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NOVEMBERI GONDOLATOK...
Ebben a hónapban emlékezünk elhunytainkról. 

Miden évben megállunk egy pillanatra Mindszentek 
és Halottak napján és megemlékezünk a család 
elhunyt tagjairól. így van ez mindenkinél.

Ahogy múlnak az évek, annál több és több 
családtag jóbarát, ismerős költözik az örökké valóság 
világába, és évről évre nehezebb a megemlékezés.

Átérezzük nem csak magunk, de barátaink, 
ismerőseink gondolat világát, amikor szeretetteikre 
családtagjaikra gondolnak vissza.

És, ahogy szomorú szívvel nézzük végig 
fényképalbumaink képeit, látjuk, hogy a képek mögül 
már csak emlékek néznek vissza ránk, tudjuk, hogy 
azok, akiket ábrázolnak elmentek közülünk. Minden 
már csak emlék marad. Napról napra érezzük és 
tudjuk, hogy mi is közeledünk az örök élet felé. Ez 
az, amit nem lehet megállítani, úgy hívják, hogy: 
öregedés!

Már egy jó párszor elolvastam Édesanyám 
rámhagyott „kincsei” közül ezt a verset, mindenkor 
úgy gondolom, hogy mondanivalója igaz, és minden 
időkre alkalmas:

Se írója, se dátuma.......

LEFELÉ TARTUNK....

Lefelé tartunk, - mondják rólunk az emberek,
Ha fakul a szemünk fénye és hangunk megren 
Sajnálható mosolyt is meg-megfigyelhetünk 
Amikor kihagy néha az emlékezetünk.
De bánlódjam miatta? -  Az óra lepereg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. Lépteink lassúak,
Óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már,
És veszít melegéből a kedves napsugár.

De bánkódjam miatta? -  Ha dermeszt a hideg?
Vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják, de biztatóan ragyog,
Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg,
S vár rám az ország, ahol senki nem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. -  Nem! Fölfelé megyek! 
Hallom már távolból a győztes éneket,
S látom: fehér ruhában királyi trón körül 
Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a Cél közeleg!
Vár reám az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Otthon Magyarországon, a két első 
novemberi nap hagyományosan az elhunytak 
emlékezetének szenteli majdnem minden keresztény 
család.

Ezeken a napokon, aki tud, kimegy a 
temetőbe, s meglátogatja a család-tagok, szeretteik 
síremlékét. Sokan virágot visznek, és rendbe rakják a 
sírokat, ami legtöbbször egy esztendőre szolgál.

Vannak sokan, akik csak lélekben tudják 
megteremteni a kapcsolatot az otthoni emlékekkel a 
nagy távolságok miatt. De ez is éppen olyan fontos, 
mint a személyi ottlét.

Ezeken a napokon a nagy családok 
összejöttek, találkoztak legalább egyszer egy évben. 
Ez is mutatta, hogy mindazok, akik a családhoz 
hozzátartoznak érezik a család összetartó és 
megbonthatatlan erejét.

Akit az élet megfosztott ettől az érzelemtől 
sokkal szegényebb, mint az, aki maga botorkál az 
örökkévalóság felé, „ahol senki sem lesz öreg!”

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

A NEMZETI ÉTELÜNKRŐL, a MAGYAR 
GULYÁSRÓL ÉS A SZOLNOKI FESZTIVÁLRÓL!

A magyar gasztronómiai kutatók szerint a 
„gulyás” a honfoglalás korában már ismert étel volt.

А XVIII. század második felétől a falusi 
konyhákban mindennapos volt. A reformkor a 
vendéglátóipar étlapjain szerepelt. Maga a név: 
„gulyás” 1787-ből maradt ránk. Számtalan 
változatban ismert. Külföldön a magyar ételként 
kínálják. A legjobb ízű gulyást bográcsban, nyílt 
tűzön készítik. A honfoglaló magyarok cserép
bográcsban főztek.

A Szolnoki Gulyásfesztiválon a világ 
legnagyobb bográcsában, 2001 adag bográcsgulyást 
főztek. 250kg. Húsból, 30kg zsírból, 80kg 
vöröshagymából, 6kg csemege-paprikából, 10kg 
sóból, 300kg burgonyából, s a hozzá készített 
csipetkéhez 200 db. tojást és 24kg lisztet használtak 
fel.

A hagyományos gulyásfözési mód: (ahogy a 
nagy adag készült) -  hideg vízbe egyszerre kell 
beletenni a hagymát, a húst, s egyszerre kell feltenni a 
tűzre. A piros, csöves paprikával is. De sózni, 
paprikázni legjobb a felforrás után. A burgonyát 
egyszerre kell megfőzni a hússal. A főzés 2-3 óra a 
marha korától függően.

A bográcsot, ezt az ősi főzőedényt a Dunántúlon 
és Erdélyben üstnek, Debrecen táján vasfazéknak 
nevezik.

A szolnoki gulyás Gulyásfesztivál Egyesületet is 
tömörített maga köré. Csányi Sándor elnökkel, 
Királyházi Andor alelnökkel az élén. A 
Gulyásfesztivál megrendezésével az volt a céljuk, 
hogy a gulyásnak , mint a magyar konyha jellegzetes, 
nemzeti ételének megfelelő rangot biztosítsanak.

A Gulyásfesztiválon volt gulyásfőző-verseny, 
amit nemes zsűri bírált el, többek között a többszörös 
Oszkár-díjas mesterszakács, Benke László. (Laci- 
bácsi) Volt kézműves bemutató és vásár, bor és 
biotermék bemutató, magyar népzene, magyar 
népviselet és tánc bemutató, nótaszó, karikás ostor 
pattogás.

