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Köszöntöm az (ausztrál) magyar
Édesapákat....

Ugyaranindegy mikor léppett e földrészre a 
magyarországról érkezett apa, vagy apa leendő. Ha a 
háború kényszerítte az apát, hogy családjának új 
otthont teremtsen, gyermekeinek megélhatést 
biztosítson úgy az apa volt az „átmeneti generáció” fó 
személye. Tudjuk a 40-es évek végén, még kötelező 
munkahelyeket osztogattak az újonan érkezőknek, és 
nekik a családi széttagoltság mellett még a „véres új 
ausztrál” címmel is meg kellett birkózniuk. Nme 
válogathattak a különféle munkákba -  majdnem 
minden akkori emigráns fizikai munkával tartotta el 
családját. Nem volt sok lehetőség iskolákra, még 
nyelv-tanulásra sem a sok munka mellett. Talán ezért 
maradt meg bennük a magyar érzés, hazaszeretet -  
gyermekeiket magyarságra nevelve -  sokan várták az 
első lehetőséget, amikor visszatérhatnek családustól 
Magyarországra.

Ezekben a magyarokban megmaradt a magyar 
közösségi érzés, és habár megküzdve az új hazában 
eléjük tárult nehézségekkel, közösségeket alakítottak 
és „filléijeiket” összeadva indították el az 
Ausztáiiában még a mai napig működő egyesületeket.

Gyermekeik legtöbbje, beleilleszkedve az itteni 
ausztrál életbe, iskoláit mind a legfelsőbb fokon 
végezték. Ismerve szüleik háború okozta hányatott 
életét, a kommunista terrort magyarországon, életüket 
inkább mint fél-ausztrálok élték. Néhányan átvették 
apáik szerepét a magyar társadalmi életben, de 
legtöbben az itteni „ausztrál” világba olvadtak bele.

Azután jött 1956 — és ismét — egy nagy magyar 
emigráns hullám ért el Ausztráléhoz. A már itt 
letelepedett apák és nagyapák nemzeti összefogás 
jelében fogadták az újjonan érkezőket. A helyzet

éppen úgy mint korábban, családok és fitatal 
jövendőbeli apák (srácok) ezrei indultak el egy új élet 
vonalán.
Az 50-es években már más volt itt a helyzet, a 
munkalehetőségek is javultak, sőt a sok segítséget 
nyújtó már itt élő magyarok támogatásával -  
könnyebb volt az indulás. De még így is komoly 
örőfeszítések mellett teremtette elő a családfő (és 
sokszor a feleség is) a legszükségesebbeket. 
Családjukra, gyerekeik előmenetelére gondolva, nagy 
erőfeszítéssel teremtettek jobb életet nekik. Ezek az 
édesapák már nyugdíjban vannak, sokan már Szent 
Péterrel vitatkoznak a magyarok sorsa felett, de mind 
megtette kötelességét a családjával szemben.

Gyerekeik iskolát végzett -  komoly részesei 
az itteni életnek -  sőt soknak már unokái is. Az 
„öregek” magyaroknak megmaradván -  távolságot 
éreznek utódaiktól, sokan a vegyes házasságok miatt 
-  még magyarul sem tudnak beszélni unokáikkal.

A fiatal fiú nemzedék, aki itt született, vagy 
itt töltötte legnagyobb részét életének, kivette a maga 
részét a munkából. Új otthont, - családot teremtve -  
felnevelte gyerekeit. Sokan a magyarsághoz híven, 
mégtöbben csak az itteni megélhetés és lehetőségek új 
irányát biztosítva nekik. Akár merre fordul az ember, 
a sok magyar apa és leszármazottjai mind komoly 
részese az ausztrál életnek. De egy sem felejtei el 
származását!

2001. Apáknapja alkalmából emelem 
poharam minden Ausztárliában élő magyar apára, aki 
példadó munkával a családi szellemet megtartva 
díszei a világnak. Egészségetekre!

Szeverényi László.
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Magyarországi HÍREK.
Dr.Szalontai Éva írja Budapestről:

AZ ITERNET ÉS A MAGYAR 
NYELV

Beszélgetés dr.Benczédy Józseffel, a Magyar 
Nyelvművelő Társaság elnökével, a magyar 
nyelvtudomány kanditátusával;

Mi a véleménye a masvar sajtónyelvről, a 
televízió, a rádió nyelvéről, amellyel sokat 
foelalkozott? Jól ismereka Masvar Úisáeíró 
Akadémián is ni a ..Sajtónyelv”. a 
..Nyelvművelő Tanácsok” c. müvei:

Az országos nagy napilapokban, a köz-szolgálati 
rádióban, televízióban visszaszorult a bürokratikus 
nyelv. 1989-90 óta egyszerűbb, közvetlenebb lett a 
stílus, a nyelvezet. A közszolgálati rádióban a szépen 
beszélő bemondók közt több magyar-szakos tanár 
van, ez is javít a helyzeten, mint például Bözsöny 
Ferenc is. A kereskedelmi televízióban és rádióban 
már korántsem ilyen pozitív a helyzet. A bemondók 
sokszor hadarnak, éneklő dallammal felkapják a 
mondat végét, sok a felesleges hangsúly, sok a hibás 
hangsúlyozás. Az idegen szavak, kifejezések közül 
főleg az amerikanizmus terjed. És sajnos a durvaság, 
a trágárság is. Ennek egyik zászlóvivője -  sajnálatos 
módon és a benne szereplő, különben sokoldalú, 
élvonalbeli művészek ellenére is -  a TV Heti Hetes 
című műsora.

Mi a véleménye a diákok, a főiskolások masvar 
nyelvhasználatáról?

Sajnos, lepusztult, szegényes. A fiatalok ma keveset, 
alig olvasnak, s nem igen tanulnak memoritert: verset, 
prózát. A 70 és 80-as években nem is volt szabad a 
magyarországi iskolákban memoritert tanítani. Most a 
90-es évek elején kezd visszatérni ez a fontos 
gyakorlat. Pedig számtalan előnye van: javítja a 
szókincset, a stílust, a szövegösszefüggést, és 
elmélyíti a magyar nyelvismeretet, megismertet a 
magyar szólásokkal, közmondásokkal, terjeszti a 
nemes eszméket.

