csillagok közepeit, 
Kukoricza Jancsi ekkép elmélkedett:

„Azt mondják, ahányszor egy csillag leszakad,
A földön egy ember élete megszakad.

Ezer a szerencséd, te gonosz mostoha,
Hogy nem tudom, melyik kinek a csillaga; 
Nem kínzanád tovább az én galambomat -  
Mert lehajítanám mostan csillagodat.”

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

BÉLA'S </■

H olidaY W orld
Forduljon bizalommal ^ egyéni cs
az évek óta  ̂ csoportos utazások!
közismert és t  J A világ minden
nagy gyakorlattal rendelkező * részére!

SZEPESY -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

ÚJRA ERDÉLY!

Újabb gyönyörű két hetes utazás Erdély még 
ismeretlen tájaira! Légkondicionált autóbusszal, teljes 
ellátással a Transyhania Tours szervezésében! 

JÖJJÖN VELÜNK!
Budapest -  Ópusztaszer, Arad, Temesvár, 
Herkulesfíírdő, Orsóvá, Al-Duna, Vaskapu, St Anna 
kolostor, Szörényvár, a Zsil-völgye, Hatszeg, Déva, 
Vajdahunyad, Zetelaka, Gyulafehérvár, Nagyszeben, 
Medgyes, Berethalom, Segesvár, Madarasi Hargita, 
Gyilkos-tó, Békás-szoros, a Bukovinai kolostorok 
(Moldovica, Szücsevica, Voronec) Borgoi-hágó, 
Magyarvalkó, Tordai hasadék, Torockó, Körösfo, 
Nagyvárad -  Budapest.
Indulási időpont: Ausztráliából 2001, szeptember 
3-án. - Jelentkezni lehet: - Augusztus 30 —ig.
Részvételi díj: $1200.00 AU. teljes ellátás, -  szállás, 
autóbuszköltség, programok, vezetés, plus 
repülőjegy.
Jelentkezés Auzstráliában : Bentley Etelkánál 
52481281 telefonszámon. Kanadában Burian 
Erzsébetnél Tel. 1-514-242-1630; vagy Budapesten a 
36-30-29-07307-es telefonszámokon!

Eztán nem sokára lejtősen haladtak, 
Alacsonyodtak már a hegyek alattok,
A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, 
Mentül beljebb érték a francia földet.

Folytatás a szeptemberi Kisújságban...

Szeresd és becsűid a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

a  l e g ju t An y o s a b b  á r a k a t  b iz t o sít

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e 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.

mailto:bela@blue.com
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SOPRONIMÁDAT
Boldizsár Miklós nyomán.

„Vegyen egy evőkanálnyi Bécset, egy csipetnyi 
Kismartont keverjen hozzá, ízesítse meg némi 
Versailles-al, tegyen a tetejére egy kis Innsbruck- 
Kufstein - habot, szórja meg a gótika, a barokk, a 
klasszicizmus porrá őrölt cukrával, helyezze mindezt 
egy régi magyar paraszt-tányérra. Ezek után ízletesen 
tálalható.”

A külföldi „kezdő 
Sopronimádónak” így 
tudnók érzékletessé
tenni az Alpok keleti 
lábánál fekvő
gyöngyszemet, Sopront, 
az emlékék és 
hangulatok városát, a 
meghitt kapcsolatot 
kínáló, kiismerhetetlen 
és befogadhatatlan,
Múzeumot.

A hazai imádónak 
nem szükséges külföldi 
példákkal bemutatni az 
ország legszebb városát.
Sopron a látogatóban az 
emlékezés hosszú
hosszú láncolatát indítja 
meg.

Köszönünk az 
egyik oroszlános
kilincsnek,
megsimogatjuk fényes, 
sárga fejét, benyomjuk a 
nehéz, napsugaras ajtót és megcsap a bejáró sötétsége 
és a gótika levegője. Leülünk a nyirkos üllőkére, 
felemeljük fejünket és odakoccanunk egy csúcsívhez. 
Egy pillanatra Toldi helyébe képzeljük magunkat, de 
forduljunk csak balra, s máris csipkefinomságú 
Mozart-dallam csiklandozza fülünket: Salzburgra 
emlékszik a „világot-járf ’ utazó: Dorfmeister-kép néz 
szembe a látogatóval, félig árnyékban, félig vakító 
napfényben, a félkörös reneszánsz loggiák mögül. És 
nincs megállás: malterszag terjeng a levegőben, 
lépten-nyomon vasbetonba botlik az ember -  
megérkezünk a mába. Óvatosan tovább botorkálunk a 
macskaköves udvaron és eljutunk az Ikva patakig. A 
kis patak hol eltűnik, hol előbújik, hol végül egy 
hatalmas épület alatt végleg búcsút mondjon a

Velencét vagy Trentot emlegető és orrát fintorgató 
látogatónak.