Az ismert hagyományos gulyás receptek mellett 
különleges „gulyás-ételek” is készültek; 
kecskehúsból, vadhúsból, szürke-marhából, - hétféle 
babból. Puliszkával és aludttejjel is főztek gulyást.

A magyar konyha, a gulyás, a magyar nemzeti 
hagyományok előtt tisztelgő Szolnoki 
Gulyásfesztivált Szalay Ferenc, Szolnok város

polgármestere, Pál Béla, az Országos Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke, Dr.Tooth Gedeon igazgatóhelyettes 
(FVM-AMC Kht.) nyitották meg.

A MUOSZ gazdasági újságírói dr.Révay András 
szakújságíró házigazdával még másnap is üléseztek a 
gasztronómia és a bor kapcsolatáról.

A Szolnoki Gulyásfesztivál a város és a régió 
gasztronómiai, néprajzi, kultúr-históriai és 
idegenforgalmi fejlődésében, de az ország 
hagyományőrző kultúrájában is nagybetűvel írta be a 
nevét. Csak elismerés illetheti a rendezőket, 
szervezőket.

, , ,  m agabiztosan-,, modem
(Klasszikus barna alapié konyhaművészet kalauza,
és mártás a reeeptes 
leírásban -  11 lapon!)

21шт ШН 3 íitbtó (Sitiiért)
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 M aterial Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
___________Telefon: (02) 365-3532__________
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Évadnyitó operett-nyitány.

Nemrég nyitotta meg kapuját a csodás, szép és 
újonnan renovált budapesti Operettszínház Kálmán 
Imre Marica grófnő c. operettjével. A sikeres Marica 
-grófnő: Kalocsai Zsuzsa volt.

A nyitást megelőző sajtófogadáson Kerényi 
Gábor elmondta, hogy 225 előadást terveznek erre az 
évadra kb. 200,000 látogatóval.
A Fővárosi Operett eredetileg orfeumnak készült. A 
20-as években alakították át színháznak. A felújított 
Operett Színházban bálok, fogadások is lesznek, és 
számítógéppel vezérelt forgószínpad is készült, amely 
emelhető és süllyeszthető lesz.

A felújított Operettszínház képe.

A Balatonról..

Vízminőség és túrizmus címmel a Friedrich 
Ebért Alapítmány környezetvédelmi vitaestet tartott.
A Balaton magyar nemzeti kincs, nemzeti ügy. Az 
utóbbi öt (5) évben a tó minősége észrevehetően 
javult, ami kedvezően hatott az idegenforgalomra A 
külföldi turistáknál a Balaton újra divatba jött. Ennek 
ellenére van ok aggodalomra is: a Balaton ökológiai 
állapota csak közepes szintű.

A pódiumbeszélgetés vitaindítói voltak: Tarján 
Lászlóné, a Balatonfejlesztési Tanács titkára (Siófok), 
Herodek Sándor MTA Tihany Kutatóintézet, Rosta 
Sándor Idegenforgalmi Bizottság (Balatonfiired) 
elnöke. A vitát a sokoldalú, mély szakmai 
ismeretekkel rendelkező Láng István akadémikus 
vezette.

Dunántúli megyék a Sajtó Házban

A Szellemi Szabadfoglalkozású Újságírók 
Terstyánszky Lenke elnökletével meghívták Somogy 
megye képviselőit. A sajtótájékoztatón bemutatkozott 
Vörös Gyula polgármester (Szolád) Hamves Péter a 
Somogyi Idegenforgalmi Hivatal igazgatója, Szabó 
Károly, a Somogyért Egyesület alelnöke.

A gazdasági újságírók Dr.Szekeres Ágnes 
ügybuzgalmából Zala megye képviselőit látták 
vendégül. A képviselők- többek között -  Dr.Buzinkay 
Géza történész, Dr.Draveczky Balázs múzeum
igazgató személyében bemutatták a pályázatot nyert 
Kehidakustány termál- gyógyfürdőt, szép új szállóját 
és Deák Ferencet, a haza bölcsét, aki 40 évig élt 
Kehidán, a ma felújításra váró Deák Kúriában. A 
sajtófogadáson Surányi István, a Magyar Országos 
Cukrász Ipartestület elnöke és az Ipartestület tagja az 
ínyencségről is híres Deák Ferenc tortáját, kuglófját 
mutatta be, kínálta az „elbűvölt” újságíróknak.

A kiegyezési korszak hangulatát idézte érdekes 
programon részt vett Deák Ferenc leszármazottja, a 
hozzá külsőleg is hasonló Nógrádi László 
országgyűlési képviselő is.

£@z6iztonsáflos íqéar í

Közbiztonságos kabaré a Mikroszkóp 
színházban.

„Sötétben bujkáló kabarénéző reszkess!
Eljött a Te időd! -  Ha ártatlan vagy, nincs mitől 

félned, egyszerűen beülsz a Mikroszkóp Színpadra, 
végigneveted az előadást, azután szabadlábon 
mehetsz a ruhatárba. Ha viszont bűnös vagy, akkor 
csak az ügyvéded jelenlétében nézd végig!”

Az évadnyitó kabarén ismét sokat nevettünk Sas 
József színházában. A műsor teljesen „lebilincselő” 
volt, nehogy ellopják a szellemes vicceket. A legtöbb 
tapsot Lorán Lenke és Heller Tamás kapta.
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MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beaeh, FI. USA)
New Yorki „Katasztrófa” Terrortámadás szept 

11-én több mint 7.000 áldozata van, okt. 1-ig.