Hosv látja az Internet és a magyar nyelv 
szerepét?

A mai fiataloknak „mindene” az Internet. 
Kétségtelenül sok az előnye. A fiatalok intenzíven 
tanulják az angol nyelvet. Az Internet használatához is 
hasznos az angol nyelvtudás. Sok ismeretet gyorsan 
behoz. De vannak természetesen hátrányai is. Pl.

semmiképp sem javítja a diákok helyesírását. Nem 
segít a rendszeres, elmélyült, tudományos 
kutatómunkában.

Miiven kitekintése van a külföldi masvar
nyelvhasználatra vonatkozóan?

Többször jártam a nagyváradi Magyar Újságíró 
Iskolán, a kassai nyelvművelő napokon, Újvidéken, a 
Vajdaságban. Most olvasom, elemzem például a 
szlovákiai magyar napilapot, az „Új Szó”-t.

Szerk: Érdekes lenne dr.Benczédy úr véleményét a 
tengeren-túl élő magyarok nyelvhasználatáról, akik a 
mindennapi élet angol nyelv használata mellett is meg 
tudták tartani a magyar nyelv használatát.
Talán nekünk megadódott az a lehetőség, hogy 
határozottan el tudjuk választani a „megélhetést 
nyújtó” mindennapi angolt -  és Internet -  használatát, 
a féltve őrzött hazai magyar nyelvtől.

A Hadifogoly HÍRADÓ augusztusi 
számából:

(A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének (VHBSz) 
lapja; Kiadóhivatal; Budapest.)

Hadifogoly adatbázis az internetten 
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 

Dísztermében június 21-én sajtótájékoztatót tartott 
dr.Bus János а II. világháborúban a volt Szovjetunió 
területén elhunyt magyar katonák és hadifoglyok 
halálának helyére és időpontjára vonatkozó 
kutatásokkal kapcsolatban. A sajtótájékoztató írásba 
foglalt anyagából idézzük az alábbiakat:

„А II. világháborúban és az azt követő években 
magyar katonák százezrei hunytak el harcokban vagy 
hadifogságban a volt Szovjetunió területén. Több 
mint hétszázezer honfitársunk járta meg a táborok 
poklát, s közülük háromszázezer sohasem tért haza. 
Az odaveszettek adatai évtizedekig egyáltalán nem 
voltak hozzáférhetők. Az orosz állam részéről 
megbízott cég 1997-ben adta át hivatalosan a 
Honvédelmi Minisztérium részére az oroszországi 
irattárból előkerült hadifogoly listákat. A HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár az 
elmúlt évben kezdte meg a dokumentumok 
feldolgozását.”

A KFKI ISYS Informatikai Kft. Szakértői az 
informatika eszközeit és egy adatbányászati módszert 
( a link-analízist) alkalmazták a Központi Irattár 
rendezésére álló hatalmas mennyiségű adat intelligens 
összehasonlításra. Ennek eredményeként -  az 58.781
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db Oroszországból származó karton elektronikus 
formában rögzített adatainak cirill betűkről
megtörtént átírása után 26.517, a veszteségi 
kartonokkal azonos, biztos hadifogoly nevet találtak.

Az összeállított hadifogoly adatbázis már az
intemetten keresztül is elérhatő a családtagok és
kutatók számára, a www. hadifogoly, adatbanvaszat. hu 
oldalon keresztül, illetve vezetéknév, születési év 
alapján kereshetünk a nevek között, ahol a
hozzátartozók az azonosított hadifogoly 
nyugvóhelyéről, a halál időpontjáról szerezhetnek 
információt.

Ősszel az orosz féltől még 10-20.000 egykori 
hadifogolynév várható, amelynek feldolgozásáról a 
KFKI ISYS szakértőivel együtt sajtótájékoztató 
keretében fogunk beszámolni, és arról a Hadifogoly 
Híradót értesíteni fogjuk.

söpörhet végig a kontinensen fél éven belül, mert 
rosszul készítették elő a közös európai pénzre való 
átállást. Nicole Fontaine, az Európai Parlament 
elnöke kijelentette az EU-csúcson, hogy az EURÓ 
január l.-i „elszúrt” beindításának „katasztrofális” 
következményei lehetnek az EU-ra nézve. 
Felmerültek kétségek is, hogy Nagy-Britanniában 
valóban megtartják-e a beígért referendumot a EURÓ 
bevezetéséről. David Hill, a Munkáspárt volt 
kommunikációs igazgatója kijelentette a BBC 
Világszolgálatának: "„Szerintem nem biztos a 
népszavazás megtartása az előttünk álló idő rövidsége 
és amiatt, hogy kételyek merültek fel arra 
vonatkozóan, vajon az ország készen áll-e rá?”.

János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Anna Art Stúdió & Gallery
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)

Magyarország is érdekelve lesz?...

Európaellenes felkelés fenyeget címmel a 
konzervatív brit lap arról ír, hogy népi elégedetlenség

Eztán nem sokára lejtősen haladtak, 
Alacsonyodtak már a hegyek alattok,
A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, 
Mentül beljebb érték a francia földet.
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folytatás;
11.

A franciák földje gyönyörű tartomány 
Egész paradicsom, egész kis Kánaán,
Azért is vásott rá a törökök foga,
Pusztító szándékkal azért törtek oda.

Mikor a magyarság beért az országba,
A törökök ott már raboltak javába’; 
Kirabolták a sok gazdag templom kincsét, 
És üresen hagytak minden borospincét.

Látni lehetett sok égő város lángját,
Kivel szemközt jöttek, azt kardjokra hányták, 

Magát a királyt is kiűzték várából,
S megfosztották kedves egyetlen lyányától.

így találta népünk a francia királyt,
Széles országában föl s le bujdosva járt, 
Amint őt meglátták a magyar huszárok, 
Sorsán szánakozó könnyet hullatának.

