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Szent István király
Megemlékezés

A történelem során kevés nagy 
magyar részesült olyan megbecsült 
névnapi megemlékezésben, mint (szent) 
Istán Király, minden év augusztus 20-án.

A névnapok
megünneplésének divatja 
régi hagyomány és 
korszakonként is változtak, 
írások emlékeznek a régi 
ISTVÁN és JÁNOS-napi 
ünnepekről, amelyek nem 
egyszer napokig tartó 
lakomározásból, ivásokból, 
duhajkodásokból álltak.

A nevekkel
kapcsolatban érdemes 
megjegyezni, hogy a 
honfoglaló magyarság 
idején, az akkor használt 
nevek többségében pogány 
nevek voltak. Különböző 
hatások érvényesültek a 
szertartásszerű névadásoknál. Ezekre jellem ző 
volt a: - római -latin névrendszer; a görög; a 
héber-zsidó; és a töörök, arab-perzsa 
névrendszerek.

Szent istván kora óta fokozatosan teret 
nyertek a latinos alakú - bibliai nevek használata. 
A régi latin följegyzések a névnapot DIES 
LUTRICUS-t fontos ünnepnek tekintették és az

üdvözlést, gratulálást GRATULATIO DIE 
LUSTRICO, vagy ONOMASTIO-t használtak.

Nekünk magyaroknak, az Istvánnapi 
megemlékezés többet jelen t egyszerű névnapi 
ünneplésnél.

István, akkor m int Árpádházi 
fejedelem  997, majd 
M agyarország első királya 
1001-től - 1038-ig az
állam alapítással írta be nevét, 
nem csak a magyar, de az 
akkori európai történelem be is. 
Valójában a világon 
szétszórtan élő
magyarságnak ma is 
szüksége volna, olyan 
példamutató vezér
egyéniségre, aki valami 
csoda folytán ismét képes 
volna a magyarság 
összefogását elősegíteni.

Szent István névnapjára emlékezve, 
ünnepeljük meg mi is egymás névnapjait, az 
alkalm akat arra használva, hogy mindenkor 
szimbolikus összetartó kapocs legyen.

A KISÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE 
KÍVÁN MINDEN ISTVÁNNAK, PISTÁNAK  
ÉS PITYUNAK KELLEMES ÉS BOLDOG  
NÉVNAPOT!
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Budapestről tudósít: Dr. S/alontai Éva.

FIRKÁSZ ÉTTEREM
Újlipótváros, 1136 Tátra utca 18.

Nemrég nyitotta meg kapuit Budapesten a Tátra 
utcában egy új étterem, a Fürkész! Reklámozási 
igazgatója, Dr. Révay András ide hívja 
sajtótájékoztatókra, újságíró kollegáit. Nemrég két 
érdekes sajtótájékoztatót tartott.

Az egyiken különleges balatoni borpárlatokat / 
birskörte - alma párlatot, kisüsti gyümölcspálinkát / 
és vállalkozóikat Martina és Ronald Zimek házaspárt 
mutatta be. Számomra érdekes jó hír volt a kiváló 
pálinkák ízlelése mellett a német házaspár "ars 
poétikája": "Egész Európában Magyarországon terem 
a legkiválóbb gyümölcs, ezért a régi magyar párlatok 
kultúráját kívánjuk újra feléleszteni....."

A másik sajtótájékoztatón Dr. Somlyai Gábor és 
Dr. Guller Imre rákkutatók mutatkoztak be. A rák 
elleni küzdelemben gyakran felbukkannak új 
eredmények. Az állatgyógyászatban már sikeres, 
emberen is kipróbált új szerről számoltak be a magyar 
rákkutatók.

A PANORÁMA írja:
Szent István utcát avattak 

New Yorkban.
Lipták Béla helyszíni riportja;

New Yorkban a minap átkeresztelték a 82. Utca 
keleti szakaszát King Stphen o f Hungary Way-re, 
azaz Szent István utcára. Ebből a jeles alkalomból 
ünnepséget rendeztek a 82. Utca és az 1. Avenue 
sarkán. Az ünnepségen New York város vezetői is 
megjelentek.