Újszerű háború fenyeget
Ennyi maradt a nyugati civilizáció egyik világ
szimbólumából, a 110 emeletes manhattani World 
Trade Center ikertomyiból. Az áldozatok számáról 
napokkal a keddi tragédia után sem tudni bizonyosat. 
A polgári repülőgépekkel végrehajtott terrortámadás 
fél óra alatt porrá zúzta Amerika 
sebezhetetlenségének mítoszát.
Az KisUiság őszinte részvétet nyilvánít az 
áldozatoknak és azok családjainak aki áldozatul estek 
ennek a terrortámadásnak

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

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

folytatás;

S a magyar huszárok mind figyelmezének, 
Fölfogni értelmét király beszédének,
Aki egyet ivott, azután köhhentett,
S végre ily szavakkal törte meg a csendet:

„Mindenekelőtt is mond meg a nevedet, 
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetted.” 
„Kukoricza Jancsi becsületes nevem;

Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem.”

Kukoricza Jancsi ekképen felele,
Azután a király ily szót váltott vele:
„Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved János vitéz legyen.
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Derék János vitéz, halld most beszédemet: 
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet, 

Vedd el feleségül, legyen ő a tied,
És vele foglald el királyi székemet.

A királyi széken én sokáig ültem,
Rajta megvénültem, rajta megőszültem. 
Nehezek nekem már a királyi gondok, 
Annakokáért én azokról lemondok.

Homlokodra teszem a fényes koronát, 
Fényes koronámat nem is kívánok mást, 

Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem, 
Melyben hátralevő napjaimat éljem.”

A király szavai ím ezek valónak,
Nagy csodálkozással hallák a huszárok. 
János vitéz pedig e szíves beszédet 
Alázatos hangon ekkép köszöné meg:

„Köszönöm szépen a kelmed jó ’karatját, 
Amely reám nézve nem érdemlett jóság; 
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom, 
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.

Hosszú históriát kéne elbeszélnem,
Miért e jósággal lehetetlen élnem;
De attól tartok, hogy megunnák kelmetek;
S én másnak terhére lenni nem szeretek.”

„De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt; 
Hiábavalóság, ami téged aggaszt.” 
így biztatta őt a jó  francia király,
S János vitéz beszélt, amint itt írva áll:

14.

„Hogy is kezdjem csak hát?.... Mindenek előtte 
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre? 
Kukoricza között találtak engemet,
Úgy ruházták rám a Kukoricza nevet.

Egy gazdaember jólelkü felesége
Amint ő nekem ezt sokszor elmesélte -  

Egyszer kinézett a kukoricaföldre,
S ott egy barázdában lelt engem heverve.

Szörnyen sikítottam, sorsomat megszánta, 
Nem hagyott a földön, felvett a karjára,
És hazafelé ezt gondolta mentiben: 

„Fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem.”

Hanem volt ám neki haragos vad férje,
Akinek én sehogy sem voltam ínyére,
Hej, amikor engem az otthon meglátott, 
Ugyancsak járták a cifra káromlások.

Engesztelte a jó asszony ily szavakkal: 
„Hagyjon kaid föl, apjok, azzal a haraggal. 
Hiszen ott kinn csak nem hagyhattam vesztére, 
Tarthatnék-e számot istoi kegyelmére?

Aztán nem lesz ez a háznál haszontalan, 
Kendnek gazdasága, ökre és juha van,
Ha felcsuporodik a kis istenadta,
Nem kell kendnek bérest, juhászt fogadnia.”

Valahogy, valahogy csakugyan engedett;
De azért rám soha jó szánét nem vetett. 
Hogyha nem ment dolgom a maga rendiben, 
Meg-meghusángolt 6 amúgy istenesen.

Munka s ütleg között ekkép nevelkedtem, 
Részesülton nagyon kevés örömökben;
Az egész örömöm csak annyiból állott,
Hogy a faluban egy szép ki szőke lyány volt.

Ennek édesanyja jókor a síré lett,
Édesapja pedig vett más feleséget;
Hanem az apja is elhalt nemsokára, 
így jutott egyedül mostohaanyjára.

Ez a kis leányzó volt az én örömem,
Az egyetlen rózsa tüskés életemen.
Be tudtam is őtet szeretni, csodálni!
Úgy hítak minket, hogy: a falu árvái.

Már gyerekkoromban hogyha őt láthattam,
Egy túrós lepényért látását nem adtam; 
Örültem is, mikor a vasárnap eljött,
És vele játszhattam a gyerekek között.

Hát mikor még aztán sihederré lettem,
S izegni-mozogni elkezdett a szívem!
Csak úgyis voltam ám,mikor megcsókoltam, 
Hogy a világ összedőlhetett miattam.

Sokszor megbántotta gonosz mostohája.
Isten neki soha azt meg ne bocsássa!
És ki tudja, még mit el nem követ rajta,
Ha faiyegetésem zablán nem tartja.

Folytatás a szeptemberi Kisújságban...
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A Hungaroskiils.net hírei;
A Hungaroskills.net 99.-ik jelentkezőjét 

nyugtáztam tegnap előtt. A 102.-ik 2 órás tanfolyami 
oktatás volt csütörtökön, (25/10). Az összesítés 
szerint már több mint 140 órát töltött a tanuló gárda 
az Intemet-en; és a 99 jelentkező közül már több mint 
40-en elvégezték a kurzust. Ez azt is jelenti, hogy 
saját e-mail címük van, és levelezési lehetőségük van, 
ha akárhol kapcsolatot tudnak létesíteni az Internettel. 
Többen jönnek a tanítási idő alatt, akik már 
elvégezték a tanfolyamot, de a társaságot és 
információ lehetőségeket szeretve -  és a kezdőket is 
segítve -  járnak rendszeresen a Központba

A Központi Komputer Association tagjai 
Október З.-i gyűlésén hozott határozata alapján a 
következőket hozta érvénybe:

1. A Komputer Association tagjai minden 
hónap első és második szerdáján találkoznak 
a Magyar Központban.

2. 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.