És nincs megállás, sétálunk tovább, üdvözöljük 
az Eszterházy palota kapuján mosolygó bumfordi 
Madonnát, mint régi ismerőst köszöntjük -  hol is? -, 
Kismartonban és Eszterházán láttuk a párját, no meg 
a Népművészeti Boltokban az ugyanúgy mosolygó, 
még bumfordibb, bajuszos Miska-korsókat.

Lemossuk a port és a fáradságot arcunkról a 
Szentháromság-tér hideg szökőkútjában és közben

újból Salzburg apró 
tér-sorozatát látjuk 
szemünk előtt, a 
zenélő toronnyal -  itt 
a Tűztorony
helyettesíti -
bekukkantunk a 

Fabricius-házába, 
megcsodáljuk a 

Stomo-házat 
kívülről, aztán a 
tűztoronyból is -  
belülről majd később 
-  és most Dél- 
Németország és Dél- 
Franciaország jut 
eszébe a látogatónak, 
a kőfedelű, mesébe 
illő háztetők...

Üdvözöljük a 
Bencés-templom 

kőkecskéjét -  s 
elégedetten állapítjuk 
meg, hogy nem csak 
a Notre-Dame 

kőpárkányán nézhetünk „kecskeszemet” vele.
Milyen jól esik a nyári hőség után a Bencés

templom hűvöse! A barokk cirádák arany fénye alig- 
alig töri át a fényhomályt. A gótikát kedvelő 
városnéző kissé elszontyolodik, látván a bemázolt 
kecses-hajlékony bordákat, a forgó-tekergő 
szobrokkal díszített oszlopokat. Hiába -  Sopron 
inkább barokk, mint gótikus...(S most végre Felsőörs 
és Tihany levegője csap meg: a magyar barokk 
szobrászat legkedvesebb alakjai táncolnak, forognak 
szemünk előtt.)

Tovább, tovább! Végig a zegzugos utcákon, 
sikátorokon, ki a gótikából, át a barokkon, a 
klasszicizmusba, hogy azután újra a középkorban 
érezzük magunkat!

Folytatás a következő Kisújságban;
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O lv a s ó in k  k é r é s é r e :
A „gólyáról” több vers íródott, - és a segítő 

társak - akik keresték a forrásanyagot a magyar 
irodalom könyveiben, két verssel álltak elő. Az egyik 
a közismert „A Rab Gólya” amit Arany János írt, a 
másik A „Gólyához” címmel, amit Tompa Mihály írt. 
Mind a kettő értékes része a magyar vers-kincstárnak, 
és érdemes „meghallgatni” mind a kettőt.
Ebben a kiadásban az Arany János költeményét, a 
következőben Tompa Mihály művét.

Árva gólya áll magában 
Egy teleknek a lábjában,
Felrepülne, messze szállna,
Messze, messze:
Tengerekre
Csakhogy el van metszve szárnya.

Tűnődik fél lábon állván,
El-elúnja egyik lábán,
Váltogatja, cserélgeti,
Abban áll a 
Mulatsága,
Ha beléún, újra kezdi.

Szárnya mellé dugta orrát,
Messze nézne, de ha nem lát!
Négy kerítés, négy magas fal:
Jaj, mi haszna!
Bár akarna,
Kőfalon nem látni átal.

Még az égre fölnézhetne,
Arra sincsen semmi kedve:
Szabad gólyák szállnak ottan 
Jobb hazába;
De hiába!
Ott maradt ő, elhagyottan.

Várja, várja, mindig várja,
Hogy kinő majd csonka szárny 
S felrepül a magas égig,
Hol a pálya 
Nincs elzárva 
S a szabadság honja kéklik.

Őszi képet ölt a határ,
Nincsen rajta gólya madár,
Egy van már csak: ő az árva,
Mint az a rab,

Ki nem szabad,
Keskeny ketrecébe zárva.