A bujdosó király ily szókat hallatott: 
„Ugye, barátaim, hogy keserves állapot? 
Kincsem vetélkedett Dárius kincsével,

S most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel.”

A vezér azt mondá vigasztalásra:
„Ne busúlj, franciák fölséges királya! 
Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet,
Ki ily méltatlanul mert bánni tevéled.

Ez éjjelen által kipihenjük magunk,
Mert hosszú volt az út, kissé elfáradtunk; 
De holnap azután, mihelyt fölkel a nap, 
Visszafoglaljuk mi vesztett országodat.”

„Hát szegény leányom, hát édes leányom?” 
Jajdult föl a király, „őtet hol találom? 
Elrabolta tőlem törökök vezére...
Aki visszahozza, számolhat kezére.”

Nagy buzdítás volt ez a magyar seregnek; 
Minden ember szivét reménység szállta meg.

Ez volt mindenkinek fejében föltéve:
„Vagy visszakerítem, vagy meghalok érte.”

Kukoricza Jancsi tán egymaga volt csak 
Meg nem hallója az elmondott dolgoknak; 
Jancsinak az esze más egyeben jára: 
Visszaemlékezett szép Iluskájára.

12

Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt, 
De nem lát és nem hall olyat minden reggel, 
Mint amilyet hallott, mint amilyet látott 
Mindjárt, mihelyest a fölld szélére hágott.

Megszólalt a sereg harsány trombitája, 
Minden legény talpon termett szózatára;
Jól kiköszörülték acél szablyáikat,
Azután nyergelték gyorsan lovaikat.

A király erőnek erejével rajt volt,
Hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol; 
Hanem a huszárok bölcseszű vezére 
A királyhoz ilyen tanácsot intéze:

„Nem, kegyelmes király! Csak maradj te hátra,
A te karjaid már gyöngék a csatára;
Tudom, meghagyta az idő bátorságod,
De mi haszna? Hogyha erőd vele szállott.

Bizd az isten után mireánk ügyedet; 
Fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy; 
Országodból tovaűzzük ellenséged,
S elfoglalhatd újra királyi széket.”

Erre a magyarság lóra kerekedett,
S keresni indult a rabló törököket,
Nem soká kereste, mindjárt rájok akadt,
És egy követ által izent nekik hadat.

Visszajött a követ, harsog a trombita, 
Rémséges zúgással kezdődik a csata,
Acélok csengése, torkok kuijantása 
Volt a magyaroknál harci jel adása.

A sarkantyút vágták lovak oldalába, 
Dobogott a földön lovak patkós lába,
Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve,
E vészt jövendölő zajra megijedve.

Törökök vezére hétlófarkú basa,
Ötakós hordónak elég volna hasa;
A sok boritaltól piroslik az orra,
Azt hinné az ember, hogy érett uborka.

A török csapatnak nagyhasu vezére 
Rendbe szedte népét a harcnak jelére;
A rendbeszedett nép ugyancsak megállóit, 
Amint megrohanták a magyar huszárok.
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De nem volt gyerekség ez a megrohanás, 
Lett is nemsokára szörnyű rendzavarás; 
Izzadott a török véres verítéket,
Tőle a zöld mező vörös tengerré lett.

Hej csinálom-adta! Meleg egy nap volt ez, 
Heggyé emelkedett már a török holttest. 
De a basa még él menykő nagy hasával,
S Kukoricza Jancsit célozza vasával.

Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának,
S ily szóval megy neki a török basának: 
„Atyafi! Te úgyis sok vagy egy legénynek, 
Megállj, én majd kettőt csinálok belőled.”

Folytatás a szeptemberi Kisújságban...

SOPRONIMÁDAT
Boldizsár Miklós nyomán.

Folytatás az augusztusi KisújSágból;

Tűztoronyból -  Sopront.... S a látogató eszébe jut az 
elpusztult egri és székesfehérvári bazilika, a visegrádi 
királyi palota, a sok lerombolt vár, templom, és 
kárpótlást keres Soproniban, ahol mindebből megtalál 
egy kicsit.

K olostor utea, háttérben a tűztorony.

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

A „Két mór ház”. Ismerős már. Láttuk 
kicsinyített mását -  szomorú állapotban -  
Balatonfureden: a Gombás kúriát. Végre! A háttérben 
feltűnik a gótika: a Szent Mihály templom. De ez 
még nem az igazi. Úgy érzi magát a látogató, mintha 
a Mátyás templomot csodálná: tökéletes gótika, csak 
az a baj, hogy a hangulat hiányzik. Agyontatarozták. 
Hajszoljuk tovább a gótikák és az eredmény: a 
Káptalan-terem.

„Gondolatok a könyvtárban”. Gondolatok a 
Káptalan-teremben. Vörösmarty Mihályt a könyvek 
látása hatalmas verse ösztökélte, az egyszerű látogatót 
a Káptalan-terem erre nem késztetheti, de eszébe 
jutatja majd ’minden emlékét, egyszerre hallja 
Vivaldi és Bartók muzsikáját, egyszerre élvezi Giotto 
és Picaso hangulatát, Balassi és Proust művészetét.

Egész Európa összesereglett itt Sopronban, s 
ebben a kis városban egész Európa magyarrá vált. 
Néhol az Alföld hangulatát árasztja, máshol 
Veszprémét, egy kis téren Eger és Sárospatak köszönt 
ránk, az utacskákon Győrt látjuk magunk előtt a

A Stomo-ház. Művészi ízléssel és ízléstelenséggel 
összeválogatott értékes és értéktelen festmények, 
szobrok és freskók a világ minden tájáról, a világ 
majd minden stílusából -  sűrített Sopron öt -  hat 
szobában. A látogató már valóban alig értékel valamit 
ebből a felhalmozott és ömlesztett képzőművészetből, 
de valamire még határozottan emlékszik: egy óriási 
kínai cintányérra, amelynek a közepét ütemesen egy 
ujjal ütögetve idegtépő és ablaktörő zörejt hallunk. A 
kínaiak egyik fegyvere volt. Néhány hónappal később 
újra találkoztam vele: Bartók: „Zene két zongorára és 
ütőhangszerre” című művének előadásakor az 
Egyetemi Színpadon. Ott fegyver volt -  itt öröm. Ott 
kuriózum volt -  itt művészet!