3. Az évi tagsági díj fejenként $100.00
4. Minden tagnak lehetősége lesz használni az 

Association gépeit, (ami a skillnet Internet 
kapcsolatát fogja használni az első időkben?)

5. Minden hónapban „News-letter” formájában 
tájékoztatót kap minden tag az elkövetkező 
hónap eseményeiről.

6. Az elindított Komputer tanfolyamokra fel
árért jelentkezhetnek az Association tagjai.

7. Az első (skillnet-en kívüli) tanfolyam, az 
MS WORD lesz, ( 4 x 2  órás) amely utolsó 
két órája az Internet honlap készítéssel is fog 
foglalkozni.

A kővetkező Association összejövetel November 7- 
én (első szerda a hónapban) lesz. Ezen az 
összejövetelen a novemberi „News-letter”, a belépési 
nyilatkozattal átvehető a Központban este 7:30.-tól.

A Skillsnet oktatási idők változnak 
novemberben munkai elfoglaltságom miatt. 
kedden és csütörtökön nem lesz oktatás: pénteken 
este 7:30.-tól 9:30-ig, és minden vasárnap d.e. 
10:30.-tól 12:30.-ig. Emellett az első és a második 
szerda novemberben, este 7:30-tól 9:30 ig. Az 
oktatási idők változását esetleges elmaradását - 
mindennapi elfoglaltságom miatt mindig előre 
lelzem; Értesítem az érdekelteket a legjobb tudásom 
szerint.

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,

Szeverényi László.

M A G N A  Г  A L T  A
1Ü PA Y E L  A G F N 'C y
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

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

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

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

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

JOE SZILADY
PETROL ft DIESEL MECHANIC

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

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262
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2001
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

CIGÁNY AZ, C IG ÁNY......
A cigány odamegy a kis vasútállomáson a 

vasutashoz:
- Jááj, édes, drága állomásvezető úr, ággyon má egy 
cigárettát!

TANÍTÁSI m ó d s z e r ...
Elmegy a süketnéma a pszichológushoz, és leírja 

egy papírra: „szeretném, ha megtanítana beszélni, ha 
már egy már hangot is...

- Rendben van -  mondja a pszichológus. - 
Először vetkőzzön le, és hajoljon előre! A süketnéma 
engedelmeskedik, a doki előveszi a sterilizálóból a 
forró kampós fogóját és a beteg fenekéhez nyomja

- Ááááá!
A pszichológus bólint egyet:
- Jól van! Akkor holnap elkezdjük a B-t....

HORGÁSZOK EGYMÁS KÖZT...
- Tudjátok ki volt minden idők legírígylésre- 

méltóbb horgásza?
- Ki?

Noé apánk. -  mert neki csak le kellett 
ülnie bárkája végiben, és annyit 
horgászhatott, amennyit csak akart.

- Mire a másik megszólalt: - már, hogy 
gondolod? -  hiszen neki összesen csak két gilisztája 
volt!

Megy a cigány gyónni, s látja, hogy a pap letette 
óráját a gyóntató-székre. Letérdel, s bal kezét ráteszi 
az órára
- Mi a vétked? -  Lopok atyám....
- Mond úgy, hogy loptam!
A cigány a zsebébe dugja az órát. -  loptam, feleli.
- Mit gyermekem?
-Egy órát...
- Visszaadtad a gazdájának?
- Én magának adom, atyám.
- Ej, fiam, ne nekem add, hanem a gazdájának!
- Próbáltam, de nem kellett neki.
- Hát akkor tartsd meg, fiam...

A cigány a tengerparton a feleségével.
- Gyere Gyuri, feküdj a hullámra!- kiabál az asszony! 
Ne hülyéskedj, élve is utállak!
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Magyar Egyház Gyülekezete.

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

Az ARANY - PARTI nyugdíjasok októberi 
összejöveteleit az 1956 emlékére rendezett műsor 
tette értékesebbé, amelyet a misszionárius lelkészünk, 
Székely Endre rendezett. Felléptek Várnai Lajos és 
Oláh Erzsébet -  köszönetét érdemel a nap méltó 
méltatása, művészi előadásuk, amit miden 
alkalommal nyújtanak az idős magyarok 
összejövetelein.

A fó cél mindig az, hogy visszanézve a múltba, 
büszkén megtartjuk magyarságunkat, értékeljük 
életünk és elődeink életének fáradságos eredményeit. 
Körülnézve köreinkben (áthatjuk, hogy az idősebb 
korosztály példát mutat a fiatal generációnak, akik 
már itt nőttek fel, és legtöbbje csak érett fejjel fogja 
belátni és értékeim a hagyományokat, amiket rájuk 
hagyunk.

A példamutatásról beszélve, szeretném 
megemlíteni, hogy az egyik kedves Klub-tagunk 
hogyan vélekedett a Klub és szervezői 
munkálkodásáról: „Én már II éve élek az Arany 
Partokon, és értékelem a Nagy házaspár és segítőik 
áldozatos munkáját. Ők azok, akik fáradságot nem 
ismerve minden kedden finom és nem drága 
magyaros ebédekkel látják el az összegyűlt idős 
magyarokat. Ezek az összejövetelek nem csak a 
táplálkozás fó feladatát látják el, hanem lehetőséget 
adnak az összegyűlt magyaroknak arra, hogy 
beszélgethessenek, a magyar öntudat megtartása 
érdekében kulturális előadásokkal gazdagítsák a még 
magyar érzelmű időseket. Isten áldása legyen rajtuk, 
hogy jó egészségben tudják tovább segíteni még 
sokáig az idős magyarok „naplementét” jelző éveit. -  
és íme következzen a nótás értékelése szavaimnak:

„Minden kedden nagy ebéd ott vár ránk, 
Nagy Magdáék Gold Coast-i konyháján. 
Sok jó  magyar találkozik itten 
Magdáékat áldja meg az isten.”