Még a darvak hátra vannak, 
Mennek ők is, most akarnak: 
Nem nézi, csak hallja őket, 
Mert tudja jól,
Ott fenn mi szól,
Ismeri a költözőket.

Megkísértő egyszer -  kétszer; 
Nem bírná-e szárnya még fel; 
Hej, dehogynem bírná szárnya, 
Csak ne volna 
Hosszú tolla
Oly kegyetlen megkuszálva.

Árva madár, gólyamadár, 
Sohse nő ki tollad, ne várd, 
Soha többé, fagyos télig,
Mert, ha éppen 
Nő is szépen;

XII Ausztráliai Magyar Találkozó.
(MHBK július és augusztus értesítőjéből)

Az Ausztráliai és Ujzélandi Magyar Szövetség 
Melboume-ben hozott határozata értelmében, а XII: 
Ausztráliai Magyar Találkozó megrendezésére a Dél- 
Ausztráliai Magyar Egyesületek Szövetsége kapott 
megbízást. Tehát a Találkozó Adelaide városában 
kerül megtartásra, 2002. December 30.-tól 
2003.január 8.-ig, a Victoriai Magyar Szövetség teljes 
szereplő gárdájának a részvételével. Ebben, - 
természetesen, benne van a főcsoportunk is.

Az Adelaide-i Bajtársak felkértek a következők 
közzétételére: „A Találkozó sikere egyenes arányban 
áll a védnökök részvételével. A Dél-Ausztráliai 
Magyar Egyesületek Szövetsége szeretettel hívja 
Ausztrália egész magyarságát védnökségek 
vállalására. Egyes védnökség ára $130.00, családi 
(dupla) védnökség ára $260.00; A csekkeket а „XII. 
Hungárián Cultural Convention” névre kell kiállítani 
és eljuttatni Mrs.M.Herendi-hez. 5 Fletcher Street, 
NETLEY, S.A. 5037 címre”
Minden bajtársunkat és barátunkat szeretettel kérünk 
védnökségek vállalására. Köszönettel: S.A.
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2001
A U G U SZ T U S

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

SZENT PETERNEL
A mennyország kapuja előtt asszonyi lelkek 

várakoznak bebocsátásra ötvenes csoportokban. 
Egyszer megjelenik a kapuban Szent Péter és 
kihirdeti:

- Azok, akik megcsalták a férjüket, nem jöhetnek 
be a mennyországba!

Az egyik ötvenes csoportból negyvenkilenc 
asszony bánatosan sarkon fordul és megindul a pokol 
felé. Egyetlen asszony marad ott állva a helyén. Szent 
Péter odamegy hozzá, nézi, majd így kiált a távozó 
asszonyok után:

- Asszonyok, várjanak! Vigyék magukkal ezt a 
süket teremtést is!

AUTÓBUSZON
Középkorú, de még rendkívül csinos, mutatós 

hölgy szeretne leszállni az autóbuszról az egyik 
megállóban. Közeledik az ajtóhoz, ahol azonban igen 
jóképű, magas, deltás fiatalember áll. Az autóbusz 
lassít, az asszony odaszól a fiatalembernek:

- Leszáll, fiatalember?
Az hátrafordul, végignézi a csinos asszonyságot, és 
szép hangon megkérdezi:

- Leszálljak?

ZENÉSZBARATOK BESZÉLGETNEK
Zenészek beszélgetnek, úgy ahogy az lenni 

szokott, a távollévőkről folyik a szó. Most éppen egy 
szépasszony van napirenden.

Nagyon szép asszony -  mondja az egyik férfi - , 
de egy kicsit könnyűvérű....Nem lennék meglepve, 
ha a félje csak a másodhegedűs szerepét játszaná.

Másodhegedűs? -  kontráz a barátja. -  A
-----------------------------  véleményem szerint már az

is nagy szó, ha a férj 
egyáltalán játszhat a 
zenekarban!

- Mi van, ha a savanyú 
tejbe beleesik a rózsafuzér? 

író-olvasó találkozó!
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Cserkészbál Melbourne-ben 
2001. július 21.

