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OKTÓBERI EMLÉKEINK...
Immár a 44-ik októbert töltöm el tévői a 

hazától. Minden évben újra ébred bennem a gondolat; 
- mit is akartunk mi 56-ban? -  hová jutottunk? -  hová 
fog vezetni az út innen? Mit hoz a jövő?

44 év óta távol az otthoni élétől, - 
emigrációban élve -  teljesen más szemmel bírálja el 
az ember az otthon történteket!

A tény az, hogy már 1956-ban a gondolat 
megszületett az európai unióról, - de ez csak 
másodrendű dolog volt a szabadság és függetlenség 
után. A sok pesti srác szívből énekelte a „..jólétben, 
független szép Magyarország nyer ma csatát...” 
buzdító dalt.

Hová is jutottunk? A „szabadság” ami 
fokozatosan eljutott népünkhöz, mindenkinek mást 
jelent.

Mást jelent annak, aki régen várta a szabad 
beszéd és megnyilvánulás hajnalát, - mást jelent 
annak aki a „régi” rendszert még ma is „helyes útnak” 
tartja -  mint nyugat ellenes dogmákkal átitatva nem 
ismer mást. Más jelent az emigrációba szorult régi és 
új magyaroknak. Mást jelent azoknak akik még 
mindig 4 0 -5 0  évvel ezelőtt élnek és gondolkoznak, - 
és nagyon mást jelent annak a generációnak akik már 
itt születtek, akik a felszínen játszódó „propaganda 
világ” áldozataiként, mindent tényekkel indokolva 
hirdetik megváltozhatatlan formáit....

Egy biztos; nincs a világon sok megelégetdett 
magyar ember!

Megosztódottságunk átkai mellett, szeretném 
az olvasók figyelmét felhívi a világ problémáira, 
ahova mi is hozzá tartozunk, és alkalmazkodnunk 
kell, ha nem akarjuk nemzetünk, magyar mivoltunk és 
nyelvünk pusztulását!

Tudósaink, akik között nagyon sok magyar 
ember szerepel -  hat (6) jelentős területet sorolnak 
fel, ami majd befolyásolja a Földünk létezését, és 
ezzel a földön való életünket az új millenniumban.

Ez a hat tárgykör a következő:
1. A fizikai változások a Föld felszínén és a 

körülötte levő levegőrétegen;
2. Az emberi népesedés kérdése;
3. Az élettani újdonságok és 

változatosságok befolyása;
4. Az emberek kulturális elemeinek 

változása,
5. A tudomány fejlődése,
6. Kutatások, a szárazföldön, tengeren és az 

űrben.
Előreláthatólag, ez a hat terület fogja vezérelni 
„globális” életünket, és attól függően fog 
társadalmunk alkalmazkodni, - vagy semmibe venni 
ezeket a változásokat -  vagy még rosszabb esteben 
szembe szállni velük, s befolyással lehetnek majd 
magyaar jövőnkre is.

Mi tehát a járható út?...
Próbáljon meg minden magyar -akár otthon, akár hol 
is él a világon -  a realitás légkörében élni! Előre 
nézve, megfontoltan a múltból tanulva, összetartva, 
építeni a jövőt.
Legyünk megértők; - minden embernek lehet igaza, 
attól függ, milyen szemszögből nézi a dolgokat! 
Tanulj, hogy taníthass, - vagy legalább is ne maradj le 
a tudomány vivmányaitól. Minél többet látsz, hallasz 
-  tapasztalsz, s azt a helyes keretek közé téve, vehetsz 
magadnak irányt és célt.
Ne felejtsd el, nem vagyunk egyedül a földön, - és ha 
békében, egyetértésben akarunk élni, 
alkalmazkodnunk kell embertársainkhoz!
Egy valami biztos, ha nyelvünket meg tudjuk tartani 
és ápolásával megszerettetjük azt gyermekeinkkel, ez 
fog bennünket megtartani magyarnak!

Rajtad, rajtam és minden magyartól függ, 
hogy milyen eredményt érve el adjuk át 
hagyományainkat, tapasztalatainkat és nyelvünket a 
következő generációnak! Szeverényi László.
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Magyarországi HÍREK.
Dr.Szalontai Éva írja Budapestről:

..FIATAL” VITÉZEK A 
KIRÁLYOK VÁROSÁBAN!

A királyok városa: Székesfehérvár a
magyarországi Közép-Dunántúl földrajzi
központjában fekszik. A várost Géza fejedelem, az 
első magyar király apja alapította 972 körül. Fia, 
Szent István kivételével a középkorig valamennyi 
magyar királyt itt koronáztak meg és a legtöbb 
uralkodót itt temették el.

A város szívében a Nemzeti Emlékhely méltó 
keretet ad a viszontagságos magyar történekem 
ezeresztendős emlékeinek.

A Nemzeti Emlékhelyen, a Középkori
Romkertben 2001. szeptember 8-án a királyok 
városához méltó beszédek hangzottak el. Ezek között 
volt Székesfehérvár katolikus püspöke, dr. Takács 
Sándor és a Lovagok Nemzetközi Társaságához 
tartozó Vitézi Lovagrend h. főkapitánya, vitéz 
Krasznay Béla is.

Szt.István koporsóját Habsburg Árpád József 
királyi herceg, a Történelmi Vitézi Lovagrend
legfőbb elöljárója -  a jeles József nádor, a magyar ág 
leszármazottja -  koszorúzta meg.

A közszeretetnek örvendő József nádor 50 évig 
állt Magyarország élén. Nevezetesebb eredményei: a 
Magyar Nemzeti Múzeum felállítása, a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapításában való 
közreműködés, az alcsuti mintagazdaság 
megteremtése, a Műegyetem, az Ipartanoda 
felállítása, a Ludoviceum létrehozása, a Margit-sziget, 
a Városliget szépítése.

Őfelsége József Árpád királyi főherceg édesapja 
is jeles magyar, költő, író volt. Élén több magyar 
művészeti és társadalmi mozgalomnak. Kun Béla 
idejében bebörtönözték, és többször megfenyegették, 
hogy kivégzik. Ő volt az első, aki Magyarországon a 
vitézi címet megkapta.

Most 2001. Szeptember 8-án pedig 237 „fiatal”, 
új vitézt fogadott a Történelmi Vitézi Lovagrend saját 
jogon, vagy a cím öröklése révén a történelmi 
Thurzó-család 13. Századbeli ősi kardjával fia -  
József Árpád királyi főherceg, aki 1993 óta a magyar 
Vitézi Lovagrend nagymestere, legfőbb elöljárója.

A betlenfalvi Thurzó-családnak nagy szerepe 
volt a magyar múltban. A család tagjai közt volt 
kincstárnok, kamaraispán, országbíró, főispán,

püspök, rektor, nádor. Ősi kardjukkal az avatás 
megtisztelő volt.

Vitéz Radnóczky Antal főkapitány, ny. 
dandártábornok az ünnepség végén az újonnan avatott 
vitézeket köszöntötte, kiemelve a vitézi magatartás 
kötelességeit, a Horthy által megfogalmazott 
példaadó, személyes helytállást, a munkás, 
családszerető életvitelt, a hazához, magyarsághoz hű 
magatartást, a becsületességet.

A vitézi tíz parancsolatot vitéz Berkovits 
Theodortól, az európai svéd kapitánytól kaptam, 
ugyanis én is az avatottak között voltam édesapám 
érdemei öröklése révén. Büszkén viselem a Vitézi 
Jelvényt, ahol a pajzs a haza védelmének, a kard a 
győzelemnek, a címer az egységnek, a Szent Korona 
a Rend jogforrásának, a Nap a kalász a 
termékenységnek, a tölgyfalomb a hazát védőknek a 
jelképe.