Az ajtóban a Stomo-ház ki tudja hányadik 
vendégkönyve várta a szédelgő látogatót, aki az 
illedelmes dicsérő sorok után aláírhatta a nevét:

Boldizsár Miklós.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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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

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.
- és most Tompa Mihály a Gólyához verse;

Megenyhült a lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 
Csalárd napsugár és síró patak:
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van, s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóra, vértől áradott; 
Toronytetőkön nézvén nyughelyét,
Tüzes üszőkbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb, ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol 
Kétségbeesését ne hallanál alól,
S nem félhetnél az ég villáimtól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár, 
Neked két hazát adott a végzeted;
Nekünk csak egy volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol

S bujdosókkal, ha találkozol;
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, 

Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél, és sírván, megyen 
Új hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségéért eped, 
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig

Beszéld el, ah! hogy ...gyalázat reánk! 
Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatának; 
A kidűlt fában őrlő szú lakik...
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiú elad...
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy ki távol sír e nemzeten, 
Megutálni is kénytelen legyen!

FELVIDÉKI KÖRUTAZÁS!

Az út célja: megismerni a Felvidék történelmi, 
irodalmi hagyatékait, várait, bányavárosait és a Tátrát. 

JÖJJÖN VELÜNK!
Útvonal: Budapest -Komárom, Vöröskő, Pozsony, 
Dévény, Trencsin, Веско, Nyitra, 
Garamszentbenedek, Árva vűára, Körmöcbánya, 
Selmecbánya, Zólyom, Besztercebánya, Magas Tátra, 
Csorba tó, Ó-Tátrafüred, Lomnici csúcs, Ó-Lubló, 
Késmárk, Igló, Lőcse, Eperjes, Szepesvár, Dobsina, 
Betlér, Krasznahorka, Eger, Hollókő- Budapest. 
Utazás: légkondicionált autóbuszokkal.
Időtartam: 12 nap.
Csoportlétszám: 20 fő.
Ellátás: teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) 
Elhelyezés: szállodákban.
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, 
tornacipő, fürdőruha.
Vezetés: a csoportokat kiképzett honismerő vezetők 
kísérik a társutazás kezdetétől a végéig!
Indulási időpont: A túra Budapestről 2001, 
szeptember 22-én indul.
Részvételi díj: $1200.00 AU. PLUS repülőjegy.

mailto:bela@blue.com
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Jelentkezés Auzstráliában : Bentley Etelkánál 
52481281 telefonszámon. Kanadában Burian 
Erzsébetnél Tel. 1-514-242-1630; vagy Budapesten a 
36-30-29-07307-es telefonszámokon!

MAftNA САЮТА
ICAVII AGENCY
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: Scbwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

A Hungaroskills.net hírei:
A múlt hónapban jelentett 88 személy, már 95-re 

nőtt. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezők száma 
állandóan nő, és az érdeklődés a tanfolyam után 
azoktól jön, akiknek ismerőseik már elvégezték, vagy 
éppenséggel most végzik a tanfolyamot. Szájról -  
szájra jár mint a monda, és most már a haladók 
hozzák a kezdőket, hogy azok se maradjanak ki a 
jóból.
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 következő találkozó, 
szeptember 5-én lesz 7:30 órai kezdettel.

Legújabb hírünk: a Hungaroskills.net szervezetet 
elfogadták, mint tagot a SNAC-ben (Skills.Net 
Association Corporation Ltd), ami azt jelenti, hogy 
különböző kedvezményekhez jutunk az Association- 
on keresztül. Ez az Association itt Victoriában 
képviseli a Skills.net project tagokat. Legtöbbnyire az 
állami közegekkel van kapcsolatban, mint pl. A 
Health Department’s Better Health Channel, vagy a 
Legal on Line, ami a Legal Department információit

tartalmazza. Majdnem minden információt meg lehet 
találni az Intemetten és nem kell telefonon 
„keserveskedni” a hivatalos személyiségekkel. A 
módszeres keresések és azok mind közérdekű. 
Mindenki csak tanulhat megtekintésükkel, és 
tudomást szerezhetnek az információk leggyorsabb 
előállításáról. Hatékonyságukat mérni kell és az 
állandó kapcsolat tartásával, (mint tanfolyam vezető) 
az anyagokat változtatják kérések szerint. A tanítási 
anyag része lett ezek ismertetése az Intemet-en.

Örömmel mondhatom, hogy már több csoport 
elvégezte a tanfolyamot, és lassan csökken a névsor a 
még hátra lévők sora, akik még közel sem jutottak a 
gépekhez.
A Skillsnet oktatási idők nem változtak, is kezdett 
egy új csoport Baranyai Józsi vezetésével.
Minden kedden 12:30.-tól 2:30.-ig, minden 

csütörtökön d.u. 3-5-ig; 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.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskillnet —tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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SZOKNYA
Ádám és Éva éppen pajzánkodnak a 

paradicsomban. Egyszerre csak egy hirtelen szél egy 
jó formájú falevelet kap fel, és sodorja előttük végig a 
kertben. Ádám hirtelen felugrik, és szalad a levél 
után.

- Ez az Ádám, valóban rémes alak -  kiállt fel 
Éva. -  Meglát egy szoknyát és nincs maradása.

ÉJJELIŐR
A nagyvállalatnál éjjeliőri állásra hirdetnek 

pályázatot. Megjelenik egy idősebb, alacsony ember. 
A személyzetis gondosan elmagyarázza neki a 
feltételeket:

2001
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1; Egyed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. 

Szent Mihály 
főangyal napja. A 

magyar gazdasági év 
őszi fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja 

róla: Mihály napján 
hogyha dördül, jó 

ősz után nagy tél 
gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát.

ELENŐRZŐ
A tanító néni elkéri az egyik kislánytól az 

ellenőrző könyvét és beírja a következőket: „ A 
kislány állandóan fecseg, órák alatt!”