Az „Első-bálozók” tánca.
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QUEENSLANPI HÍREK;
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

Az ARANY - PARTI nyugdíjasok össze
jöveteleiről számolok be, úgy mint eddig. Sokan 
kérdezték, hogy miért beszélünk mi MESÉK-ről? Az 
igazat megvallva, mesébe illő az összefogás és 
ellátása ennek az újonnan elindult Klubnak. Az átalag 
életkor 75 év, de hihetetlen fiatalsággal dolgozik 
mindenki a Klub érdekében, ahol se fizetést se más 
juttatást nem kap a tagság. Ez mind nem azt jelenti, 
hogy kisebbségi érzése legyen akárkinek közöttünk.

Itt az ARANY-PÁRTOK csodálatos világában 
mindig nyár van, senki sem kell fel ballábbal az 
ágyból és mindenki vidám. Ez az általános közérzetet 
legjobban a Melboume-ből jött családok értékelik. 
Ezek közé tartozik az OLÁH -  ELEK és NAGY 
családok és még sokan mások.

A lelkesedés és jó hangulat észrevehető akkor, 
amikor meg kell fogni a munka végét. Nagy Magdi 
vezetésével a konyhai teendőket nagy odaadással 
végzi hétről hétre NIBEL ILONA _  VOJTKO 
LOUNLI és HAVAS MANCI, akiknek munkájukért 
hálás köszönet. Reméljük, hogy sok-sok éven 
keresztül sikerül még segítségükre lenni azoknak a 
honfitársainknak, akik koruknál vagy betegségüknél 
fogva nem tudnak bekapcsolódni a nehéz teendőkbe. 
Az összejöveteleken a magyar szó, a magyar zene, 
viccek szinte, mint orvosság hatnak a megjelentekre. 
Persze a jó konyha is hozzájárul a sikerhez, az árakat 
nem is említve. A kedvezményes árak is szintén 
mesébe illenek!

Csak egy pár példát mondok a júliusi étlapokról: 
Július. 3-án csirke-paprikás -  nokedlivel, uborkával; 
Július 10.-én töltött káposzta; Július 17.-én rántott 
hús vegyes saláta; Július 24.-én lecsós debreceni 
tokány, Rizi-bizi. Minden alkalommal van friss Viena 
kenyér, kávé, tea, keksz és sütemények, ami mind 
adományok a a jószívű tagoktól.

A Klub készül a Szent István 
megemlékezésre, amit Székely András a Missziós 
lelkész szervez meg az idős magyarok részvételével. 
A lelkész a program összeállítását és levezetését 
elvállalta, amiért hálás köszönetünket fejezzük ki. 
Nem utolsó sorban köszönjük meg Oláh Erzsébetnek 
és Papp Károlynak -  a Gold Coast-i Magyar Rádió 
munkatársainak kiemelkedő tudósításait, amit a Klub 
életéről, működéséről mondanak.

Végezetül, minden szeretetre és barátságra vágyó 
idős magyar honfitársainkat szeretettel várunk és 
hívunk -  minden kedden -  a Gold Coast-i Senior

Citizen Centerben -  Casino mellett; a Club 
vezetősége nevében

Nagy Magda.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

Augusztus 26-án lesz 
Délelőtt 10: 30 órai kezdettel 

A Noble-Park Community Center-ben, 
Memorial Drive, Noble Park, (Ross Reserve)——...... ....'——   ------------------------------—------1 "лг    

Minden magyart szeretettel vár az Os Hitű 
Magyar Egyház Gyülekezete.

JOE SZILADY
ä S »  PETROL a  DIESEL MECHANIC

Service Et general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262

Lapzártakor érkezett.......
Kedves Laci!
Szeretném megírni, hogy ez az én utolsó riportom, 
mert megyek Magyarországra, 3 hónapra. Szeretettel 
Ilona. Szerencsés utat kívánunk! -  Visz-látásra! 
A Casey Idős Magyarok hírei;

Az elmúlt hetekben különös esemény nem 
történt. A hetek, mint mindig barátságos légkörben 
zajlottak le, mindenki jó étvággyal élvezte Tóth (nem 
lehetett elolvasni a Fax részt) finom foztjeit. Július 
29-ére tervezett kirándulás is sikeres volt, mint eddig 
minden ilyen megmozdulása a Klubnak.

Vezetőség választás lesz augusztus 29-én, 
mindenkit szeretettel várunk erre a napra. A rövid 
beszámoló azért van, mert nincs „újság” -  ami azt is 
jelenti, hogy jó újság a számunkra.