Unokám, a 14 éves Ákos felvételét is elfogadták 
a Vitézi Rend vezetői. Avatása 2005-ben lesz, amikor 
elérte a nagykorúságát.

Én Apámra, s Anyámra gondoltam. Az ő 
emlékük előtt „tisztelegtem” vitézi mivoltomban. És 
úgy érzem „fiatal”, újonnan avatott vitéz társaimmal, 
akik között volt Ausztráliából, Amerikából, 
Argentínából, Chiléből érkezett is, hogy nemcsak 
vitézek lettünk, de egy szép hagyományt őrző 
történelmi esemény részesei is...

A kép -  betéten; Dr. Szalontai Éva újságírónk az 
európai törzs-kapitánnyal -vitéz Berkovits L. 

Teodorral a székesfehérvári Szt. István Bazilika előtt.
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EMLÉKEZZÜNK

Ellenállás Nyíregyházán az 1956.november 4-i 
szovjet agresszió után

A nyíregyházi Megyei Levéltár „ellenforradalmi 
iratok, röplapok fotómásolatai” jelölésű anyagában 
(62 fond, 5. Őrzési egység, 22) eddig figyelemre sem 
méltatott röplap található. A 35 sornyi és 6 részből 
álló írás az 1-2. pontjában az 56-os szovjet elhurcolás 
ellen tiltakozik, s a diákok, munkások, értelmiségiek 
deportálását hitleri módszernek titulálja. A követelés: 
„Ha bűnösek, állítsák bíróság elé, ha nem, 24 órán 
belül engedjék őket szabadon.” Az irat 3. pontja 
követeli a volt sztálinista funkcionáriusok (és ÁVO -  
sok) azonnali leváltását. Közülük is a bűnösök 
kerüljenek bíróság elé, „mert mi azt fogjuk tenni.” A 
4. pont a „talált névsor”, vagyis az úgynevezett 
halállisták kényes kérdésével foglalkozik. Az új 
MSZMP minden jelentősebb pártmunkása szinte 
kérkedett azzal, hogy neve szerepelt valamelyik 
község halállistáján, de az idejében megérkezett baráti 
szovjet hadsereg megmentette őt a kivégzéstől. A 
nyíregyházi halállistát „tudomásunk szerint Benkei és 
társai szerkesztették, hogy igazolják tetteiket”! 
(Benkei ezután 7 évig megyei első titkár, majd 17 
évig belügyminiszter volt.)

A felhívás 5. pontja arról tájékoztat, hogy: ”az 
oroszok fosztogatnak a munkásnegyedekben”. 
(Alsópázsiton disznót, csirkét és egyéb jószágot vittek 
el.) Ezzel kapcsolatban követelik, hogy a Szabolcs- 
Szatmár Népe című lap úja meg ezeket „és ne 
hazudjon, mint eddig tette”. (Ez a lap például az 
1956. November 9.-i számában azt „közölte”, hogy 
Kemecse községben 200 ember került a kivégzők 
listájára. Nem zavarta a pártvezéreket és a 
bíróságokat, hogy egyetlen ilyen névsort sem sikerült 
bemutatni.)

A röplap utolsó, 6. pontja az új vezetők 
személyes vezetők felelőségére apellál: ” Üljenek 
össze, és tárgyalják meg a helyzetet. Vegyenek példát 
Borsodról, még ha kommunisták is, akkor is 
magyarok...48 órán belül újságban kérünk választ”. 
A röplapot „a nyíregyházi Forradalmi Munkás 
Bizottságok döntése alapján” adták ki és írógépen 
készítették. Elküldték a Megyei és Városi 
Pártelnökségnek és az alábbi 13 személynek: Antal 
Pál rendőr őrnagy, Botrányi Zoltán városi 
tanácselnök, Benkei András, Dankó János, Fekszi 
István, Fiié György, Dr. Moskovics Károly, Murczó 
Károly, Dr. Molnár Jenő, Dr. Oláh Béla megyei

főügyész helyettes, Oláh László, Orosz Ferenc és Dr. 
Salamon István kórház-igazgató.

A szovjet invázió után két héttel ilyen felhívás, 
röplap szerkesztése nagyon veszélyes és körülményes 
vállalkozás volt. Elsősorban azért, mert az újbóli 
önkényuralom által elrendelt gyülekezési és kijárási 
tilalom csak jóval később, 1957. Április 13.-án szűnt 
meg. Másrészt azért, mert a régi rend visszaszivárgott 
hívei minden stencil gépet, sőt írógépet is lefoglaltak, 
illetve nyilvántartottak. Csoda tehát, hogy a 
forradalmárok, az ellenállók egyáltalán találkozni, 
érintkezni tudtak egymással. Külön csoda pedig, hogy 
a véres megtorlás ellenére akadtak közöttük olyanok, 
akiket az eltiport szabadság ügye foglalkoztatott. Még 
ha szűk körben is jelent meg csupán ez a röpirat, 
figyelembe vételével árnyaltabb képet kapunk 
Nyíregyháza akkori közállapotáról.

Dr. Fazekas Árpád.

irata Sírt 3tubió Ф (Sallert)
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiáll ítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
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és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron
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Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚ JSÁG

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Atlantisz története -  vagy -
pofátla n s á g -.

Különös szerencse folytán került a birtokunkba 
egy elsüllyedt atlantiszi szerző müve: A Pofátlanság 
Könyve. A több ezer évvel ezelőtti irat beszámol róla, 
hogyan halt el komoly civilizációjuk. Az alábbiakban 
rövid tartalmi kivonatot közlünk belőle:

„Atlantiszon sokáig zsarnokság tombolt. A 
gonosz, alkalmatlan uralkodót buzgó szolgahad 
lihegte körül, akik tapsoltak politikájának. 
Dicsőítették, ha éppen ellenfeleit végeztette ki, s lábai 
elé borulva szedték fel a földről talpnyalásuk bérét, ha 
a despota a népet nyomorgatta. Újra és újra 
biztosították hűségükről az elnyomót, ha az az 
alattvalók keservesen kuporgatott pénzét elszedve 
épített magának palotát. A megtévesztés érdekében 
létrehoztak olyan szervezeteket, amelyek forma 
szerint a dolgozó tömegeket védték, valójában a 
hatalom bitorlójától kaptak fizetést és utasításokat.

Történt egy nap, hogy a szomszédos MU 
országból követek érkeztek, akik azt tanácsolták a 
zsarnoknak, rendezze be a birodalmát a 
demokráciának nevezett „huncutság” alapján. Mivel a 
MU emberei nagyon erősek voltak, a tirannus 
rábólintott. Kitörtek a választások.

Az új hatalom kedvesen megsimogatta a hajdani 
uralkodó buksiját, majd leültette a nemzeti gyűlés 
egyik sarkába, hogy nézze végig, miként kell 
helyrehozni, amit ő elrontott.

A zsarnoknak azonban -  látva, hogy békén 
hagyták -  kinyílt a szeme, s percnyi nyugalmat sem 
engedve megvádolta a hatalom új gyakorlóit. 
Korruptnak, diktatúrát építőnek nevezte őket. A 
fentebb említett szervezetek a dolgozók elárulását 
fogták rájuk, a Jajdejóanépnek című újság pedig az új 
rendszerben Jajderosszanépnek címmel jelent meg. 
Ettől fogva állt a bál és a fejlődés.”