(A  Kis lak áll a nagy Duna mentében dallamra; 
szerkesztette pakodi Zsámár Vilmos; 2001)

Az októberi újságban irtunk a Geelongí csoport 
látogatásáról, és most itt mellékelem a levelet, amit a 
Kisújság szerkesztősége kapott Nagy Mihálytól, aki a 
látogatók egyike volt.

„Tisztelt Kisújság szerkesztője. Kéréssel 
fordulok a szerkesztőséghez -  lenne szíves az alábbi 
cikket az újságban leközölni. A múlt hónapban busz 
túrán voltunk a Gold Coast-on és hét napig a nagyon 
szép Chevron Island volt az otthonunk. Kétnapi 
tartózkodás után telefonhívást kaptunk a Melboume- 
ből áttelepült Nagy Sándortól és Magdától melyben 
közölték velünk, hogy ott is létesítettek eg ynyugdíjas 
Clubot és szeretnék megmutatni egy pár családnak. 
Mi ezt nagy örömmel vettük.

Amikor a Clubba érkeztünk, rögtön láttuk a 
komoly és szép szervezést. Mindenki nagyon 
kedvesen fogadott bennünket, és nagyon olcsó áron 
finom ebédet kaptunk, - dicséret illeti.
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Magdikét és a besegítő hölgyeket, urakat 
egyaránt dicséret illeti, mert nagyon szépen 
összedolgoznak. Ebéd után jött a jó hangulat, Sanyi 
humoros viccekkel és nótákkal szórakoztatta a tagokat 
és vendégeket. Utána zongora kísérettel szép magyar 
nótákat énekeltünk. Ez a pár óra nagyon jó 
hangulatban telt el.

Köszönjük Sanyinak és Magdinak. További sok 
sikereket kívánunk a munkájukhoz. Nagy Mihály.”

És most jön a hirdetés: 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.

NAGYAPÁM ÚJ KALAPJA
(EMLÉKEK AZ ARANY GYERMEKKORBÓL) 

Irta:Bozsik Tamás
A magyar parasztember kalap nélkül olyan, mint 

a király korona nélkül. így természetesen nagyapám 
sem lehetett kivétel. Nem emlékszem, hogy valaha is 
láttam volna kalap nélkül. Sokszor még az ebédhez is 
kalapostól ült le, amit bizony már nagymamám sem 
állt meg szó nélkül: - vegye már le, ha az Isten 
kenyerét eszi! -  ripakodott rá. Kalap nélkül furcsa 
jelenség volt, napfénytől barnára cserzett arcával, és 
szinte világító fehér homlokával. Gyermekfejjel 
eltűnődve a dolgok állásán rájöttem, megértettem, 
hogy miért ragaszkodik ennyire kalapjához az öreg. 
Az Isten szabad ege alatt dolgozva védelmet nyújtott 
az a hajnali hűvös szellőtől, kaszálásnál pedig az őrös 
napfénytől. Egyébként meg, gondolom általános

közérzetjavító, rangot adó szerepe lehetett a kalapnak 
azon meggyőződés alapján, hogy kalap nélkül nem 
igazán ember az emberfia. De azt már kissé 
fűrcsállottam, hogy nyáridon a nánási büdös- 
furdőben is kalappal a fején áztatta magát. Ma bizony 
némileg szégyenkezve gondolok vissza arra, hogy 
pajtásaimmal kuncogtunk a háta mögött, számunkra 
nevetséges megjelenése miatt: úgy nézett ki, mint egy 
korabeli MTK játékos, - tárgyig érő klott-gatyában, 
görbe lábai világítottak, mint valami hipó-reklám. 
Mindezzel együtt nagyon tisztelem és szeretem 
nagyapámat, most azonban nem erről akarok mesélni.

Ha emlékezetem nem csal, első -  vagy második 
osztályos lehettem, de egy biztos, ősz volt, a kedvenc 
évszakom. Biztos vagyok benne, hogy nem is az 
iskolakezdés, hanem az ínycsiklandó illatokkal és 
ízekkel beköszöntő gyümölcsszezon, a szőlőskert és a 
mindig oly izgalommal várt szilvalekvárfozés 
könnyíti meg a visszaemlékezést.

Házunk csupán „négy szilvafás” volt, igaz, nem 
elég a kurtanemességhez, de termett rajta annyi 
gyümölcs, hogy még a városi rokonoknak is bőven 
jutott a finom házi szilvalekvárból. A szilvalekvár 
mondhatni a dzsemek királya, előkelő rangját többek 
között annak köszönheti, hogy buktába, kalácsba és 
legfőképpen gombócba is elsőrendű. Kenyérre kenve 
meg egyenesen felséges tízóraiként az iskolába És 
ezzel meg messze nem merült ki a valódi magyar 
szilvalekvár arzenája. Ugyan próbálja már valaki egy 
búbos kemence füstöt eregető repedéseit a manapság 
a boltokban kapható szintetikus színű ízű és szagú, 
zselatinban bővelkedő szilvalekvár hamisítvánnyal 
eredményesen bezárni! Nagymamám eredeti ötlete 
azonban, a szilvalekvár, mint tömítés, mindig 
remekül működött. A füst helyett pedig -  csodák 
csodája -, kellemes szilvaillat terjedt ilyenkor 
otthonunkban egy pár napig.