A vezetőség továbbra is szeretettel várja 
vendégeit és tagjait. Érezd jól magad velünk. H.P.
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Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Schwarcz Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418108 730

SZÍV
írta: Singer Iván

Hölgyeim és Uraim, megszületett a mesterséges 
szív. Nagysága, mint egy kilós citrancs.(grapefruit) 
Titániumból és plasztikból készült és nyolc liter vért 
képes pumpálni az emberi testben percenként. Két 
kamrával rendelkezik. Az egyik pumpál a tüdőbe, 
ahol oxigént kap, a másik a test többi részét látja el 
vérrel. A külső burkolata elhárít minden káros 
befolyást (fertőzést). Egy külső elem, melyet a derék 
körül visel a tulajdonos, összeköti a bőröm keresztül 
a belső szerkezettel. Az elem elektromos 
impulzusokat ad le a bőrön keresztül egy belső 
orsónak, amely úgyszintén egy belső elemmel van 
összekötve. Ennek élete csak 30 perces, de állandóan 
feltöltődik. A belső elemet a kutatók a hasba 
helyezték, mint egy kisméretű elektromos csomagot, 
amely ellenőrzi (folyamatos mérésre szolgáló és 
korlát túllépését jelző berendezés) a készülék 
gyorsaságát méri.

Az amerikai sebészek nagy lépést tettek 
megmenteni ezrek életét, akik várnak (néha hiába), új 
(használt) szívre. Az első ilyen méretű műtét a 
Louisville-i (Kentucky) Zsidó kórházban történt. A 
névtelen 55 év körüli férfi egy hét órás műtét 
alkalmával kapta új szívét. Az orerációt Dr. Lámán 
Gray és Dr. Róbert Dowling hajtották végre.

Érdekes közölni, hogy az elképzelés már 
megvolt tíz évvel ezelőtt Dr.Victor Chang ausztrál 
sebész agyában, de sajnos tragikus halála,
(meggyilkolása) megfosztotta az emberiséget e nagy 
lépés elérésében.

Egy perc, hölgyeim és uraim! Eddig bajlódtam a 
szótárral, orvosi kifejezésekkel, ami csak abban 
szolgált, hogy önök hátteret kapjanak 
mondanivalómnak.

A szívet mi írók, nem, mint vér pumpáló és 
egyben testünk legfontosabb szervezetének tekintjük. 
A szív a lélek is. Szívből szeretjük embertársainkat, 
szívből utáljuk ellenségeinket. A szerelem is a szívből 
jön. Szívünk szeret, imád, néha megtörik, ha 
szeretetünket nem viszonyozzák. Szívesen öleljünk 
családunkat, feleségünket, gyermekeinket, 
unokáinkat, szívünkre vesszük, ami körülöttünk 
történik.

Persze már sokan próbálták meghatározni a 
lelket, mint az emberi elképzelés belső sugárzását. 
Örökké élő e, vagy eltemetjük a testtel? Létezik e 
egyáltalán, vagy csak egy kitalált szó és valóban a 
szívünkre gondolunk?

Az ember lelkesedik bizonyos célokért. 
Lelketlen embereket nem szeretünk. Mivel az 
anatómiában még nem találkoztunk egy bizonyos 
testrésszel, amit meghatároztunk volna léleknek, 
beérjük a szívvel.

Szív nélkül eddig nem létezett élet sem. 
Ugyanakkor minden élet befejezése a szívdobogás 
megszűnésével jár.

De mi lesz a jövőben? Talán egy pillanattal a 
halál beállása előtt most kicserélhetővé válik a szív? 
Minden kórházban ott lehet a kezelő orvos előtt egy 
plasztik készülék, ami beszerelhető (idővel talán 
percek alatt) és folytatja a vérkeringést, mint mi sem 
történt volna. Talán új szerkezetünk legyőzi majd a 
halált? Talán ez a találmány megteremti az 
örökkévalóságot?

Persze rengeteg új kérdés merül fel úgy 
tudományilag, mint lelkileg. Fog-e a plasztik szív 
szeretni? Lesz-e különbség ember és ember között, ha 
ugyanaz a gyár készíti a szíveket? Lesz-e olyan 
kitétel, amikor a fiatal pár csókolózik a holdvilág 
fényénél, hogy: szeretlek a plasztikom mélyéből? 
Válaszként talán hallhatjuk, hogy: meghasad a 
plasztikom utánad, ha nem leszel az enyém?