Másnap a kislány visszaviszi az ellenőrző 
könyvet. Benne az édesapa alá írott válasza: „Az 
semmi. Hallaná az anyját -  tanító néni.”

CSODALATOS EMBER
Kovács úr az utcán meséli a barátjának:
- Barátom, ez a szegény Nagy, aki egy évvel 

ezelőtt halt meg, csodálatos ember volt. Határtalanul 
türelmes, önmegtagadó, senkinek sem mutatta, 
milyen rettenetes helyzetben ált. És mindezt csak 
most, halála után tudtam meg.

- Mégis, hogyan derült ki?
- Úgy, hogy feleségül vettem az özvegyét.

- Nekünk olyan ember kell, akinek szinte hatodik 
érzéke van hozzá, hogy észrevegye a 
rendellenességeket, a szokatlan történéseket, aki 
mindent, amit hall és lát, bizalmatlanul fogad, aki, ha 
valami nem stimmel, villámgyorsan cselekszik, és 
állandóan abból a feltételezésből indul ki, hogy a 
másiknak nincs igaza....

- Tudja mit? -  áll fel a feltételek hallatán a 
középkorú jelentkező. -  Ideküldöm magának a 
feleségemet.

MODERN IDŐK
A bíróság éppen egy tartásdíjas ügyet tárgyalnak. 

A bíró felteszi a kérdést a vádlottnak:
Vádlott, miért nem hajlandó tartásdíjat fizetni az első 
házasságából származó gyereke után?
A vádlott így válaszol:
Sajnos, bíró úr, nincs miből fizetnem. A második 
feleségem sem akar dolgozni.
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DÉLIBÁBOS HORTOBÁGYON
Táncdal fesztivál

Melbourne 2001 július 14.

Résztvevő előadók:
I. Justin Adrián Kis Patak.
?. Varga Kornélia Gyere bújj hozzám 
5 .Fekete Valéria Fogadj örökbe.
7. Bíró Stefánia Tölcsért csinálok..
9. Eresei Herietta Ne mond nem.
II . Szász Melinda Elpattant húr.
13. Tóth Éva Jöjj vissza hozzám
15. Bíró Alsón és

Bíró Albert Dalát

2. Bíró Alison Papirszalvéta.
4. Hegedűs Zoltán Kék a szeme..
6. Antal Gáspár Amor, amor..
8. Batkay József Távolból..

10. Máté István Szomszédasszony . 
12. Dr.Kiss Csaba Sohase mond 
14. Justin Zoltán igyázz magadra fiam

16. Kis Katalin Kellene egy jó barát
18. Késmárki Ágnes Nyár van. .
20. Németh Marianna Viruló kis rózsám 

versek; és a Központ Népitánc csoportja.
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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.

QUEENSLAND! HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

Az ARANY - PARTI nyugdíjasoknak még az 
időjárás is kedveskedik mostanában. Igazi téli-nyár 
van az ARNY-PARTOKON. Az a jó benne, hogy ez 
mindenki számára elérhető, aki ide jön és velünk tart. 
A jó idő mellé egy kis összefogás és együttműködés 
kell , és akkor meg van minden, ami az idős 
magyarok kedvét fokozza, sőt előmozdítja az 
összejöveteleink sikerét. Itt tudja mindenki, - a régi jó 
magyar közmondás szerint, - hogy a sült galamb nem 
repül senkinek a szájába, itt is meg kell érte tenni azt, 
hogy legalább együtt megfogjuk, és megsütjük a 
galambokat a jó „ebédekhez”! Mindenki segít és azt 
mindenki nevében meg is köszönjük.

Az augusztusi hónap fénypontja volt az István -  
királyról való megemlékezés. A műsort Székely 
Endre missziós lelkész, - aki a Klub tagja is, - és 
Nemes Judit állítottak össze. Első királyunk 
hőstetteiről versben, és zenével idézték fel a 
régmúltakat. A műsor után természetesen finom 
ebéddel vendégeltük meg a Kulb-tagokat és 
vendégeket. A kedvezményes áron előállított ebéd 
mellé a sok segítő süteményeket és minden más féle 
finomságokat hoztak össze. Külön köszönet jár a 
nemrég Geelongból felköltözött Szabó Marikának, 
Elek Magdának és Masa Rózsika-néninek. (Ő 
kérésére így szólítjuk, ha beszélünk hozzá!) Kérték, 
hogy említsük meg azt is, hogy a legtöbb Arany-parti 
Melboume-ből érkezett. Üzenet azoknak, akik még 
most gondolkoznak az „áttelepedésről”!

A tagság kiveszi a részét az összejövetelek sok
irányú munkálataiban. Mindezek ért köszönet jár. 
Van olyan említésre méltó cselekedet, amit nem lehet 
szó nélkül hagyni: pl. a szép terítést, és feldíszítését a 
teremnek Polai Józsefnek és Hárty Józsefnek 
köszönhetjük. A térítők, magyar babák, és a Nagy- 
Magyarország térképe (amit mindenki megcsodál és 
nézeget) emelték a helyiség hangulatosságát. Nagy 
Magda, 30 ajándékot osztott szét az arra méltó segítő 
gárda között. Ez köszönet volt a munkálatokért

azoknak, akik segítenek a Klub fenntartása érdekében. 
A jó hangulat annyira tartotta a vendégeket, hogy a 
következő csoport (aki utánunk bérli a termet) az 
ajtóban várta, hogy bejöhessenek. Még talán őket is 
szívesen láttuk volna. (De már nem volt mivel -  
minden elfogyott!)

Egy kis szomorú hírem is van. Várnai Laci a volt 
híres Újpesti futballistánk -  a Klub egyik 
legnépszerűbb tagja -  a korházba operálták, (most 
már többször is), de azt üzente, hogy ne búsuljunk 
rajta, mihelyt fel tud kelni, az első útja a Klubba 
vezet, mert itt érzi jól magát igazán. Javulást, és jó 
egészséget kívánok neki a Klub tagsága nevében.