Emiatt süllyedt-e el Atlantisz, vagy környezeti 
katasztrófa volt az okozója: ma már nem tudni. A 
lényeg, hogy semmivé lett.

Bizonyos jelekből ítélve úgy érezzük, az 
irományból nem csak egyetlen példány maradt fenn. 
Megfigyelők szerint egyes iránymutatóknak is sikerült 
szert termi erre az antikvár ritkaságra, sőt nem 
lehetetlen, hogy tankkönyvként alkalmazzák.

Ungváry Zsolt nyomán.

J á n o s  V itéz.
írta: Petőfi Sándor.

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;
S akként cselekedett, amint megfogadta, 
Szegény török basát kettéhasította, 
Jobbra-ballra hullott izzadó lováról, 
így múlt ki őkelme ebből a világból.

Mikor ezt meglátta a gyáva török sereg, 
Uccu! Hátat fordít és futásnak ered,
Futott, futott s talán mostanság is futna, 
Hogyha a huszárok el nem érték volna.

De bezzeg elérték, le is kaszabolták; 
Hullottak a fejek előttök, mint a mák. 
Egyetlenegy nyargal még lóhalálába’, 
Ennek Kukoricza Jancsi ment nyomába.
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Hát a török basa fia vágtatott ott,
Ölében valami fehérféle látszott.
A fehérség volt a francia királylyány;
Nem tudott magáról semmit, elájulván.

Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte, 
„Megállj, a hitedet!” kiáltott feléje,

„Állj meg, vagy te steden mindjárt nyitok kaput, 
Melyen által hitvány lelked pokolba fut.”

De a basa fia meg nem állott volna,
Ha a ló alatta össze nem omlana, 
Összeomlott, ki is fújta ott páráját.
Basa fia ilyen szóra nyitá száját:

„Kegyelem, kegyelem, nemeslelkű vitéz!
Ha semmi másra nem: ifjúságomra nézz; 
Ifjú vagyok még, az életet szeretem...

Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem!”

„Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen! 
Kezem által halni vagy te érdemtelen.
Hordd el magad innen, vidd hírül hazádnak, 
Haramja fiai hogy és mikép jártak.”

Leszállóit lováról, királylyányhoz lépe,
És beletekintett gyönyörű szemébe,
Melyet a királylyány épen most nyita ki, 
Mialatt ily szókat mondának ajaki:

„Kedves szabadítom! Nem kérdezem ki vagy? 
Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. 

Háladotosságból én mindent megteszek, 
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek.”

Jancsi ereiben nem folyt víz vér helyett, 
Szívében hatalmas tusa keletkezett;
De lecsillapítá szíve nagy tusáját, 
Emlékezetébe hozván Iluskáját.

Nyájasdadon így szólt a szép királylyányhoz: 
„Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz. 
Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot.”
S ló előtt a lánnyal lassacskán ballagott.

13.

Kukoricza Jancsi meg a királyleány 
Csatahelyre értek a nap alkonyatán.
A leáldozó nap utolsó sugára 
Vörös szemmel nézett a siralmas tájra.

Nem látott egyebet, csak a véres halált,
S hollósereget, mely a halottakra szállt, 
Nem igen telt benne nagy gyönyörűsége,
Le is ereszkedett tenger mélységébe.

A csatahely mellett volt egy jókora tó, 
Tiszta szőke vizet magába foglaló.
De piros volt az most, mert a magyar sereg 
Török vértől magát vizében mosta meg.

Miután megmosdott az egész legénység,
A francia királyt várába kisérték,
A csatamezőtől az nem messzire állt... 
Idekisérték hát a francia királyt.

Alighogy bevonult a várba a sereg, 
Kukoricza Jancsi szinte megérkezett.
Olyan volt mellette az ékes királylyány, 
Mint felhő mellett a tündöklő szivárvány.

Hogy az öreg király leányát meglátta, 
Reszkető örömmel borult a nyakába,
S csak azután mondta a következőket, 
Mikor a lyány ajkán tőle sok csók égett:

„Most már örömömnek nincsen semmi híja; 
Szaladjon valaki, s a szakácsot híja, 
Készítsen, ami jó, mindent vacsorára.
Az én győzedelmes vitézim számára.”

„Király mám! Nem kell hívni a szakácsot,” 
A király mellett egy hang ekkép rikácsolt, 
„Elkészítettem már mindent hamaijában,
Föl is van tálalva a szomszéd szobában.”

A szakács szavai kedvesen hangzottak 
Füleiben a jó magyar huszároknak;
Nem igen sokáig hívatták magokat, 
Körülülték a megterhelt asztalokat.

Amily kegyetlenül bántak a törökkel,
Csak úgy bántak ők most a jó ételekkel; 
Nem is csoda biz az, mert megéhezének 
A nagy öldöklésben a derék vitézek.

Járta már a kancsó isten igazába’,
Ekkor a királynak ily szó jött zsájába: 
„Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek,
Mert nagy fontosságú, amit majd beszélek.”

Folytatás a szeptemberi Kisújságban...
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T A P A S Z T A L A T O K
- 44 év után otthon -

A demokratikus tőkés világra jellemző, hogy 
tapasztalatait, véleményét minden ember szabadon 
mondhatja el. Ennek alapján írom le azokat a főbb 
élményeket, amelyeket Magyarországon a
közelmúltban láttam és tapasztaltam.

Alaposabb tudományos elemzés nélkül az egyéni 
vélemények tévedhetnek, ezért már eleve elnézést 
kérek. Mindenesetre mentségül szolgáljon az a 
szándék, hogy minden egyes leírt betűvel a nyugaton 
élő magyarság körében, a magyarságtudat minél 
hosszabb időre való átvitelét szeretném szolgálni.

Igen. Mentésről, átmentésről van szó, a szó 
szoros értelmében. Számos nemzetiségi példákból 
tudjuk, hogy az asszimilációt, a lassú de biztos 
beolvadást nem lehet megakadályozni, csupán 
késleltetni. Sokszor -  és a lehetőségek szerint naponta 
-  kellene a sajtónak foglalkozni a kérdéssel, itt és 
otthon is. Állandóan azt keresni, hogy mi az ami 
összeköt, vagy a meglévő kapcsolatokat erősebbé, 
élőbbé teszi. A generáció-váltással (az unokák 
növekszenek) szemlátomást gyengül a kapcsolat. 
Valószínű, hogy az egyik oka a szervezetlenségben 
rejlik. A fiatalok körében szükséges volna szervezett 
oktatási, kulturális és turista propaganda. Ezeket az 
otthoni fiatalok is hiányolják, és százával keresik a 
lehetőséget egy-egy külföldi tanulmányi ösztöndíj 
elnyerésének.

A magyar turizmussal kapcsolatos programok 
még a Melboumebe kihelyezett konzulátusig sem 
jutnak el. Ha már a turizmusról esik szó, érdemes egy 
két személyes tapasztalatot elmondani Magyar- 
országról. A vámosok gyorsak és udvariasak. A 
meglepetés ott éri a repülővel hazaérkező turistát, 
amikor nem várják a taxik tucatjai. Nos, helyette van

a repülőtéri taxi-busz, ami egy jó megoldás. Nagy 
hiba, hogy az érkező turisták nem tudnak erről. 
Egymást kérdezgetik, míg végre tudomásukra jut az 
éjfélkor érkező turisták, hogy az erre a célra kijelölt 
pultnál taxi-jegyet kell venni és megvárni, amíg annyi 
utas összegyűl, hogy kifizető legyen a buszvállaltnak 
az út. Ilyenkor is illik borravalót is adni, - elmondta -  
a busz vezetője.