O’Connei atya a Szent István templom plébánosa 
nyitja meg az ünnepséget. Mi, az ünneplő "tömeg" 
alig vagyunk többen, mint 50-en, és akik vagyunk , 
azok is mind nagyapák, nagymamák. Nincs közöttünk 
40 alatti talán egy sem.

Megtudom, az ír papnak és a kerület fiatal 
képviselőjének köszönhetjük, hogy mostantól szent 
királyunk nevét viseli majd ez a "háromblokknyi" 
utcaszakasz. Talán azt már nem is kell mondanom, 
hogy ennek a két embernek, az őszülő szakállas ír 
papnak és a 30-as éveiben járó fiatal amerikai 
politikusnak - akik örök emléket állítottak annak, 
hogy magyar szótól voltak egykor hangosak ezek az 
utcák, és hogy ezt a városrészt valamikor "gulyás 
negyedként" emlegette a New York-i sajtó - egy 
cseppnyi magyar vér sem folyik az ereiben.

Beszédek hangzanak el. Az ír plébános, néhány 
rosszul ejtett magyar szó után angolul folytatja. Arról 
beszél, mennyire téved a világ, amikor úgy gondol 
New York-ra, mint szürke falaszterre, amelynek lakói 
csak a pénz után rohannak, s hogy ez a város 
valójában élő közösségek összessége, olyan 
közösségeké, amelyek büszkék nemzeti és kulturális 
gyökereikre, s példát mutathatnak a világnak, úgy is, 
mint a kölcsönös megértés és megbecsülés példája, 
meg úgy is, mint a valós emberi értelmek mozaikjai.

Ezután a 69. Utcai magyar református templom 
papja, Cseh György, bocskaiban és szikrázó 
szemekkel arról a céljáról beszél, hogy az ő 
templomuk blokkját is átkereszteljék. "Itt az ideje, 
hogy a 69. Utca Kossuth emlékét, a szabadelvű 
magyar nemzet eszméit hirdesse" - hangoztatta 
beszédében.

Aztán - mintegy az összefogás igazolására - a 79. 
Utca lakóinak képviseletében érkezett zsidóasszony 
üdvözlő szavait hallgatom, s mikor hallom, hogy ő 
egy mélyen vallásos asszony, azon jár az eszem, hogy 
ma szombat van, és ő mégis a magyarok szent királya 
előtti tisztelgést és nem a zsinagógát választotta. 
Aztán csal úgy véletlenül oldalra nézek, és ott látom
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magam mellett Balogh Sándort, a magyar 
cigányszövetség egyik vezetőjét.

Erről apámnak a "röghatásról" - a magyar 
nemzet hatalm as beolvasztó erejéről - szóló szavai 
jutnak eszembe.

2lmw Sírt ^tubtó #  <&allety
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása 

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTM ÉNYEKET  

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
o f

Cultural M áténál Inc.-tagja. 
BERR1GA ROAD, BELLEVUE НПЛ^ NSW . 
___________Telefon: (02) 365-3532

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Az "El Nino" ismét fenyegeti a 
Csendes-óceán partvidékét.

Nicaragua esős évszaka máris árvizeket okozott 
és az ENSz élelmezési programja figyelmeztetett, 
hogy a szárazságot vízözön követheti. Az elmúlt hét 
végén az eső úgy szakadt, mintha dézsából öntötték 
volna, több mint 1000 ember vált hajléktalanná, főleg 
a fővárosban, Managua-ban és a hivatalos közlés 
figyelmeztetett, hogy ez az "El-Nino" kezdete lehet, 
így az elkövetkező hat hónap során árvizekkel kell 
számolni. Az El Nino jellemzője, hogy a szárazságot 
árvizek váltják fel, amit a tenger melegebb vize és a 
szelek irányának változása okoz. A Csendes-óceán 
keleti részének hőmérséklete két fokkal melegebb a

normálisnál. Az utolsó El Nino 1997-98-ban 
jelentkezett és 24 000 ember halálát okozta. Az USA 
meteorológusai idénre egy gyengébb El-Nino-t 
jósolnak, de ez még mindig katasztrófát okozhat 
Nicaraguában, Hondurasban és Guatemalában, 
Közép- Amerikában. Nicaragua máris 
ostromállapotot hirdetett meg.