A szilvalekvárfozés komoly dolog, szinte 
tudományos felkészültséget megkövetelő folyamat, 
ami a szilva válogatásával és kimagzásával kezdődik. 
Nagyapám feladata az üst előkészítése, tisztítása. 
Mondta is, dolga végezetével: - ragyog, mint Salamon
t .........Kora délután rendszerint a szilva már vidáman
Totyogott az üstben. Az egyszeri, bolti lekvárokhoz 
szokott dzsem-kedvelő nem is sejti, mennyire 
bonyolult és felelősség-teljes feladat jó szílvalekvárt 
főzni! A lassú és egyenletes hevítés elengedhetetlen 
feltétele a tökéletes eredménynek. Természetesen nem 
feledkezünk meg az állandó keverésről sem, nincs 
ugyanis kiábrándítóbb, mint egy kozmás szilvalekvár! 
így hát nem csoda, hogy ez a feladat ugyancsak 
nagyapámra lett bízva, ki mindig is büszke volt



AUSZTRÁLIÁI KISÚ JSÁG
12. oldal

kiemelkedő keverési tudására és kitartására. A kényes 
műveletet külön erre a célra készített kavarófával 
végezte. Mi gyerekek, már alig vártuk, hogy az 
előfőzetet -  a ciberét megkóstolhassuk. Még most is a 
számban érzem az ízét. A lekvár Totyogott, nagyapám 
kevergette, mi meg vidáman szaladgáltunk, 
fogócskáztunk a katlan körül, néha ránk is szólt az 
öreg: a manóba kölkök, mennyetek már arrébb 
játszani, mert még a végén a szemetekbe köp a forró 
lekvár. Lassan besötétedett, a pitvar petróleum 
lámpája fáradtan pislogott. A massza kezdett 
sűrűsödni, kellemes szilvalekvárszag teijengett. 
Időnként az öreg el-eltűnt a kamrába, ahol húzott 
egyet a pálinkás butéliából, ilyenkor ezt kihasználva 
közelebb merészkedtünk a lekvárhoz. De nemsokára 
visszatért posztjára és folytatta a kavarást, én meg a 
futás hevében beleütköztem a nagyapámba, minek 
következtében kalapja csinos ívben a lekvárba 
pottyant. Valószínűleg a pálinkagőz, vagy a gyér 
világítás, vagy mindkettő a ludas abban, hogy észre 
sem vette a kalap eltűnését. Mi meg szép csendben 
visszavonultunk, mintha mi sem történt volna. A 
lekvár főzésnek késő este lett vége, nagyapám 
elfáradt, el is felejtette a kalapot keresni, majd ő is 
elvonult pihenni. Reggelre a lekvár meghűlt, 
nagymamám igen elégedett volt az eredménnyel, még 
mondta is: - régen sikerült ilyen jó lekvárt főzni. 
Majd megkezdődhetett a köcsögök és az üvegek 
megtöltése. Az üst alján talált furcsa gömbölyű 
valami eredete nagyanyámnak mindörökre rejtély 
maradt, mi meg jobbnak láttuk mélyen hallgatni róla. 
Nagyapám pedig az adonyi vásárban új kalapot 
kapott.

Nem csoda, hogy ahányszor csak szilvalekvárról 
esik szó, ez a gyermekkori emlék mosolyt csal a 
bajuszom alá. Eddig őriztem a titkot magamnak, hát 
most végre örömmel közreadtam.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

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

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

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

NOVEMBERI 
NAPTÁR.________________

November 2. Péntek.
Este 7.30 órakor Szentmise

November 4. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
Szent István templom búcsú 
Társalgó csoport összejövetele 

November 11. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

November 17. Szombat.
Kaláka -  munka nap!
Kaczor Ferenc koncert 

November 18. Vasárnap.
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet.
MHTV és Magyar Nyelviskola piknik. 

November 25. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Magyar Társadalmi Klubnap, 
d.u. 2 órakor Magyar Társadalmi Klub 

Szövetkezet évi közgyűlése.
d.u. 3 órakor A Magyar Ház Szövetkezet évi 

közgyűlése
d.u. 4 órakor az Ifjúsági és Kulturális 

Szövetkezet évi közgyűlése
Irodalom és Zenebarátok Körének műsora.

November 27. Kedd.
Tánctanfolyam Érti Péterrel és Béres Anikóval.

December 2. Vasárnap 
Mikulás Piknik.

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

A Kalotaszegi Madonna
című filmet

November 11.-én, du.3 órakor.

mailto:beriferi@alphaIink.com.au
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A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XV. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

A Központ vezetősége mindig nagy gondot 
fordított arra, hogy a Melboume-i ifjúság 
foglakoztatására minél változatosabb lehetőségeket 
biztosítson. Helyet adott a fiatalabb és idősebb 
cserkészeknek, tánccsoportoknak, a Rákóczi Ifjúsági 
Körnek, labdarúgó csapatnak, (amely a tagság 
„kiöregedése” miatt megszűnt), céllövő csoportnak, 
(ami máshol tartja összejöveteleit különböző okok 
miatt)

1994 óta még ma is működik a szerda délelőtti 
óvoda, képzett személyzet irányításával. Játéktér 
építésére is hamarosan sor került, mely az elhunyt 
Koren Endre igazgató elgondolása alapján a

„Kiskörös-i gyermekjátszótér” nevet viseli, és a 
tavaszi és nyári kirándulások alkalmával nagyon 
népszerű a legfiatalabb „magyar-palánták” számára.