A borravaló léte igen csak „megkeseríti „a 
hazalátogató magyar turista tartózkodását. A 
Feneketlen Tó-nál lévő étkezdében az étlap alján fel 
van tüntetve, hogy, „az étlapban feltüntetett árakban a 
felszolgálási díj nem szerepel”. Valószínű ennek 
köszönhető, hogy éreztetik a vendég 
kiszolgáltatottságát. Ha valaki távozni, illetve fizetni 
szeretetne, akár negyed-órát is várakoztatják. 
Személyes tapasztalatom, hogy három személyre 
5,320 Forintos számla kifizetése után, egy másik 
pincér is hozott egy másik számlát, amelyen már 
11,250 Forint szerepelt. Elmondtam, hogy egy 
számlát már kifizettem.

Az Éterem másik oldalán van a Buda Park 
Színpad, ahol éppen a száztagú cigányzenekar 
szerepelt, a rendezvényen a miniszter asszonyt is 
köszöntötték. A bemondó elmondta, hogy büszkék 
arra, hogy a 100 főből álló cigányzenekar egy fillért 
sem fogad el más támogatást, mert az állam fizeti a 
költségeiket, (szegény adófizető magyar!) A műsor 
magas színvonalú lett volna, ha csendesebben játszott 
volna a banda. Az időnként felerősített bőgő és a 
cimbalom hangjára még a plasztik székek is 
remegtek.

Budapesten lényegesen kevesebb autó jár mint 
pár évvel ezelőtt, az autópark összetétele, az autók 
minősége sokkal jobb. A levegő is tisztább a pár 
évvel ezelőttihez viszonyítva.

Budapest közlekedése egyike a legjobbaknak a 
nagyvárosok között, ahol megfordultam. Kár, hogy az 
autóbuszok, villamosok elhanyagoltak. A vonat
közlekedés kényelmesebb és gyorsabb a réginél. 
Súlyos hiba, hogy hiányzik a biztonságos utazás. A 
csomagomat, amely elkísért Melbourne -  Los 
Angeles -  Dallas -  Minneapolis -  Chicago -  London 
-  Budapest úton, a Déli pályaudvaron lopták el. A 
rendőrségi jegyzőkönyv fölvétele alkalmával 
elmondták, hogy a csomaglopások napirenden 
vannak, és ne reménykedjek, hogy a csomag valaha is 
előkerüljön. Nos, ilyen eset után a vonaton való 
utazás nem egy csábító valami!

A turizmus oktatási rendszerében tanulni lehetne 
az Osztrák, Svájci, az Olasz példákból és otthon, 
sürgősen, gyökeres változásokra lenne szükség.
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Legalább egy tucat Turista Iskolát kellene szervezni, 
ahol a fiatalokat megtaníthatnák az udvariasság 
alapvető követelményeire, és a kedvesebb társalgási 
mód szabályaira.

Magyarországon sok tehetséges, remek újságíró 
van. Többször is alkalmam volt beszélgetni velük 
találkozások során. Most utólag az az érzésem, hogy 
tudásuk és tehetségük jelentős részét arra használják, 
hogy egy másik magyart, vagy annak véleményét 
rágalmazzák, támadják. Remekül megfogalmazott 
mondatokba csomagolják, - többek között -  a 
kommunista diktatúrában tanított tőke ellenes 
érzelmeket. Kérdezem én: mire jó ez? Miért kell az 
egyik magyart szembe állítani a másikkal?

A nyugati magyarság jól tudja, hogy bármilyen 
kormánya is lesz M agyarországnak a tőkés 
rendszerben fog élni -  a nyugati államformákhoz 
hasonlóan -  demokratikus szellemben.

Egy másik magyarellenes kezdeményezéssel 
találkoztam az otthoni sajtóban: Feltörő PÁRT 
ÁLLAMI javaslat;
„Állítsanak szobrot Kádár Jánosnak”. Megdöbbentő 
és mélységesen elítélendő, hogy a magyarság 
megosztása céljából még vezető politikusok és a 
média is foglalkozik a gondolattal. A nyugati 
magyarság nagy-része nem csak elítéli, hanem 
megveti a szoborállítás gondolatát. Kádár gaztette és 
bűnlajstroma hamarabb feledésbe ment otthon, mint a 
nyugati magyarság körében.

Aki a bűnöst pártolja, maga is bűnrészes, - ezt 
kellene most 2001 évében az otthoni újságíróknak 
megszívlelnie.

Az otthoni bűnözésekről, kábítószer 
használatról, merényletekről csomag és 
autólopásokról nincsen pontos felmérés. A meglevő 
tájékoztatások szerint legtöbb esetben; a határon túl 
élők vannak a jogellenes esetek hátterében.

Mindezek ellenére elmondható, hogy 
Magyarországon a lakosság nagy része bizakodó, 
derűlátó, szorgalmas, alkalmazkodó és erősen hisz a 
magyarság jobb jövőjében.

Zalápi

A Hungaroskills.net hírei:
Az oktatás tovább folyik, mint minden jól 

megalapozott mozgalom. A nehézség még mindig ott 
van, hogy az arra kijelölt pár nap nem elég arra, hogy 
mindenki el tudná végezni a kurzust akkor, amikor 
jelentkezett. Probléma még az is, hogy a jelentkezők 
különböző elfoglaltságok miatt nem tudják a 
tanfolyamot folyamatosan elvégezni, és a jövetel, 
mint minden "nem kötelező" elfoglaltság esetén 
problémákat okoz. Van olyan eset amikor üres gép 
vátja a tanulót és van utána olyan eset amikor három 
gépnél ülnek kettesével.

A megoldást a Központi Komputer Association- 
ban látom, ami arra szolgálna, hogy több gép 
felállításával, a már haladók tudnák a kezdőket 
tanítani. E mellett a Hungaroskills.net tagok 
továbbképzésére is szolgálna. A Melboumei Magyar 
Központ Komputer Association Ltd. október 3-án 
(első szerda a hónapban) tartja a gyűlését, ahol a 
jövőről dönt majd az eddig jelentkezett tagság. A 
Komputer Association tagjai minden hónap első és 
második szerdáján találkoznak a Magyar 
Központban. Nem kell, hogy skillnet-tes legyen 
valaki, az Association-hoz tartozás nem korlátozott. 
Tehát lehetnek idősek, fiatalok, magyarok és barátaik, 
aki érdeklődik a Komputer világ után.

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. Szeretnék egy levelet leközölni -  csak úgy 
névtelenül, amit kaptam a Kisújság e-mail címére: 
„Kedves Szeverényi, Nem tudom eléggé hálámat 
kifejezni, hogy elindította ezt a Computer tanítást. 
Két hónapja még üres, unalmas volt az életem. Most 
színes, érdekfeszítő, időtöltővé vált. KÖSZÖNÖM, 
nagyon hálásan. Remélem, hogy a továbbmeneteli 
tanfolyam is hamarosan elindul, ahol részt tudok 
majd várni. Üdvözlettel XY.”
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 A 
jelentkezők a megfelelő nap és idő szerint ki előbb 
ki később kerül az oktatáshoz!

Jelentkezni lehet a 9879 8204 telefonon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950. Szeverényi László.
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A NYUSZIKA SZAVA...
Nagy dáridó van az erdei kocsmában. A róka 

alaposan beszeszel, és kötekedni kezd a nyállal, aki 
azt állítja, hogy nincs nála erősebb az erdőben.