SZEGED
A "napfény városa" szíves szóval, ízes étellel, 

zamatos borral kínálja vendégeit. És mennyi a látni, 
nézni, tanulnivaló Szegeden. Hiszen Debrecen hatszáz 
esztendős, Szeged majdnem nyolcszáz. A Klauzál 
térre nyáridőben úgy süt a nap, mintha aranyeső 
záporoznék Kossuth Lajos szobrára. Ez a tér hallotta 
a szavakat 1848 októberében: "Szegednek népe, 
nemzetem büszkesége...." És a Karász-ház 
erkélyéről, amelyről Kossuth 1849 júliusában az 
utolsó magyarországi beszédét elmondotta, hirdette ki 
Szeged népének 1918 októberében a ”a magyar 
irodalom szegedi kubikosa", Móra Ferenc az 
"Őszirózsás forradalmat".

Az árvíz város - a legszebb Tisza-parti város, 
Szeged. Ott szalad bele a Maros, bőséges erdélyi 
vizeivel. Némelyek szerint nevét innen vette a város, 
a két folyó szegéről, szegletéről. Mások szerint meg 
szigetként bújt meg valaha a környező folyóágak, 
mocsarak között, innen a neve. Mindegy. Annyi 
bizonyos, hogy ez a vidék a legmélyebb darabja 
Magyarországnak. Az Alföld északról, keletről, 
nyugatról egyaránt errefelé lejt. Nyolcvan méter 
magasan van csak a tenger színe felett.

Ezért is okozott itt akkor bajt az árvíz. Szegeden 
örökké emlékezetes marad az 1879. Március, 12-i 
fekete éjszaka. Ezen az éjjelen nagy vihar támadt, s 
hajnali kettő tájt áttörték a gátakat a háborgó 
hullámok. Hatezer lakóházból négyszáz maradt meg. 
Romba dőlt és kihalt Szeged, százötven lakója vízbe 
fúlt, a többi szétszéledt.

Megmozdult azonban az ország, sőt az egész 
Európa, és a réginek helyén néhány év alattúj, szebb 
város született.

Ezért üt el Szeged ma is oly élesen a magyar 
Alföld többi városától. Sehol másutt nincs ennyi 
emeletes ház és ilyen rendezett városszerkezet. Az
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újjáépítéskor óriási tömeg földdel töltötték fel Szeged 
belső területét. A belső és külső körutat, a nyolc 
sugárutat mind ármentes szintre emelték, és 
körtöltéssel fogták körül az egész belvárost.

Szeged látképe

A város alatti fekete földeken szeret legjobban a 
szegedi paprika, termelik is ezernyien. Nyár végén, 
ősz elején, mikor szárogatják, sok háznak a napos 
oldala úgy teli van aggatva a piros paprikafuzérekkel, 
jóformán csak az ajtó - és ablaknyílás marad 
szabadon.

A paprikát a törökök hozták be Magyarországra 
vagy négyszáz éve. A szegediek is azóta termelik. 
Eleink hamar rákaptak: nemcsak fűszernek, hanem 
orvosságnak is használták az akkoriban sokaknak 
kínzó váltóláz, a malária ellen. így vált a magyarság 
Európa-szerte híressé méregerős paprikától tüzes 
ételeiről.

A szegedi halászlé ma is a legerősebb 
paprikával készül. Szeged volt valaha Magyarország 
legnagyobb halászvárosa. Régi írások szerint három - 
négyezer szegedi halász is járta a környező vizeket. 
Akkoriban jegyezte fel egy német tudós: "A Tiszának 
kétharmada víz, egy harmada hal."

A Tisza parttól nem messze épültek a klinikák. 
Ezen a tájon találjuk a múzeumot is. Könyvtárában 
őrzik a régi századok hírhedt szegedi 
boszorkánypöreinek jegyzőkönyveit.

Szegedi Nemzeti Színház

Nem messze van az egyetemi város. Közbül van 
a nagy négyszögletes Dóm tér: a szegedi szabadtéri 
színjátékok színhelye. Itt áll a nagy árvíz emlékére 
emelt Fogadalmi-templom. Jobbra előtte meg Szeged 
legrégibb épülete, а XIII. századi nyolcszögletű ki 
Demeter-torony, csúcsíves kapujával, ikerablakaival.