Az „elveszett korosztályokat” (25 -  45 évesek) 
Koppán Kati és Apró Erika igyekezett visszahozni a 
magyar központ életébe, két éven keresztül, (1994- 
1995) nyolc alkalommal rendeztek ismerkedő esteket 
-  rendszerint 70 -  100 résztvevőkkel. Ezeknek az 
ismerkedő esteknek köszönhető több a fiatal 
házasságra lépése.

Szép számmal vettek részt a fiatalabbak közül az 
1994 júliusában rendezett, ebédekkel egybekötött 
Divat Bemutatón, melyet Kövesdy Éva és Vető Olga 
rendeztek. Hatvan személy közreműködése 
biztosította a rendezvény professzionális színvonalát 
és sikerét. Ez a rendezvény is bizonyította, hogy jó 
úton halad a Központ változatos, tetszést megnyerő 
kezdeményezéseivel. Ebben az évben alakult a 
„Zengő” énekkar is Szigeti Éva irányításával, céljuk 
az eredeti népdalok szélesebb körben való ismertetése 
volt. Nemcsak a Központban léptek fel, hanem Multi
kulturális rendezvényeken is, megérdemelt sikerrel. 
Sajnos ma már nem működik, mivel Szigeti Éva és 
Pintér Erzsébet másfél évvel ezelőtt visszatelepedtek 
Magyarországra, utolsó szereplésük 1999 végén volt.

1994 május óta havonta megjelenik a Központi 
„Híradó”, Kövesdy Éva, Atyimás Erzsébet és 
Kövesdy András közreműködésével. A többoldalas 
tudósítónak célja az, hogy szorosabbra fűzze a 
kapcsolatot az igazgatóság és a közönség között, 
tájékoztatást adjon a Központban tartott 
eseményekről és felhívja a figyelmet a szokások 
nemzeti ünnepek és rendezvények időpontjaira. A 
Híradó díjmentes, csupán a $6.00 postaköltség 
megtérítést kéijük az érdekeltektől, akik nem 
személyesen, hanem postán kapják a Híradót.

Néhány hónappal a templom építésének 
befejezése után, 1994 szeptemberében az építő-brigád 
ismét működésbe lépett. Az Ifjúsági épület földszinti 
helyiségeinek átépítést kezdte el. Falakat törtek át, 
ablakokat nagyítottak, új mennyezetet raktak fel, 
konyhát létesítettek. Az építkezést az igazgatók 
végezték hétvégeken, Zágon Lajos építészmérnök 
szakszerű irányításával. Tizennégy (14) hónapi 
munka után megnyílt a KORONA Presso/Bar. A 
konyha és étterem építése, valamint a felszerelés 
$60,000-ba került. Az első három hónapban önkéntes 
munkaerők (javarész igazgató-nők) szolgáltatták az 
étkezést, hetenként négyszer. Miután az önkéntes 
személyzet belefáradt a munkába, a Korona helyiség 
bérbe ki lett adva Erdősi Rozinak, aki családjával, öt 
éven át, látta el hétvégeken a vendégeket változatos,
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de magyar ételekkel. 2001 áprilisában vette át a 
Korona vezetését Bene László és felesége Éva, 
változatos kezdeményezéssel, a finom ételek mellett, 
élő-zenével is kedveskednek az oda betérő 
étkezőknek, és a „törzs-vendégeknek”.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-tői 2-ig. 
Vasárnap a Szt.lstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET 

Hungárián Social Club 
(részvényesei és pártolói kérésére) 

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
November 25.-én d .e.ll órától d.u.4.-óráig.

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

műsor, jó szórakozás.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 
MINDENKIT.

Gulyás-leves és lángos a tagoknak 
EBÉD UTÁN 2 ÓRAKOR ÉVI KÖZGYŰLÉS!

Ebéd bejelentés:
Házy Irén 9887-4118 és Szabó Edit 9560-1270.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’» CLUB HÍREI, 
Találkoznak a Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantirna. 3152.

A októberi összejövetelek: 2-án, 16-án és 30-án
lesznek, amelyekre, mindenkit szeretettel vár a
vezetőség.
Összejöveteleinkre mindenkit szeretettel vár a 
VEZETŐSÉG.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívja és várja vendégeit 
a Regnum Szövetkezet Vezetősége 
2001 novem ber 4.-én, vasárnap 

a
Szent ISTVÁN templom búcsúra

a  M agyar Központ nagytermébe

í>.c. 11 огдког
Ökum enikus Isten-tisztelet

- - Lm í  pttfehye
Házi íüitMtHytk  - Láh%9í  -

A nap tiszta bevételét a Szent István templom 
fenntartására fordítjuk

A bazárba szánt tárgyakat 
a vasárnapi szent misék után köszönettel átvesszük!

Kérjük feljegyezni a Regnum Szövetkezet ezévi rendezvényeit: 
REGNUM SZÖVETKEZET 2001. évi tisztújító közgyűlése: 

2001 október 26, péntek este 7 óra 
Gyertyafényes Est: 2001 december 16, vasárnap este 8 óra.

A fenti rendezvényekre mindenkit szeretettel hiv és vára rendezőség

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Klub Novemberi összejövetelei: 7-én és 21-én 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, - a szokott helyen - az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL -bán.

A Nunawadingi örök ifjak November 7-én 
tartjuk az évi közgyűlésünket, amire minden tagunkat 
elvárunk, de természetesen szeretettel várunk minden 
kedves vendéget.