Gyere ki, ha mersz! -  áll fel a nyuszika.
Kimennek verekedni, ám pár perc múlva a róka 

megtépázva tántorog be. Meglátja ezt a farkas, és ő is 
kimegy. Nem telik bele sok idő, s félájultan esik be. 
A medve felszívja a vizet, ő is kirohan, de kis idő 
múlva zsák módjára dől be az ajtón. Az ajtóban 
megjelenik az oroszlán:

-Na, kételkedik még valaki a nyuszika szavában?

2001
OKTÓBER

Jeles napok;
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 44 éves 

évfordulója. Október 
26. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Jűdára.

FO AZ IGAZSÁG...
Két hatalmas texasi olajvállalat nem tud 

megegyezni az egyik olajmező tulajdonjogát illetően, 
s így bíróság elé viszik a dolgot.
A tárgyalás megkezdése előtt a bírósági elnök 
szólásra emelkedik:

- A bíróság tagjai az egyik tröszttől százezer, a 
másiktól százötvenezer dolláros csekket kaptak. Az 
utóbbinak az ötvenezer dollár különbséget ezennel 
visszafizetem, hogy részrehajlás nélkül 
ítélkezhessünk!

NAPIDÍJ
Az amerikai, az orosz és a magyar űrhajós közös 

űrrepülésen vesznek részt.
- Remélem -  mondja az amerikai-, ezért a 
teljesítményért megkapom az egymillió dollár 
jutalmat.
Az orosz: - én biztos megkapom a kiváló Űrrepülő 
kitüntetést.
A magyar: - gyerekek, menjünk még egy kört, hogy 
legalább megkapjak a harmincegy forintos napidíjam!

ÁLTALÁNOS GYENGESÉG....
- Doktor Úr! Ha itt megnyomom a térdemet, fáj, 

ha megnyomom a hasamat, akkor is fáj. Ha 
megnyomom a könyökömet, akkor is fáj.
Meg tudja mondani, mi bajom van? -  kérdezi a 
kétségbeesett páciens.

- Hogyne. Önnek el van törve a mutatóujja!!!

- Mit mond a kéményseprő, amikor belenéz a 
kéménybe?

A koromhoz képest elég jól nézek ki!....

Mit csinál a részeges szamuráj?
Mindent kardélre hány.....
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QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

Az ARANY - PARTI nyugdíjasok első Apák- 
napi megemlékezéséről beszél az egész Goig Coast. 
Lehet is, mert nagyon szép és emlékezetes 
összejövetel volt. Ez volt immár a negyedik ingyenes 
(amiért nem kellett fizetni) műsoros ebéddel 
egybekötött össze jövetellel kedveskedett a vezetőség 
a tagoknak és vendégeknek. Persze az ilyesmi sok 
áldozatos munkával jár. Szervezés, összefogás, együtt 
működés. Nagy érdeme ez a Klub megalalpítójának, 
NAGY MAGDÁ-nak akiről Dr. Zsámár Vilmos még 
egy verset is írt. A vers felolvasása után a közönség 
soha nem hallott tapssal köszönt meg. Vilmos egy 
különös tehetség és a magyar nótás koncertjét nagy 
lelkesedéssel fogadta a közönség.

Köszönjük a Klub nevében művészi előadásaidat 
és segítséged, amivel előre segíted e Gold Coast-i 
magyar Klub működését.

K észül az ebéd, Nagy M agda és segítői: Varga 
Irén és H avas M ancika; A  zongoránál dr.Zsám ár  

Vilm os biztosítja a jó  hangulatot.

Nagy meglepetésről kell még beszámolni. A 
Geelong-i Szent László Egyesület tagjai látogattak el 
az Arany Partok-ra. A Melboume-ben ismeretes 
Egyesület, hiszen csak 60 kilométerre élnek 
Melboume-től, nagy elismeréssel nyilatkoztak a 
„fiatal” Arany Part-i Klubról és annak nagyszerű 
működésről. Élvezték a finom magyar kosztot, 
humoros műsort és a felejthetetlen vendéglátást. Nagy

Erzsi és Mihály még sokáig fog mesélni 
honfitársainak, ha visszatérnek Geelong-ba.

Persze ez nekünk is jó hirdetés, mert nagy 
szeretettel várunk minden magyar csoportot a „hideg 
dél-ről”, - Victóriából. Mi itt megteszünk mindent, 
hogy jól érezzék magukat.

Nem szabad elfelejteni a keddi napokat, 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 színhelye a Borad Beach-i Senior 
Citizen Centerben (a Kaszinó) mellett. Szeretettel 
várunk minden honfitársunkat

Nagy Sándor.
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ERDÉLYI HÍREK
FELSŐOKTATÁS.

Összeállította: Pelle Lajos.
A szeptemberi akadémiai tanév kezdetén 

várhatóan kétszázötven diák számára megindul a 
magyarnyelvű oktatás az ERDÉLYI MAGYAR 
TUDOMÁNYEGYETEM-en. Ez az Orbán kormány 
határozott lépésének köszönhető. Az anyaországi 
költségvetés évi kétmilliárd Forinttal (AU$14 millió) 
támogatja az erdélyi intézményt, amely az utolsó 
nyolcvan esztendő legnagyobb nemzetpolitikai 
beruházásának számit.

Evvel a lépéssel a kormány túllépett az állandó 
válsághelyzeten, a tűzoltáson és a különféle erdélyi 
lobbi-csoportok érdekeinek támogatásán és önálló 
nemzetpolitikai elgondolással állt elő.

Az erdélyi magyarság az összmagyarság mintegy 
12%-át, vagy is a Kárpát-medencében élő magyarság 
59%-át jelenti. Sajnos az erdélyi magyarság száma 
másfélszer gyorsabban csökken, mint az anyaországé. 
Ennek oka kereshető a kivándorlásban, a 
beolvadásban, az évről-évre kevesebb gyermek 
születésében és az elöregedésben. A budapesti 
hírforrás felhívja a figyelmet arra, hogy amíg a 
falvakban a magyarok és románok fogyása hasonló 
méretű, addig a városokban a románnyelvűek 
szaporodási üteme nyolcszorosa a magyarokénak.

A magyarság Románia összlakosságának 7.5%- 
át teszi ki. Míg az érettségizettek aránya a fiatalok 
körében hasonló a román néparányhoz mérve, a 
felsőfokú tanulmányokat folytató, azaz diplomásokat 
nézve hatalmas az elmaradás. Az 1993-94-es 
tanévben 2.44%, míg a tavaly előtt 3.95% a magyar 
felső-iskolások arányszáma. A hírforrás szerint az 
értelmiség kivándorlása mellett ez annak is 
tulajdonítható, hogy az erdélyi magyar elit 
újratermelését tudatosan elsorvasztották a múltban. 
Köztudomású, hogy a románpolitika nem támogatja 
magyar adófizetőinek jogos igényeit. Az erdélyi 
magyarság nem mondott le arról az igényéről, hogy 
állami magyar egyeteme legyen, s erre talán a 
nagyhírű Bolyai Tudomány Egyetemnek (mely ma, 
mint Babes-Bolyai Tudományegyetem működik) van 
a legnagyobb esélye.

A magyar kormány 2000 januárjában bízta meg 
a Sapienta Alapítványt az Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) mint magán egyetem 
létrehozásával, s ezzel a lépéssel pozitív segítséget és 
támogatást nyújt az erdélyi magyarságnak, mint ez 
fentebb említve volt. Az egyetemalapítási folyamatot 
a Határom Túli Magyarok Hivatala felügyeli.