Sok híres magyar ember neve fűződik 
Szegedhez; a Kultúrpalotát Tömörkény István 
igazgatta, a "célszőrű szögény embörök" igazi szavú 
krónikása. Itt volt újságíró Mikszáth Kálmán,
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Gárdonyi Géza Innen tanácsolta el "az egyetem fiira 
ura" József Attilát. Itt volt "a tudálékosság királyi 
tanítója", azaz a matematika egyetemi tanára 
Dugonics András. Itt született Balázs Béla itt járt 
egyetemre Radnóti Miklós.

(A Szülőföldünk és a Magyar Hírek, nyomán)

f HAGféA САША
TPAVH A f ^ r v

Lic.No.32245
Ha az utazási célja Mayvarnrs>áp 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk •

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

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

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
M obile: 0418 1 08 730

A Hungaroskiils.net hírei:

szakemberek. Ezeken a napokon az egyéni 
problémákat is, orvosoljuk a tagok által behozott 
gépeken is.

Augusztus első Szerdáján a ZIP témáról lesz 
beszámoló és gyakorlati használata. Augusztus 
második szerdáján HONLAP készítéssel kapcsolatos 
tárgyak megbeszélésére kerül sor.

2002-ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron az oktatás elkezdésére, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrendet 
betartása végett. A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz!

Jelentkezni lehet a 9879 8203 (Kisújság
szerkesztősége) vagy a Deák Matilda 9778 7737 
telefonszámon. Szeverényi László.

The Brave Nation
A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna könyve; 

A Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

Habár a téli idő megnehezíti az időseknek 
mozgását, (estefelé nehezebben mozdulnak ki) a 
skillnet számítógép tanítás folytatódik a Magyar 
Központban. Az átalakított teremben most már tíz 
jelentkező tud együtt dolgozni. Azok, akik már 
elvégezték a tanfolyamot, és fel akarják frissíteni a 
tanultakat, vagy az Interneten szeretnének egy pár órát 
eltölteni, lehet ezt eszközölni a skillnet tanítási ideje 
alatt. Mindenkit szeretettel látunk, PC problémáival.

A Skillsnet oktatási idők m int eddig is 
minden pénteken este 7: 30-tól 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30-tól 12:30.-ig. A keddi tanítások 
is megkezdődnek és úgy mint régen a Knoxi Idős 
Magyarok találkozója alatt - ebéd után -  1-től 3-ig 
lesz megtartva. A közbe eső keddeken is lesz tanítás 
ugyan abban az időpontban. A csütörtöki tanítások is 
elkezdődnek, azzal a különbséggel, hogy 3 óra 
helyett, 4-kor kezdődnek a tanfolyamok és 6 órakor 
fejeződnek be.

Az első és második szerdán - minden 
hónapban - a Központ Komputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az 
összejöveteleken a már skillnet elvégzése után 
összejött tagok továbbképzést kapnak, és egyéni 
segítséget is nyújtanak a megjelent komputer

A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 
társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 
könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 
tanulmányaikat.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.
A könyv megrendelhető: A Brave Nation; 
P.ChBox. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A  LEGJUTÁNYOSABB ARAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

< = X

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

E-mail: beriferi @aIphalink.com.au
Hívásra házhoz m együnk utazási ügyek megtárgyalására.
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Egy Est Budapesten

m űsoros est képei
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CSELES RABLÓK.......
Egy jól öltözött férfi éjjel megy a sötét 

utcán hazafelé, amikor hirtelen elétoppan két rabló. 
Az egyik revolvert ránt, és ráordít:
Adj egy forintot vagy lelőlek.
Az áldozat megkönnyebbülten előveszi a 
pénztárcáját, kiveszi a forintot, odaadja a rablónak. 
Az megköszöni, mire az áldozat nem tudja 
megállni, hogy megkérdezze, hogy miért éppen egy 
forintra van szükségük?

A rabló mosolyogva válaszol: - igen; - öregem - 
"fej vagy írás" ? - azt akarjuk eldönteni, hogy 
kié legyen a pénztárcád, és kié legyen az arany 
karórád!