Az elmúlt hónapban sok minden történt. Új 
szekrényt kapott klubunk, hogy ne kelljen annyira 
szorongani a különböző klub használati tárgyak 
tárolásával. Ez a szekrény, (a Klub vásárolta az 
anyagot) három tagunk odaadó, gondos munkája által
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született; így fejezték ki hűségüket és szeretetüket a 
Klub iránt. Nagy Jenő, Táncos Lajos és Lengyel 
Nándor köszönet munkátokért -  a tagság nevében. Ez 
most a legszebb bútor a Klub-helyiségben.

Október, 17 és 21 között kiránduláson voltunk 
SYDNEY és GOSFORD vidékén. Még a jó Isten is 
hozzájárult a kirándulás sikeréhez, gyönyörű szép 
idővel ajándékozta meg a „turistákat”. A Hawkesbury 
folyón a hajózás csodálatos volt. A hajón finom ebéd 
várt ránk. Este, a Motel-ben, ahol megszálltunk volt 
egy RSL Club a közelében. Volt is, aki ezt ki is 
használta kisebb nagyobb szerencsével. A következő 
napon Sydney városának egy kis részét derítettük fel, 
mert az szabad időnkből már nem maradt másra Még 
a jól beosztott idő megengedte, hogy 
TARCUTTÁBAN meglátogattunk egy kis magyar 
vendéglőt. Hazafelé jövet megálltunk ebédelni ott. A 
meglepetés két oldalas volt. A tulajdonos csak egy
két magyart várt és egy egész csapatot látott vendégül 
a Hotel-ben. A Holtel berendezése nagyon magyaros, 
vidéki vendéglátóra emlékeztet. A sok vendéget (47) 
csak úgy tudták ellátni időben, hogy Csuk Jucival az 
élen, a lányok segítettek a konyhán. Nagyon jól 
éreztük magunkat, és ha valaki arra jár érdemes 
bekopogtatni a Hotelbe! Címük: Tarcutta Halfway 
Motor Inn. Hume Hwy. Tarcutta. Jó azért előre 
telefonálni, ha nagyobb csoport áll meg ott. 
Telefonszámuk: 02 6928-7294.

Jellemző ezekre a napokra az egyik tagunk 
kijelentette: - hogy jó most már visszatérni a szürke 
hétköznapokba, mert már annyit ettünk, hogy alig 
tudunk mozogni!

Október 24-én Gulyás napot rendezett a Klub. 
Az étkezés előtt Gaál M arika, elnökünk emlékezett 
meg Október 23-ról. Ez a megemlékezés 
felelevenítette azt, ami sírig tartó nyomot hagyott 
életünkben, főleg azokban, akik ott voltak és részese 
voltak az 56-os forradalomnak. Marika befejezésül 
megerősítette azt, hogy az 56-os emlékeit őrizni, és 
hirdetni nemzeti kötelesség. Marika után Gulyás 
Györgyi olvasott fel egy író tudósítását, ahogy az író 
látta a forradalmat. Olyan hű és szép volt az előadása, 
hogy elénk varázsolta a forradalom képeit... a fiatalok 
felhevültségét, harcos magatartását. A forradalmi 
napok múlását, győzelmeit és bukását. Köszönjük 
Gulyás Györgyi előadását, október 23. üzenetét...

A megemlékezést a magyaros zene és általános 
beszélgetés követte és annyira belemelegedett a 
társaság a szóváltásba, hogy csak a jó gulyás szaga 
vitt mindenkit az asztalokhoz. A gulyás fogyasztása 
elárulta, hogy milyen ízletes volt, mert csend lett a 
teremben. (A magyar ember, míg eszik, nem beszél!)

A 70-80 személyre méretezett két kondér gulyás 
éppen, hogy csak elég volt, még az utolsó falatot is 
kimerítették a kondérból. Ezen a napon senki sem 
tartotta be a diétáját. Köszönhető ez Stranganovics 
Karcsinak, aki olyan jó gulyást főz, hogy nem lehet 
ellent állni.

A napot a szokásos tombolasorsolás fejezte be.
A tagság közreműködése elősegíti Klubunk gyönyörű 
társadalmi életét. Kérem ezért a vezetőség nevében, 
hogy minél többen vegyenek részt közösségi 
munkánkban. Jöjjenek el a közgyűlésre és támogassák 
a vezetőséget. Nagy József.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 S t Georges Road 
N O R T H F I T Z R O  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 
(november 3-án) tartja szokásos összejövetelét a 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

A GREATER DANPENONG 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, minden hétfőn 10 
órától 4-ig az Errington Community Center-ben
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(Prmcess S t St.AIbans) mindenkit szerezette! vár 
és hív a Vezetőség és a Tagság.

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!

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 MaíaNellie 9774 8067 telefonszámán.

új vezetéssel varja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas.

Kellemes légkör, kitűnő konyha 
Étlapról választhat ízletes ebédetAracsorát! 

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

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

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

Novemberben a KORONA vendége a .TTeknő” 
kitűnő énekes, péntek és szombat esténként.

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 hétfon 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!
Egy érdekes kérelem 
érkezett a
szerkesztőséghez, amit a 
kis könyvtáram, és tudás 
köröm nem tud 
kielégíteni. A kérdés az volt, 
hogy „van-e Budapesten a 
Margit-szigeten egy hab-leány szobor, egy kis tónál?” 
Ha jól emlékszem -  volt egy, de nem vagyok benne 
biztos. (Nem találtam semmi adatot róla.)

Ha valaki tud erről a szoborról, legyen szíves 
megosztani velünk az információját, és hívja a 
szerkesztőséget, lehetőleg az esti órákban. Előre is 
köszönöm.__________________________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ

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

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

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

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

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