Jó hallani az ilyen üzeneteket, mert csak így 
tudjuk felmérni a munkánk eredményességét. Tudjuk, 
hogy mindenki várja a Keddi napot, amikor a Klub 
találkozik reggel 10 órától, dél után 3 óráig. Szívesen 
látunk mindenkit, aki jó társaságot, barátokat és idős 
magyarokat keres a Gold Coaston. A találkozások 
yzínhelye a Borad Beach-i Senior Citizen Centerben 
(a Casino) mellett. Szeretettel várunk minden 
honfitársunkat Nagy Sándor.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

Szeptember 23-án 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.

ELADÓ
TELEK DAYLE SFORD-bán

m a g y a r o k  t a l á l k o z ó  h e l y e  
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
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Budapest 1956 két nézőpontból
Between Ranke and the Sublime

Június 15-én este egy magyar művész 
fotókiállítása nyílt meg a Brisbane-i 62 Robertson 
Gallery-ben. Hajdú László az 1956.-os Októberi 
Forradalom alatt készített fényképeit most először 
láthatja a nagyközönség. A drámai felvételek 
hitelesen dokumentálják a tiszavirág életű forradalom 
pillanatképeit, a ledöntött szobrokat, az elkeseredett 
munkások és a „pesti srácok” által szinte puszta 
kézzel megsemmisített orosz tankokat. A fotós lánya, 
Hajdú Zsuzsa segített a bemutatott fényképek 
összeállításában.
Hajdú László így emlékszik vissza a történtekre: A 
forradalom kitörésekor 27 éves voltam, habár 
műszaki tanári diplomám volt, nem tanítottam, hanem 
egy tervezőirodában dolgoztam. A fényképezés volt a 
hobbym, bár profi felszerelésem nem volt, csupán 
egy egyszerű Csehszlovák gépem, nem is beszélve a 
magyar Forte filmek akkori, sajnos eléggé gyenge 
minőségéről. A mai jó minőségű Agfa vagy Kodak 
filmekről még nem is álmodhattam. Szerintem a 
fényképezésben éppen az a legfontosabb, hogy 
észrevegyük, lássuk azt a képet, melynek 
pillanatszerű megörökítése a jelen, és persze a jövő 
számára még inkább fontos. Az események sodrában 
valószínűleg ösztönösen cselekedtem, fittyet hányva 
az életveszélyre, ugyanis az oroszok mindenre lőttek, 
ami mozgott.

Mikor döntötte el, hogy elhagyja az országot?

Láttuk, hogy a forradalom nem győzhet a hatalmas 
orosz túlerővel szemben, de arra is gondolnom 
kellett, hogy Ávós kezekbe kerülve, a negatívok sok 
embert veszélybe sodorhatnak. Otthon maradva 
szembe kellett volna néznem a nyilvánvaló 
felelősségre vonással. így tehát nem is volt más 
választásom, mint idegenben szerencsét próbálni.

Hogyan sikerült megmenteni ezeket a 
történelmileg hallatlanul értékes felvételeket?

Mikor 1956 decemberében végre Bécsbe jutottam, a 
negatívokat -  összesen tizenkettőt -  előhivattam, 
örömmel nyugtázva, hogy többségük jól sikerült. 
Ausztráliába érkezésem után jó időre feledésbe 
merültek a fotók. Gondolom, hogy érti, hiszen a 
beilleszkedés és a megélhetés megteremtése egy

számomra idegen és teljesen más világban nem volt 
könnyű. Végzettségemnek és kitartásomnak 
köszönhetően azonban végül is úgy hiszem, sikerült.

Mikor döntötte el, hogy a képeket kiállítja?

Már jó ideje foglalkoztam a fényképek 
bemutatásának gondolatával, de valahogy mindig 
közbejött valami más. Lányom Zsuzsa -  ki jómaga is 
fotós -  segítségével, és be kell vallanom, kitartó 
unszolására végül is belevágtam a dologba. Illik 
megemlítenem és megköszönnöm az AGFA cég 
hathatós támogatását is, mely sokban hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a kiállítás most végre létrejöhetett. 
Őszintén megvallva kissé tartottam attól, hogy az 56- 
os magyar forradalomról, és történelmi hátteréről 
vajmi keveset tudó idegen látogató talán nem is érzi, 
érti majd képeim igazi üzenetét. Elmondhatom, hogy 
igazan kellemesen meglepett a többségében ausztrál 
látogató -  mint azt később megtudtam, szintén 
fotográfus szakember - , szinte véget nem érő -a  
képekhez kapcsolódó -  kérdésözöne.

Vajon máshol is megtekinthető lesz-e a kiállítást, 
és tervez-e mást is a fotókkal?

A fényképeket szeretnénk minden Ausztrál 
nagyvárosban kiállítani. Tudjuk, hogy az itteni 
magyarság zöme a forradalom után érkezett, nem 
kizárt, hogy sokan közülük a harcokban is részt 
vettek, így számukra nem érdemtelen a 
visszaemlékezés. A már itt születetteknek pedig 
alkalmuk nyílhat történelmünk, gyökereink ezen 
sajnos szomorú epizódjának megismerésére, legalább 
így, korabeli dokumentumok megtekintésével. A 
felvételek további sorsáról talán annyit, hogy eredeti 
felvételekként történelmi relikviák, ezen túl azonban 
jelentős anyagi értéket is képviselnek, s így lesz, aki 
vásárolni is szeretne, ezt lehetővé is tesszük. 
Magyarországon is tervbe vettük a kiállítás 
bemutatását, amennyiben sikerül ezt megszerveznünk. 
Gondolkozunk egy fotóalbum kiadásáról is, hogy 
ilyen formában bárki számára elérhető legyen, de 
ehhez még további komoly munkára van szükség.

Bozsik Tamás riportja Brisbane-ből
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Édesanyja szemefénye....

Hartig Júlia, - Biszák Júlia lánya — rövid 
időt tölve itt Melboumeben adott 
bizonyságot művészi tehetségéről. A 
„család” a zenei világot megteremtve, Júlia 
már fiatal korától közel került a klasszikus 
zenei világhoz. Tnulmányait otthon, majd 
Svédországba végezte.