VICCES FÉ R J...
Képzeld, drágám! A férjem egész nap 

vicceket mesél! - panaszkodik a hölgy a 
barátnőjének.

És az olyan nagy baj?
Persze, nem lehet tőle szóhoz jutni.

2002
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 
szerint: Lőrinc napja 

ha szép, sok a 
gyümölcs és ép. 

Augusztus 15. Nagy- 
boldogasszony 

ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

APAI H Ő STETT...
Az iskolában a tanító megkérdezi a 

gyerekeket, hogy kinek az apukája hasonlít 
valamelyik híres emberre. Az egyik gyerek 
büszkén mondja:

Az én apukám Mátyás királyra hasonlít; 
Miért?
Mert olyan igazságos - volt a válasz.

A másik gyerek feltartja a kezét? - Na és a tiéd? 
Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít.

Miért?
Mert vállalatigazgató volt, és amikor 

lebukott, tíz embert rántott magával.

AZ M Á S....
A rabló rákiált az áldozatra:
Ide a pénzeddel!

Mire az megszólal: - de kérem én országgyűlési 
képviselő vagyok!

Ja az más, akkor: - ide a pénzemmel!

Ü ZLET....
Nem értem, mondja az egyik vevő, ön  

hangszerkereskedő és tele van az üzlete 
különböző fegyverekkel is. Fegyvereket is árul?

Nagyon egyszerű kérem, - üzlet az üzlet, 
- ma megvesz tőlem valaki egy trombitát, vagy 
egy dob felszerelést, - holnap jön a szomszédja 
és eladok neki jutányos áron olyan fegyvert, 
amivel fenyegetheti a zenebarátot.
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A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Az egyik kedves tagunk, aki már túl van a 80 

évén, egy érdekes kérdéssel állt elém. Ő, tudniillik 
minden magyar szervezet fizető tagja és támogat 
minden magyar megmozdulást; "Sanyi kérem, miért 
van a Klub beszámoló "mesének" nevezve?" - hiszen 
minden, ami itt történik az nem mese, hanem szín 
tiszta igazság, és valóság.
Mire én elmondtam, hogy a "délről" (Victóriából) ide 
érkezett idősek, úgy érezzük, mintha egy
meseországba jöttünk volna. Itt minden más az 
időjárás, a növényzet, még az emberek is. Az 
idősebbekkel gyöngéden kell bánni, tisztelni a kort és 
megértéssel kell lenni a könnyen félre érthető és félre
magyarázott dolgok iránt. Mondok rá egy jó példát: 
nemrégen egy kis csoportban beszélgetve valaki 
elmondta, hogy ez és ez a valaki kivizsgálásra ment
be a korházba.....  - egy nénike arra járkálva
megkérdezte; - ki halt meg??? Ezeket a félreértéseket 
és rémhír tovább viteleket elkerülve, mi is 
Queensland-i embereknek érezzük m a g u n k a t és 
elhitetjük magunkkal azt a szólás-mondást, hogy itt az 
Arany Partokon "beütifúl one day, perfect the next".

Van egy bejelentei valóm: - akinek nem elég a 
keddi összejövetel, az tarthat velünk, csütörtökökön, a 
Southport-i RSL Klubban reggel 11-től délután 3-ig 
összejövünk beszélgetni, biliárdozni, és meg is ebédel 
a társaság. Érdemes korábban oda érni, hogy 
"parkoló" helyet kapjon, aki nem akar messziről 
gyalogolni.

Most pedig egy pár szót szeretnék szólni a 
Várnai családról, - Éva, Gyula és Lajos - akik már 
nagyon régen dolgoznak a magyar közösségért. Ők 
ezt a munkát már Melboume-ben elkezdték, és itt is 
folytatják az Arany Parti nyugdíjas Klubban is. 
Köszönet munkájukért, és reméljük, hogy még sokáig 
itt lesznek köreinkben, épségben, egészségben.

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 Broad 
Beach-i Senior Citizen Centerben (a Kaszinó) 
mellett Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.

Várnai Éva, Gyula és Lajos - Nagy Magdival.