A másik nagy kérdés, ki fogja megengedni 
magának, betetetni a plasztik szívet? Kinek lesz elég 
pénze megvásárolni hosszabbított életét? Eddig biztos 
volt, hogy mindenki meghal, a szegény is és a gazdag 
is. Mostantól kezdve ez az egyetlen egyenlőség is 
megszűnhet? Lesz-e a plasztik szív örökölhető?

Talán ezután minden megváltozik. A kérdésem 
hölgyeim és uraim, hogy a plasztik szív korában, 
milyenné válik az emberiség? Szíves lesz-e, vagy 
szívtelen?
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A  HungaroskilIs.net hírei;
A hivatalos megnyitó után az érdeklődés 

növekedett az Internet-oktatás iránt. Az utolsó 
jelentkező 88-ik személy volt és már 57 elkezdte a 
tanfolyamot.
A Hungaroskills.net tagok továbbképzésére 
megalakult a Melboumei Magyar Központ Komputer 
Association Ltd. Ami hivatalos formában fogja össze 
azokat a már tanfolyamot végzett tagokat, akik 
tovább is aktívan akarnak részt venni a Komputer 
mozgalomban. A Komputer Association tagjai 
minden hónap első és második szerdáján találkoznak 
a Magyar Központban. A jövőre való tervezetet most 
állítja össze a vezetőség.

A Skillsnet oktatási idők nem változtak, 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.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 
Vendégei.

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség ebédje 
alkalmából, - Erdélyből kedves vendégek érkeztek, és 
egy pár szót tudtam velük váltani a hivatalos ebéd 
előtt, amiről itt szeretnék beszámolni:
Sárközy Csaba tanár úr és diákjai, akik kerékpárral 
járták be Erdélyt -  és Magyarország különböző 
részeit ellátogattak ide Ausztráliába. Sárközy Csaba 
emberséget, magyarságot és művészi látásmódot tanít 
az „úti-társainak”, - diákjainak és ezzel a jelszóval 
tartja előadásait világszerte.
Németh Veronika és Papp Tibor elkísérte Sárközy 
Csaba tanárurat, Veronika szép hangjával, énekeivel 
szórakoztatja a közönséget, amíg Tibor grafikus 
ábrázolásaival, rajzaival nyeri el a közönség 
elismerését.
Kérdésemre, Ausztráliáról így vélekedtek: „ -  a hideg 
szobák és a meleg magyar szívek világa” -  itt 
Melbourne. Mindenhol és mindenki szeretettel és 
kedvességgel fogadtak bennünket. Szép látni, hogy

már három nemzedék képviselve van az 
összejöveteleken. Véleményük szerint jó lett volna 
látni több „fiatalt”. A húsz és harminc év körüliekre 
gondoltak ezzel a kijelentéssel.

További beszélgetésünk a magyarság-tudatról és 
a magyarnak megmaradásról szólt. Csodálkozva 
tapasztalták, hogy itt Melboumeben mennyire él még 
a magyar eszme, nyelv és a hagyományok ápolása. 
Érdekes volt hallani Sárközi Csaba Magyarországról 
hozott tapasztalatait; - amikor egy magyar nyári
egyetem kérdőív tartalmáról és válaszairól beszélt. 
Elmondta, hogy az 553 résztvevő közül csak egy 
résztvevő választotta a „hazát” mint legfőbb értéket a 
jövőre nézve, amíg kilenc (9) a családot és tizenöt 
(15) a gazdasági előnyöket látták legfontosabb 
tényezőknek.

Sárközy Csaba tanár úr nagyra becsülte a 
Melboumei magyarok eredményes munkáját, ami 
immár ötven éve folyik. Kért bennünket, akik a 
közéletben élünk és a magyar nyelvet életben tartva 
magyarságtudatot nyújtunk az emigrációban élő 
magyaroknak, hogy ne adjuk fel munkánkat, 
fáradozásainkat. О bízik benne, hogy eredményeinek 
az utókor meg fogja becsülni, és tovább fogják 
ápolni.
A két fiatal „diák” sok barátot szereztek rövid 
látogatásuk alatt, az volt a véleményük, hogy: „olyan 
ez itt, mint egy kis Magyarország”...