A Melboume-i Egyetem Melba- 
termében nagy sikerrel szerepelt, 
Édesanyjával és Sipos Őri Roberttel, aki a 
zongorára írt alkotásokat előadva nagyban 
hozzájárult az est sikeréhez.

A művészi előadás visszatükrözte a 
felkészültség és dedikáció legmagasabb 
fokát. Brahms, Mozart, Rachmaninoff és 
Wieniawsy műveit az előadók érzéseiket 
méltón kifejezve, nagyszrően szórakoztatták 
a közönséget.

A közönség, akinek a legnagyobb 
része magyarul beszélgetett a szünetben, 
elismeréssel szóltak a tehetséges Júliákról. 
Egy valami azért szóba jött: - ha lesz még 
egy ilyen lehetőség, a magyar közönségnek 
kedveskedni kell majd egy kis -  magyar 
beszéddel és közismert magyaros (Liszt, 
Erkel, Hubay ) klasszikus művekkel.

- Na, majd legközelebb! - Szerk.
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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-től -  du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

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

Még ilyen sem volt a Gyöngyösbokréta rendezéseben!

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

SZEPTEMBERI
NAPTÁR
Szeptember 2. Vasárnap.

d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise 
d.e.ll órakor Református Istentisztelet.
Társalgó csoport összejövetele.

Szeptember 9. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Szeptember 15. Szombat.
Az Ifjúsági épület és Cserkész Otthon 
fennállásának 20.-ik évfordulója. 

Szeptember 16. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet. 

Szeptember 22. Szombat.
este 7 órakor „Elment a Lidi néni...” 

Szeptember 23. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Magyar Társadalmi Klub-nap 
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele 

Szeptember 30. Vasárnap.
Regnum Szövetkezet ebédje.___________

r

Óriási buli a Magyar Központban 
2001. Szeptember 22-én este 7 órakor

Magyarországi sztárvendégeink

MC HAWER *TEKKN ő
Lakodalmas és mulatós nóták új változatban. 
Fellép az After Dark és a Székely zenekar.
A helyszínen finom vacsora, a bárpultnál 

üditö és szeszes italok kaphatók. 
-Tombola értékes nyeremény ekkel- 

A belépőjegy ára egységesen $ 20 
5 Asztalfoglalás

Juhász Etelka Bakos Anikó Csik Kató Kocsis Erzsi 
| 9795-8972 9711-6844 9802-5941 9558-2836

Mindenkit szeretettel várunk!
|  ■ a . ■«. .!

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

А у én lányom nem olyan...
című filmet

Szeptember 9.-én, du.3 órakor.

Szereplők: Kabos Gyula, Tolnay Klári, Rádai Imre, 
Turay Ida, Ajtay Andor és még sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XIII. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

1993 folyamán Jugoszlávia felbomlása 
következtében egyre rosszabb helyzetbe jutnak a 
Délvidéken élő magyarok. Az Újvidékről ide látogató 
Hódi házaspár megdöbbentő képeket festenek az 
ottani viszonyokról. Néhány nap alatt megalakult a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 
Melboumei Szervezete, hogy támogassa az 
otthoniakat. A Központ Social Klubjá-ban tartott 
gyűlésen dr.Hódi Éva ismertette a Vox Humana 
Emberbaráti Szeretetszolgálat céljait és működését. A 
megjelent egyesületek és egyének néhány perc alatt 
ezer dolláron felüli összeget adományoztak a Vox 
Humana munkájának eredményes folytatására. Nem 
sokkal később Matuska Márton, szintén Újvidékről, 
járt a Központban, aki ismertette az 1944645-ben 
történt vérengzéseket, melyek közül 40,000 magyar 
halálát okozták az elszakított területeken.

Ugyan ebben az évben járt itt Csurka István is, 
aki mint a Magyar Igazság és Élet Párt vezetője 
ismertette az 1994-es képviselőválasztással 
kapcsolatos elképzeléseit.

Mint minden évben, - és ez alkalommal is -  
Gyertyafényes Karácsonyesti műsor és Szilveszteri 
Bál fejezte be a Központba rendszeresen járó 
magyarok számára az 1993-as évet.

Hosszú hónapok előkészítő munkája után 1994 
februárban került sor a kilenc napos első 
„FOLKFEST” magyar műsorára. A szervező 
bizottság tagjai voltak: Atyimás Erzsébet, Bognár 
Magdi, Faith Ferenc, Jandó Péter, Koren Endre, 
Kövesdy András és Éva, Linka Márton, Szadovszky 
Ferenc, Vető Tibor és Olga. A megnyitó előadáson 
dr.Pordány László Magyarország Ausztráliai 
Nagykövete kihangsúlyozta, a FOLKFEST 
multikultúrális jelentőségét és kiemelte a magyar 
népművészet harmonikus együttélését más népek 
művészetével anélkül, hogy sajátos jellegéből 
veszített volna. Az említett szervezőkön kívül ötvenen 
vettek részt a kiállítási anyag összeállításában, 
technikai ügyek végzésében, az ételek elkészítésében, 
a BAR-szolgálat ellátásában és a pénztárakban. 
Hatvan személy kiváló közreműködése nyújtotta a 
magyar kultúra remekeit. Ezek között volt hat (6) 
zenekar, négy tánccsoport, énekkar és egyéni 
közreműködések is.

A népművészeti kiállítás is nagy sikert aratott; a 
festmények, szobrok, porcellánok, népviseleti

hímzések, népi viseletű ruhák, a „magyar-szoba”, a 
cserkész szülők csiga-tészta készítő bemutatója mind 
hozzájárultak a FOLKFEST sikeréhez.