Várnai Lajos (on-életrajz)
Születtem 1924. január 1-én. Apám 3 éves 

koromban meghalt. Bátyám akkor 7 éves volt. 
Édesanyánk vezette tovább vendéglőnket, amit 1919- 
ben alapítottak. Apám a háborúban a katonaságn ál 

szolgált és kétszer sebesült Sábáénál. A 
kommunizmus alatti és azutáni időben a k o m m u n is ta 

ellenes magatartása elismerésének méltó igazolására 
halála után 14 évvel később a Kormányzó Úr a 
Magyar Nemzetvédelmi Keresztet adományozta neki, 
melyet Bátyám örökölt, de 1956-ban menekülésünk 
alatt valahol elvesztette.

Én 1942-ben érettségiztem és beléptem az 
Egyesült Izzó könyvelésébe, és ott dolgoztam 1956- 
ig. Ugyan ebben az időben az Újpest labdarugó 
csapatában, és a magyar "B” válogatott csapatában 
hét (7) alkalommal szerepeltem, és csapatommal 
háromszor (3) nyertük meg a Magyar Nemzeti 
Bajnokságot. 1951 tavaszán a kommunisták 
államosították vendéglőnket és elvették saját házunkat 
is és ezután 1956. December, 13-án kimenekültünk 
Ausztriába és onnan 1957-ben emigráltunk 
Ausztráliába. Ugyan ebben az évben felvettek a 
Holden gyárba Melboume-ben, mint gyári munkást, 
köszörűsnek. Nyolc évvel később, megpályáztam egy 
állást ugyanott könyvelő beosztásban, amit sikerült 
megkapnom és ugyan ez sikerült a bátyámnak is. így 
rendeződtek a dolgaink és csatlakoztunk a magyar 
társadalomba - tagjai lettünk a Rákóczy Egyesületnek 
és az MHBK-nak, Melboume-ben. Itt már akkor 
kifejlett magyar élet volt. Rendszeresen rendeztünk 
megemlékező ünnepélyeket, amelyeken aktívan 
szerepeltünk. Szerepeltünk irodalmi, színházi 
előadásokban, hazafias ünnepélyeken, ahol kellett a 
segítség.
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1980-ban nyugdíjba vonultunk és felköltöztünk a 
Gold Coast-ra, Robiná-ba és ott élünk ma is. Itt 
Dr.Elek Sándor megalapította az MHBK Gold Coast 
- Brisbane-i csoportját, amelynek pénztárosa lettem, 
majd két évvel megalakult a Queensland-i Magyar 
Szövetség, ahol úgyszintén pénztáros lettem. Közben 
a Gold Coast-i Irodalmi Körnek lettem aktív tagja és 
itt is szerepelünk, őrizve magyar nyelvünket és 
magyarságunkat. Minden hónap második szombatján 
van előadásunk, hol ünnepi megemlékezések, hol 
anyák - apák napi műsorok, hol vidám, hol történelmi 
tárgyú előadásokkal. Tagjaink, Oláh Erzsébet, 
Somogyvári Éva, Nemes Judit, Balázs Éva, Bozsik 
Tamás és jó magam.

Igen sokszor szerepelünk meghívásokra is, 
például a Trianon Társaság, Jurkovics Erzsiké 
meghívásaira szívesen megyünk el. Szeretjük a 
magyar nyelvet és ápoljuk, mert ennél szebben 
egyetlen nyelven sem tudják kifejezni 
mondanivalójukat az emberek, mint magyarul.

A fenti elfoglaltságaim mellett, tagja vagyok a 
nyugdíjasok csoportjának is, és aktívan segítem őket, 
családommal együtt. Megelégedett és nyugodt életet 
adott a sors, amit az itteni magyarok társaságában 
töltünk el. Köszönet mindenkinek, aki fáradságos 
közösségi munkával azon dolgozik, hogy minél 
tovább fenntarthassuk hagyományainkat, nyelvünket - 
egy szeretetben és megértésben élő közösségben.

A  Bocskaiban megtartott
Disznótoros Vacsora-
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SZEPESV -SENKE- BÉLÁ-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon._

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

Mobile 0413135 609; E-mail bda@blue.com

F i g y e l e m !
Victorian School of Languages

Bríngs You the World!
A DANDENONG HIGH SCHOOL

Ad ottbont az alsó tagozatos (1-6) és az 
érettségire előkészítő (У.С.Е.) 