Jó volt hallani, hogy közösségi munkánk, amit a 
Melboumei magyar közösségért végez a sok 
eredményes egyesület, - Központ -  kívülről is lehet 
látni eredményeit.
Kívánunk Sárközy Csaba tanár úrnak és diákjainak 
sikeres túrákat. Építsék tapasztalataikon keresztül a 
jövő magyarságtudat tanításait. Szerk.

ELADÓ
TELEK D A Y LESFO R D -ban

magyarok találkozó-helye 
nagy turista forgalom

egy (1) hold üres terület, fő- 
útra néző kb.100 méteres 

fronttal.
Közel a város központjához, villany és telefon 
szolgálat elérhető, építési engedély kiváltható.

Érdeklődés: Tel. 5348 3812

H I R D E S E N  L A P U N K B A N !
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Közhírré tétetik....
A Magyar Központ vezetősége szeretettel 

meghívja Önt, és egyesületének tagjait, valamint 
barátait a de Kessler Tamás művész, 
festménysorozatának hivatalos kiállítására, 
vasárnap 2001. augusztus 5.-én de. 11.30 órakor a 
Magyar Központ nagytermében.
A megjelenteket, pohárpezsgő várja.

Szíves válaszukat megjelenésükről jelenteni 
Vető Olga 9754 8579 telefonszámán -  július 30-ig.

A kiállítás után szívesen lát 
mindenkit a Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet — disznótoros ebédjére!

(lásd a hivatalos meghívó hirdetést)

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 -  11-ig. 
Vasárnap de.ll-t61-du.5-ig.

Elő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás:

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

M E G H Í V Ó
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 

vezetősége
(760 Boronia Rd.. WantirnA

6 Í.CUÚÍ HívjU eb  Vciíjci NCÜVCü
honfitársait és ismerőseit a 

hagyományos

d isx o ó to ro s  ebédjére
2 0 0 1  a u g u s z t u s  5 . é n  

vosórnop déli Í2 .?0 -k o r
A kitűnő ebédről a klub igazgatói gondoskodnak.
A hangulatos zenét p Nefelejcs Duó szolgáltatja.

Az ebéd ára 20, kedvezményes 18.00 dollár 
Ebéd előtt kóstoló és forralt bor

ru. éiucMÖliésic, ............... bZtílvtóéSie vaiO tekintettel
részvételét sziveskediék iúlius végéig bejelenteni!

Asztalrendelés:
Házi Irén (03) 9887 4118, 9707 1378, Szabó Edith 9560 1270
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NAPTÁR. __________
Augusztus 5. Vasárnap.

d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
11.30-kor de Kessler művész festményeinek 

ünnepélyes átadása -  utána 
Disznótoros ebéd.
d.u.2.30 órakor Ábel András professzor előadása

Augusztus 12. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Augusztus 18. Szombat.
„Szent István Bál”

Augusztus 19. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Augusztus 26. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
Magyar Társadalmi Klub-nap
Szent István ünnepély
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

Г

Az Opiumkeringő című filmet
Augusztus 12.-én, du.3 órakor.

Szereplők: Karády Katalin, Jávor Pál, Petrovics 
Iván, Gregus Zoltán, Palóczy László és még sokan 
mások...
Kísérő film: Horgász vizek Zalában!....

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XII. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

A Központ nagytermének és a klubhelyiség 
építésének befejezése után négy évvel, 1992 
áprilisában újból megindul az építkezés. Ez 
alkalommal a másfél évtized előtt elképzelt 
templomra került sor. Zágon Lajos építészmérnök 
vállalta nemcsak a tervek elkészítését, hanem az 
építkezés kivitelezését is. A katolikus, református és 
evangélikus egyházközösségek temploma lett ez az 
épület -  amihez a melboumei katolikus érsekség is 
beleegyezését adta -  és így lett ez az épület 
Melbourne első ökumenikus temploma.