Csíkszeredán négy, míg Marosvásárhelyen, öt 
szakaszon indul meg a magyarnyelvű felsőfokú 
oktatás. A már működő nagyváradi Patriumi 
Keresztény Egyetem beolvasztásának előkészületei az 
új intézménybe is hamarosan megkezdődnek. Az 
EMTE központja Kolozsvárott, Erdély kulturális 
központjában lesz és itt lesz a kiegészítő és 
posztgraduális jellegű oktatás is. Az új egyetem nem 
kíván az itt levő egyetemmel versenyezni, mivel ez 
nem lenne célszerű, és nem segítené az erdélyi 
magyar felsőoktatás hatásosságát.

Az elmúlt évtized alatt a román felsőoktatásban 
tanuló diákok száma megháromszorozódott. Ez az 
arány érvényesült a magyarok esetében is, sőt a 
magyar nemzetiségű diákok száma valamivel 
nagyobb mértékben nőtt, azonban még mindig jóval 
alatta marad a statisztikailag indokoltnak.

A Partiumi Keresztény Egyetem közben teljes 
lendülettel folyik a szervezeti fejlesztés. Az oktatás 
minőségének javításán kívül most folyik a működési 
szabályzat, az anyagi bázisok megteremtése és a 
tananyag összehangolása az EMTE-vel. A támogató 
magyar kormánynak pedig az az érdeke, hogy egy 
modem, egységes és versenyképes európai magas 
színvonalú egyetemet sikerüljön létrehozni Erdélyben 
az ott élő magyarság számára.

Több erdélyi város jelezte, hogy szívesen látná 
az EMTE keretein belül, különféle szakok elindítását. 
Jelen pillanatban azonban az elsődleges feladat a 
kijelölt helyszíneken az oktatás megkezdése. Az 
erdélyi magyar fennmaradás reményében bízunk a 
fenti tervek jól megfontolt kivitelezésében.

A Nyugati Hírlevél írja!

VENDÉGTANÁRPROGRAM
Az utóbbi időkben megélénkült Magyarország 

határon túl, a Kárpát-medencében a magyar 
felsőoktatás megszervezése. A Felvidéken már 
működik a magyar tanítóképző és a nagyváradi 
tanárképző egyetem alakításával 2001 
szeptemberében, megnyitja kapuját a régóta várt 
erdélyi magyar magánegyetemi szervezet, a 
SAPIENTIA. A Felvidéken, Kárpátalján és a 
Délvidéken is intenzíven folyik a magyar nyelvű 
egyetemi oktatás megszervezése. Az új határon-túli 
magyar felsőoktatásban jelentős hiány mutatkozik jól 
felkészült tanerőkben. Az oktatási kormányzat 
megbízásából ezért mos a nyugaton élő, magyar
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származású egyetemeken, főiskolákban oktató 
kollégákhoz fordulunk: kéijük, jelezze, ha az 
elkövetkezendő tanévben tudna 1-2 hónapot, esetleg 
egy teljes félévet tudna tanítani a határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények valamelyikében. Ezzel 
nagyban segítené beindulásukat, munkájukat és az 
oktatás szélesebb látókörének kialakításához is 
hozzájárulhat.

Szeretnénk összegyűjteni azon tanárok névsorát, 
akik vállalkoznának a határon túli magyar 
vendégtanári programra. Kéijük, foglalja össze rövid 
szakmai életrajz keretében, hogy milyen szakon 
végzett, hol szerzett diplomát, milyen tudományos 
fokozattal rendelkezik; s milyen témakörben 
(témakörök) szeretne kurzust tartani és milyen 
országban?
Dr. Taijan Gábor
Collegium Hungáriáim Juventutis Occidentalis

HOMOKBA ÍRJAD....
A panaszodat, a bánatodat 
homokba újad.
Ha fáj valami, úgy akárkinek azt el ne sírjad. 
Homokba írjad, a porba újad.
A szíved búja akármi nagy,
Az embereknek azt el ne mondjad,
A terhedet mindig csak csendben hordjad.

Másoknak bűnét és gyarlóságát 
homokba újad...
Meg nem értést és támadásokat ó, fel ne rójad.
A Mester is csak így csinálta ezt,
Ámbár várta Őt a bús fakereszt.
Az asszony bűnét homokba írta 
Ő elfeledte s a szél elfújta.

E-posta: CHJOCollegium@aol. com

KOSSUTH SZOBOR SZÉKELYFÖLDÖN
A Borsos Miklós Művészetért Alapítvány 

kezdeményezésére a gyergyói medence egyik 
községében, Gyergyócsomafalván 2001 október 14- 
én, hosszas küzdelem után felavatják a község főterén 
Kossuth Lajos egész alakos, 240 cm magas bronz 
szobrát. A felállítandó szobor annak az 1899-ben, 
Marosvásárhely főterén felállított szobornak a hű 
másolata lesz, melyet 1921-ben a román hatalom 
megsemmisített. A szobrot annak idején Kollo 
Miklós gyergyócsomafalvi származású szobrász 
alkotta. A másolatot Sánta Csaba szovátai szobrász 
készíti.
Borsos Géza tanár.
E-posta: borsosg@revox.ro

'---- ------------------ -

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

Legyen az bármily szép, szent igazság, 
mind eltapossák
És ha vérzik is a szíved érte -  megmosolyogják. 
Ezért ha égig ér a bánatod 
S ha könnyeidet el nem sírhatod,
Hordoznod kell, mert el kell, hogy bújad 
S ha nem látják, hát homokba újad.

Emlékeidet, amik ide kötnek 
homokba újad...
Mit kölcsön adtál; pénzt, sőt bizalmat 
A porba újad
így jóbarátod lesz a félvilág,
Bár ínségedben éhen hagyni hagy,
De biztosan számíthatsz az Úrra 
Ezt márványba vésd, ne írd a porba!

(Szerzője ismeretlen)

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D A l SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

mailto:borsosg@revox.ro
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

OKTÓBERI 
NAPTÁR.___________

| Október 7. Vasárnap.
| d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise
| d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
1 Nagy Dénes professzor előadása,
{október 13. Szombat.
| Arany és Ezüst bál.
{Október 14. Vasárnap.
J  d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise.

d.u.3 órakor M agyar Mozi.
Október 20. Szombat.

Táncház
{Október 21. Vasárnap.
| d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
| d.u.2 órakor Katolikus szent mise
S Októberi Emlékünnepély 
{Október 27. Szombat.

Pataki Attila koncertje.

{Október 28. Vasárnap.
3 d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
| 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
В Magyar Társadalmi Klub-nap
{ Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

A pillanatnyi pénzzavar
című filmet

Október 14.-én, du.3 órakor.
Szereplők: Kabos Gyula, Szeleczky Zita, Erdélyi 
Mici, Básti Lajos és még sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XIV. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Alig fejeződött be a Folkfest újabb 
rendezvények sorozata indul a Központban.

Néhány hónappal előbb megalakult MDF Baráti 
Köre 1994 februárjában Galló Géza elnök által 
szervezett vacsoráján dr. Pordány László 
magyarországi nagykövet osztotta ki az 1956-os 
szabadságharcban tevékenyen résztvevők számára a 
köztársasági elnök által adományozott emlékérmet és 
az 1956-os szellemet ápolók részére az emléklapokat. 
A vacsorán résztvett a Budapestről látogatóba 
érkezett Somkuti Ágostonné az MDF alapítója, aki 
igyekezett választ adni a májusi képviselőválasztással 
kapcsolatban feltett kérdésekre.