A 3350 látogató közül több mint a negyede 
ausztrál volt. (legalább is nem magyar származású) A 
konyha is kitett magáért. ízletes magyar ételeket 
készítettek kilenc napon át. A BÁR-ba betérők 
szívesen kóstolgatták a „császár-körtét”, a 
„barackpálinkát”, „bikavért”, „Szürkebarátot”, 
„kéknyelűt”, „hárslevelűt”, tokai aszút” és a sok fajta 
jókedvre hangoló italokat. A FOLKFEST erkölcsi és 
anyagi sikere elvitathatatlan volt.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

M eghívó!
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)

E HÓNAP HARMADIK VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
szeptember 23.-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.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152.
A szeptemberi összejövetelek: 4-én és 18-án 
lesznek, amelyekre, mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség.
Szent, 4-én a Manhatten Hotelben Apák napja!
Ez úton értesítőnk minden kedves régi és új 
tagunkat, hogy ez év szeptember 18-án, 10 órától 
vezetőségválasztással egybekötött közgyűlést 
tartunk. Erre a napra mindenkit szeretettel 
várunk, és a választásokon kérjük részvételüket. 
Saját tapasztalataiból merítve határozzanak a 
választásokon a Klub jövőjéről.

A Knox Idős Magyarok Klub Vezetőség.
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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 szokás szerint, 
vidám, a termeink kellemesen melegek, otthonos. A 
tagság vendégszerető, és finom ebéd váija az éhes 
„vándort.”
Az elmúlt hónapban nem tudtam a Klub működéséről 
beszámolni, betegségem miatt. A Klub összejöveteleit 
a Kisújság közölte a Melboumei magyaroknak, 
amiért köszönetemet fejezem ki. Tovább menőleg, 
meg kell jegyeznem, hogy a többi idős magyar 
csoportok is alkalmat kapnak beszámolni 
működésükről. Nem csak itt Melboumeben, de 
Ausztrália más részeiről is. Ez lecsökkentve a 
borzalmas távolságokat, mégis közel érezzük 
magunkat egymáshoz. „ Még egyszer, az összes Klub 
nevében, hálás köszönetünket tolmácsolom a 
KISÚJSÁG-nak!”

Július 4.-i gyűlésünkön nagy érdeklődéssel 
hallgattuk FONYODI MÁRTA előadását a múlt évi 
Erdélyi kalandjairól. Ez az elbeszélés valójában egy 
történelmi előadás volt, kalandos élményekben dús 
kirándulás jelenetekkel. Az előadás olyan színes volt, 
hogy mindenki ott volt mellettük útikon -  legalább is 
gondolatban. Elvitt bennünket az egyszerű 
székelyekhez, a történelemben gazdag épületekhez, 
várakhoz. Ott voltunk a Királyhágónál és Segesváron 
is. ..  Köszönjük szépen az Márta, ezt a szép 
„élményt”. Ez után az előadás után tudtam értékelni a 
Teleky házaspár által készitett Videó, - Erdélyről, - 
amit mindenkinek szívből ajánlok megtekinteni. 
Augusztus 15.-i gyűlésünkön kettős megemlékezés 
volt. Szent Istvánról, első királyunkról és a magyarok 
Nagyasszonyáról egy alkalommal emlékeztünk meg. 
Ez a nap már ünnep volt a Honfoglalás előtt is.
Innen ezer év távlatából nagyon nehéz megmondani, 
hogy Szent István bölcsességének, előrelátásának mi 
volt az indító oka? Vallás? Politika? -  vagy csak a 
félelem vezérelte őt, mint az meg van a napjainkban 
is, ezer évvel később -  a magyar lét megmentése? 
Ezer év távlatából nehéz elbírálni, de, az biztos, hogy 
akkor is számos kérdésekkel teli, viszályos világban 
hozta meg ezer évre kiható határozatait. Szent István- 
ahogy tudjuk -  felajánlotta Nemzetünket a Szűz 
Anyának, a Nagy Boldog-asszonynak, - és bátran 
hirdette, hogy a magyar nép nem csak mondja, de 
vallja a vallását. Talán azért van az, hogy nincs még 
egy másik nép a világon, akinek szokásai, életformája 
a szeretet és a békesség -  megbocsátás alapján

nyugszik. Ez Szent István hagyománya, amit minden 
magyar megszívlelve bizakodva nézhet az 
elkövetkező évezred felé.
Most pedig egy szomorú hír: fájó szívvel vettünk 
búcsút (ugyan azon a héten) Wéber Elek és Bognár 
Margit tagjainktól. A Jó Isten elszólította őket, és mi 
nagyon hiányoljuk társaságukat. Emlékeiket őrizni 
fogjuk, amíg élünk, adjon a Jó Isten nyugodalmat 
nekik....
Most egy kis bejelentés, amit mindenki tud: 
szeptember első vasárnapján ünnepeljük az Apák- 
napját, Kívánunk minden Apának, Nagyapának és 
Déd és Űk-apának minden szépet és jót, családuk 
körében.
Végezetül, Gaál Marika az Klulb elnöke, hazatérőben 
van szabadságától. Reméljük, hogy fog majd mesélni 
sok szépet és jót magyarországi útjáról.
Ahogy az mindig elmondjuk: 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 IT  Z R О Y.
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.)_______
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
УП ÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain 
(szeptember 1-én) tartja szokásos összejövetelét a 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
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 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 Klub továbbra is tartja a szokásos szerdai 
összejöveteleket, melyre minden kedves vendéget, 
honfitársat szeretettel hív és vár a vezetőség.

Erezd 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 
Nelüe 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-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.3-4 óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
A GST a Kisújságot is 
utolérte. A nyomtatási 
költségeket 40%-al
emelték. Sajnos nem 
tudom ezt az áremelést is 
áthidalni anélkül, hogy az Újság 
minősége és mennyisége 
megmaradjon az eredtei fokon. 2001. szeptembertől 
az előfizetési és az újság árak, valamint a hirdetési 
költségek is megváltoznak. Aki Augusztusig 
előfizetett, az a korábbi áron kapja az Újságot.
Egy Újság ára: $2.00; fél-évi előfizetés $20.00 egy 
évi előfizetés $40.00 lesz. A hirdetési árak, egyéni 
értékelések szerint kb. 30%-al emelkednek._________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

VICTORIA, AUSTRAL1A.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