Megindult a hatalmas arányú gyűjtés Kiss János 
plébános szervezésében, aki már két éve itt élt 
Ausztráliában. Ő az 1989-ben elhunyt Varga páter 
helyében szolgálja a katolikus híveket itt 
Melboumeben. Buzdító szavaira, újságcikkeire két 
hónap alatt előteremtik az első százezer dollárt. A 
reformátusok Burián Tamás esperes, az 
evangélikusok pedig Dobosy János lelkipásztor 
irányításával gyűjtöttek. A rendezvények sorozatait 
Baranyai Imola és Bognár Magdi szervezi. A Magyar 
Ház Szövetkezettel közösen rendezett Szent István 
Bálok hathatós anyagi segítséget nyújtottak. Az 
Ifjúsági Szövetkezet is minden támogatást megadott a 
Regnum-Co-operative részére. További anyagi 
támogatást nyújtott az Erdélyi Szövetség, DDMSz és 
a Kultur Kör.

Az esős időjárás ellenére a földmunkák és a 
betonozás hamar elkészült, emelkedtek a falak Koszó 
Károly keze alatt, és hamarosan tető alá került a 
templom. A munka folyamatosan haladt előre, 
szakemberek, segítők több mint 150 dolgozott a 
templom építkezésén másfél év alatt. Az 
anyagvásárlásokhoz a pénz mindig előkerült -  
valahonnan. A tél beálltával a belső, aprólékos 
munkák kerültek elvégzésre. Hónapokon keresztül a 
mennyezet és egyéb famunkákat végeznek ácsok, 
asztalosok -  valamennyiek idős emberek -  magas 
állványokon. Közben villanyszerelők, csempézők, 
festők, vízvezeték-szerelők végzik szorgalmasan 
munkálataikat. Fehér Zoltán a fáradhatatlan 
anyagbeszerző, Dékány Gyula a csoport szakácsa 
hónapokon keresztül főzött naponta 15 -  20 
személyre. A művészeti díszítésekkel kifaragott oltárt 
Pillér István készítette. 1993. október elején már 
szőnyeg lefektetésre is sor került. Készen lettek a
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padok, melyek kényelmes ülőhelyeket biztosítottak, 
miután Vető Tibor párnákkal fedte be azokat. Az 
utolsó pillanatban érkezett meg a dunántúli 
Őrbottyánból az ott készült harang, melyet a 
magyarok barátja Monsignor G. Cudmore szentelt fel 
ünnepélyes nagymise keretében.

1993. november közepén került sor a templom
szentelésre. Ez alkalommal több, mint kétezer ember 
jelent meg a templom szentelésén. A szertartást Sir 
Frank Little, Melbourne katolikus érseke, dr. David 
Stolz evangélikus püspök és Nancy Bomford a 
Uniting Church moderátora végezték. Az ökumenikus 
istentisztelet után, dr. Pordány László nagykövet 
Antal József miniszterelnök ez alkalomra küldött 
üzenetét olvasta fel. Paskai László bíboros, 
Esztergom -  Budapesti érsek és a magyar püspöki kar 
táviratát is felolvasta a megjelenteknek. Az 
ünnepélyes templomszentelési szertartások részleteit a 
magyar televízió is leközölte Budapesten.

A templomszentelés után néhány hónappal 
elkészült a templom alatt konyhával ellátott kávézó 
kisterem, amit a hívők templom utáni összejöveteleik 
alkalmával használnak. A templom alatt megépült egy 
480 inna számára a temetkezési hely is. Ezt a helyet 
dr.Miklósházy Attila, a külföldi magyar katolikusok 
Kanadában élő püspöke szentelte fel 1994. 
Márciusában.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

Meghívó!
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.
Augusztus 26.-án 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.

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!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152.
A augusztusi összejövetelek: 7-én és 21-én, 
Amelyekre, mindenkit szeretettel vár a vezetőség.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK „ HÍREI

A Klub Augusztusi összejövetele: 1-én és 15-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 mináliink- 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!)

Az összejövetelekre, szeretettel hív és vár 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.)_______

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA
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Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain 
(augusztus 4-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-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 HÍREL
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

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

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 
HaU-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.

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

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Köszönet Fazekas Béla, 
biztató és lelkesítő 
szavaiért a Kisújsággal 
kapcsolatban. Rövidesen 
hazatér Magyarországra, ahogy 
azt a Melboume-i látogatása 
alkalmával elmondta. Kívánunk 
neki sok sikert élete további előmeneteleiben. A 
kapcsolat fenntartását eltervezve búcsúzunk tőle, a 
Melboume-i Magyar Központ és a magyar barátai 
nevében

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

C ím :....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