Néhány héttel később Dömösi Farkas Bálint 
jött Budapestről és tartott egy nóta, sláger, operett 
estet, hamarosan pedig Korda György és Balázs Klári 
léptek fel közismert új dalokkal. A két koncert között 
a Központ Irodalmi Csoportja Linka Márton 
rendezésében: A magyar irodalom gyöngyszemei 
zenében, énekben, prózában” címmel tart két 
előadást, melyet a továbbiak során Sydney-ben, 
Canberrá-ban és Adelaide-ben is bemutattak. Az 
előadók jövedelme, a később rendezett gulyásparti és 
a gyűjtés több mint $8000.-t eredményezett a 
felállítandó komáromi magyar egyetem javára.

Itt kell megjegyezni, hogy a Kárpát medencébe 
juttatott pénzösszegek túlnyomó része az elszakított 
területek megsegítésére irányult. A Központ Ifjúsági 
Szövetkezete például $3,100.-t jutatott el a Szegedi 
Tanárképző Főiskola „Juhász Gyula Alap”~nak, a 
jelenlegi határokon túli területekről származó 
Szegeden tanuló diákok tanári kiképzésére, azzal a 
feltétellel, hogy tanulmányaik végezetével 
visszatérnek szülőföldjükre és ott magyarnyelvű 
iskolákban fognak tanítani. Az Erdélyi Szövetség 
évente rendszeresen küld rendezvényi jövedelméből 
az erdélyi magyar intézményeknek. A Melboumei 
Szabadságharcos Szövetség az otthoni arra rászoruló 
bajtársakat támogatja rendezvényeivel, a VMDK 
pedig a délvidékieket.

Az 1994-es választások után az első látogatónk 
Nahimi Péter MDF képviselő, aki a Központban
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tartott előadásán tájékoztatást adott a választások 
utáni Magyarország politikai helyzetéről.

Néhány nappal később egy 35 tagú európai 
magyar cserkész csoport érkezett tíznapos melboumei 
látogatásra v. Kölley György müncheni plébános 
szervezésében. A csoport összeállítása: 
Magyarországról, Ausztriából, Németországból, 
Hollandiából, Svájcból, Argentínából, Brazíliából 
tevődött össze. Valamennyien jól beszéltek magyarul 
(ez volt a közös nyelvük) és hamar összemelegedtek a 
melboumei fiatalokkal. Jandó Péter, Hende Jóska, 
Pálos István és Kovássy Éva szervezték a kilenc 
napos programot. Itt tartózkodásuk alatt cserkész 
családoknál voltak elszállásozva. További útjuk 
Sydney-be vezetett.

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) 

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
Október 28.-án d.e.11 órától d.u.4.-óráig.

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

műsor, jó  szórakozás.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 
MINDENKIT.
Ebéd bejelentés:

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

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
Vasárnap a Szt.István templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENT CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152.
A októberi összejövetelek: 2-án, 16-án és 30-án 
lesznek, amelyekre, mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség.
Augusztusi és szeptemberi beszámoló:

Augusztus 7.-én ingyenes ebéddel kedveskedett 
a Klub vezetősége, a Klubtagok meglepetésére. Az 
ebéd előtt tombola is volt. Sok szép értékes és 
hasznos ajándék talált gazdára.

Augusztus 23.-án megemlékeztünk Szent. 
Istvánról, Magyarország első királyáról, aki a Nagy 
Boldogasszony oltalmába ajánlotta népét, és az 
országot. A Klub énekkara az alkalomhoz-illő 
hazafias dalokkal szórakoztatta a megjelenteket.

Szeptember 4.-én az Apák napját a Manhattan 
Hotel-ben ünnepeltük meg. Az étterem ajtajánál 
Kovács András elnök, köszöntötte a megjelent 
Édesapákat. Egy-egy golyós-tollat átnyújtva, kívánt 
mindenkinek jó  egészséget és hosszú életet. Ez az 
ebéd is térítés mentes volt a tagoknak. Mindenki 
nevében, köszönjük a Vezetőség figyelmességét. 
Ebéd után volt, aki szerencsét próbált a „poki” 
szobában. Induló tőkének mindenki kapott egy-egy 
dollárt. Volt aki kamatoztatta ezt az összeget, de 
többen voltak akik a „barátját” is elvesztette. A 
hölgyek ez alaklommal virágot és csokoládét kaptak.

Szeptember 11.-én szép napos időben egy napos 
kiránduláson volt a Klub- Mirboo-ban. Amikor 
megérkeztünk, az étterem vezetője feljött a buszba és 
onnan kezdte vezetői tevékenységét, ami az egész 
városka megtekintéséből állt. Elmondta, hogy: „ a 
városka 1200 lakosú, minden helyi szolgáltatatást 
biztosít az ott lakottaknak. Szép időben gyönyörű 
kilátás volt a Bow-Bow havas hegyeire. A helyi kis 
tavon, még csónakázni is lehet. Városnézés és a 
finom ebéd után vezetőnk ismertette a sör eredetét és 
elmondta a készítés főbb mozzanatait. Hat (6) féle 
sört készítenek helyben és a sok érdeklődő szívesen, 
ízlelgette a különböző árút. Aki akart vásárolhatott a 
sörökből. Hazafelé a jó-hangulatú társaság 
danolászott -  visszaemlékezve a szép és tanulságos 
kirándulásra.

Szeptember 15.-én a Crown Casino-ba volt a 
Klub tagság „reménykedő” része. Volt, aki nevetett, 
volt aki sírt és remélt jobb szerencsét a jövőben.

Szeptember 18-án volt a Vezetőségi választás. 
Ez egy természetes valami a demokratikus 
vezetésben. így mindenki részt vehet a vezetésben, ha 
a tagság többsége úgy akaija. Ez alkalommal tudtuk
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meg, hogy Kulcsár Ferenc titkárunk nem tudja 
tisztségét tovább elvállalni, családi okok miatt. 
Köszönjük fáradságát és nehéz munkásságát, amit a 
Klub érdekében tett.

A választáson részt vettek a City Council vezetői 
is, ellenőrizve a választás helyességét. Cr. Gerry 
Scattes köszöntötte a vendégeket, és elismerését 
fejezte ki a Klub működéséért. Dicsérő oklevelet 
adott át a Fenyvesi és Tóth házaspároknak a március 
10-én (A Knox City Council területén) megtartott 
kiállításért, amit a két házaspár állított elő. Továbbra 
is jó munkát kívánva ígéretet tett, hogy mindent meg 
tesz, ami tőle telhető a Klub megsegítése érdekében. 
A Whitehorse Council $1,101.00 a Knox City 
Council pedig $2000.00-ral járult hozzá a Klub 
további működéséhez. Az utóbbi összeg egy teljesen 
felszerelt Computer megvételéhez kapta a Klub, amit 
nagyon szépen köszönünk.

Az új vezetőség: Elnök -  Kovács András, 
alelnök -  (elnök helyettes) Házy Irén, A titkári 
teendőket Tóth Tériké fogja ellátni, a pénztáros 
Kovács György lett. Kívánunk minden vezetőségi 
tagnak jó munkát az eljövendő esztendőben.

A választás után finom ebéd volt, amit Király 
Pali és Katika „varázsoltak” a vendégek elé. A 
vendégek távozása után, persze az elmaradhatatlan 
BINGÓ adta a tagoknak a további szórakozást.

Most végezetül -  a sok jó hír mellé - egy 
szomorú hír: kedves Klubtagunk Bujdosó Gyula 
rövid szenvedés után visszaadta lelkét teremtőjének. 
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

Összejöveteleinkre mindenkit szeretettel várunk 
-  a megválasztott vezetőségnek sok sikert, türelmet és 
jó  munkát kívánunk. Mindenkinek jó  egészséget 
kíván a vezetőség nevében

Fenyvesi Ilona.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Klub Októberi összejövetelei: 10-én és 24-én d.e 
9 - töl d.u. 2 óráig, - a szokott helyen - az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL -bán.

Összejöveteleink -  talán most jobban, mint 
valaha -  sugározzák az otthonról hozott, a 
fiatalságunkra emlékeztető, őszinte kedvességet 
egymás iránt.

Szeptember 12.-i gyűlésünk a „Smorgys-ban” 
volt, megünnepelve az Apák-napját. Az Apákat, akik 
ha kellett, a veszélyt vállalva, biztosították családjuk 
biztonságát, megvédték minden külső társadalmi 
sérelmek ellen. Mi, akik az Óhazából jöttünk, nehéz

időkről tudunk beszámolni, jobban látjuk és 
értékeljük az Apák szerepét....és ahogy Lengyel 
Nándor alelnök, (akkor még elnök helyettes volt Gaál 
Marika távolléte alatt) mondta beszédében: akkor 
éreztem Apám közelségét, - amit addig még sohasem 
-  amikor könnyeit éreztem arcomon búcsúzásunk 
pillanatában. Ezek a könnyek soha sem száradnak 
fel... ” ahogy mondta.

A Smorgys-ban ezen a napon egy hír keringett a 
megjelentek között. Egy szenzáció! Ott motoszkált 
mindenki agyában, hogy hogyan is történhet ilyesmi? 
Talán egy újabb Amerikai szenzációnak voltunk 
szemtanúi? Akkor még csak gondolat volt, hogy a 
New York-ban élő ártatlan lakosság egy Spielberg 
film minden borzalmát felülmúló szereplői legyenek, 
akik nem fogják tudni átvenni szereplésükről a 
béreket, és nem válogatva nemzetiségük, vallásuk 
vagy nézeteik mivoltát, - a halál érte el 
mindegyikőjüket. A „szenzáció” azóta bennünk is 
aggodalommá nőtt, és még nem tudni, hogy a 
forgószél, amit felkavart milyen helyzetet teremt 
majd a világ emberiségére nézve.

A fenti eseményekről beszélgetett mindenki a 
szeptember 26.-i gyűlésen is, amit egy perces néma 
felállással kezdtük, az áldozatok tiszteletére,
részvétünket nyilvánítva az ezer és ezer ártatlan 
ember „háborúhoz” hasonló nyomorúságáért. A jó 
Isten irgalma legyen velük.

Gaál Marika visszaérkezett Magyarországról, 
sok szépet mesélt otthonról, de mind emellett 
elmondta, hogy még mindig sok a nehézséggel 
küszködő magyar, főleg nyugdíjas része a 
társadalomnak. Mi meg csak hallgattuk... a
gondolataink vegyesek voltak... .örültünk annak, hogy 
itt vagyunk... sír a lelkünk, hogy az otthoniak helyzete 
még mindig nehéz és csak bizakodunk, hogy sorsuk 
jobbra fordul majd az elkövetkező évek folyamán.

A Klub kirándulást tervez Október 17 és 21 
között. Az irány Sydney -  Gosford és vidéke. Ez lesz 
az év utolsó ilyen kiruccanása. Reméljük, hogy ez is 
olyan sikeres lesz, mint az eddigiek voltak. 
Jelentkezz, hogy le ne maradj!

Ahogy azt mindig elmondjuk: az
összejövetelekre, szeretettel hív és vár a vezetőség 
nevében minden magyart és barátait

Nagy József

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

2001. októberi programja: 
október 7. Vasárnap

d.e. 11- kor Ünnepi Istentisztelet -  megemlékezés J 
az 1848-49-es Magyar Szabadságharcról és a 13 aradi f  
vértanú tábornokról, 
október 21. Vasárnap

d.e. 11-kor Ünnepi Istentisztelet -  megemlékezés 
az 1956-os forradalomról. Istentisztelet után a 
gyülekezet és az egyesületek képviselői 
megkoszorúzzák a templom bejáratánál álló 56-os 
Hősi Halottak és Mártírok Emléktábláját.
Október 23. Szerdán.

Este 6:30,- tói A Bocskai Kör minden évben 
megrendezett Emlékestje, - rövid műsorral és 
vacsorával egybekötve.
Október 28. Vasárnap.

d.e. 11-kór. Reformáció Emlékünnepi Isten- 
tisztelet. Úrvacsorái közösség.
November 4-én. Vasárnap.

A szokásos Istentisztelet után az Ausztráliai 
Magyar Református Egyház Victoriai kerület 
Nth.Fitzroy gyülekezetének Évi Rendes Közgyűlése.

A szokásos vasárnapi
ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN

igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F IT  Z R О Y.
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 

teremben.(Sakk, kártya, stb.)

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain
(október 6-án) 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.

Figyelem !
A City of Greater Dandenong az Idős 

Magyarok Szövetsége segítségével
TASTE OF THE NATION

fesztivált rendez!
2001 október 27-én de.lO-tői -  d.u. 5.-ig.
a Dandenong’s Heritage Museum területén. 
25 nemzetiség vesz rész ezen a fesztiválon. 

Népviselet bemutató, főzés és étel 
ismertetés, táncbemutatók! 

Támogassuk a magyar ügyet, aki csak tud 
jelenjen meg!

Belépő díj:$5.00; $4.00 gyerekeknek. 
Érdeklődni lehet Erdeg Marika 9547 4267.

A BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDOS
MAGYAROK KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
Közlemény: a Nyugdíjas Klub egy felejthetetlen 
eseményéről;

A Klub 2001. szeptember 16-án vasárnap zenés 
ebéd keretében ünnepelte az „ÉDESAPÁK”- 
„NAGYAPÁK” napját.

A terem már délelőtt 11 órakor teljesen tele volt a 
tagokkal és vendégekkel. A finom ebédről Balázs 
Julika gondoskodott. Ünnepélyesebbé tette ezt a szép 
napot Rideg Zsuzsa szavalata. A vers az Édesapákról 
szólt. Sokunknak könnyet csalt a szemébe. A nap 
fénypontja Virág Natália és partnerének, Daniel-nek a 
csodálatos táncbemutatója volt. A fiatal táncospár 
tündökölt. Köszönetünk szereplésükért. Sok sikert 
kívánunk a jövőben nekik! Csak így tovább!

Klubunk énekara is dicséretet érdemel. Szívhez 
szóló dalokat énekeltek. A társaság jó hangulatáról a 
„NE-FELEJTS DUÓ” gondoskodott. Nyugodtan 
elmondhatom, hogy délelőtt 10 órától délután 4-ig 
felvidultak az öreg szívek.

Köszönetem szeretném kifejezni a vezetőségnek 
és minden tag segítségéért, amivel a rendezvény 
sikerét elősegítették!

Külön köszönet a sok értékes TOMBOLA 
díjakért. Befejezésül, kérem a Jó Istent, hogy áldja 
meg az „Édesapákat”, „Nagyapákat” erővel, 
egészséggel, boldogsággal. -  és -  adja meg azt is, 
hogy még számos ilyen Apák -  Napját 
ünnepelhessünk még meg, - így együtt.
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Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4- 
ig az Errington Community Center-ben (Princess 
St. St.Albans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a Tagság. S.K.

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 
Hall-ban a Power Road Doveton 3177.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata 
Nellie 9774 8067 telefonszámán.

új vezetéssel várja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas.

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

(teljes italengedély)
Pénteken és Szom baton du.6.30-tól- 11-ig. 

V asárnap de.ll-től -  du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

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

Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelone! 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!
Ezt a fontos hírt ismét 
elmondom: 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.

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