MAGYAR osztályok számára.
Tanítás szombat délelőttönként, 9-től 12.30-ig, a 

Princes Highway -on  található iskolában. 
Diákjaink a magyar beszéd, olvasás és helyesírás 
tanulása és gyakorlása mellett, megismerkednek 

kiemelkedőbb irodalmi alkotásainkkal, és 
betekintést nyernek a magyarvonatkozású 

történelmi esemény-naptárba is. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 

REINER ILONA 9766 7036, 
BARTHA GYÖRGYI 9574 0765 és 

FEHÉR ALAN 97919289.

J oe Szí LADY
PETROL a DIESEL MECHANIC

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

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

A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
vezetősége

(7 6 0  B o ro n ia  R d ., W a n tirn a )  
s z e re te tte l h iv ja  é s  v á rja  k e d v e s  

h o n fitá rs a it é s  is m e rő s e it  a  
h a g y o m á n y o s

disznótoros ebédjére
2 0 0 2  au gu sztu s fl.én , 

vasárnap déli 12.30-kor
A kitűnő ebédről a klub Igazgatói gondoskodnak.
A hangulatos zanét a Duna zenekar szolgáltatja.

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

Az érdeklődésre, valamint a szervezésre való tekintettel 
részvételét szíveskedjék augusztus 8.-ig bejelenteni!

Asztalrendelés:
Házi Irén (03) 9887 4118,97071378, Szabó Edith 95601270

MAGYAR JÁTSZÓCSOPORT
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

Szeretettel várunk gyermekeket 
j  á ts  zócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
kör-játékokkal, mesékkel és szabad játszással 

szórakoztatjuk őket.

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
iskolaszünetben) d.e. 10 órától délig tartja 

wantimai Magyar Házban.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon 
Erika 9700 2446 vagy 
Gyöngyi 9574 0765

mailto:bda@blue.com
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

AUGUSZTUSI 
NAPTÁR.____________

Augusztus 4. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise, 
de. 11 órakor Refoimátus Istentisztelet.
Társalgó csoport összejövetele.

Augusztus 11. Vasárnap.
Nincs Katolikus szent mise a 

Szent István templomban. - helyette:
Kiss János plébános Ezüst miséje a St. Colman 

Templomban.
Disznótoros ebéd.

Augusztus 17. Szombat.
Kiss János plébános ünnepi vacsorája. 

Augusztus 18. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
(déli 12 órakor katolikus szentmise a StColman 

1 templomban - megemlékezés Szent István
| királyról.)
Augusztus 25. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e.10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
M agyar Társadalmi Klub-nap.

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.lstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

A FILM  EGYESI JT.F.T 
ÉRTESÍTŐJE: 

a magvar mozi három 
hónapos szünetet tart!

A következő előadás szeptemberben lesz, a Vetítő 
és kedves felesége nyarabni mennek.!
JÓ NYARALÁST ÉS PIHENÉST KÍVÁNUNK!

Viszont látásra szeptemberben.
(A vetítésre kerülő film címe a szeptemberi 

Kisújságban lesz közölve!)

Meghívó!
к A M A G Y A R  K Ö Z P O N T
s 760 Boronia Road Wantima, Vic.
\ TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
 ̂ Hungárián Social Club

í. (részvényesei és pártolói kérésére)
к MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
i MEGRENDEZETT
l KLUBNAPJÁRA.
$ Augusztus 25.-én dél! 12 órakor
< Finom ebéd kedvezményes áron,
> Baráti beszélgetés, zenei délután jó szórakozás.
\ DUNA ZENEKAR
к Italok a helyi bárban kaphatók.
\ A belépő és háromfogásos ebéd $18.00. 
к A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 
5 MINDENKIT.
S Ebéd bejelentés és asztalfoglalás:

Szabó Edit 9887-4118 és a Központ 9801 6408.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XXII. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Megdőbbenten értesültünk 2001 év tavaszán a 
Kárpát-medencei árvízről, mely a legsúlyosabb 
károkat okozta a terület, különben is legszegényebb 
vidékén, a javarészt magyarok által lakott részén. 
Kárpátaljának. A néhány-száz dollár egyéni 
adományokat a Központ kiegészítette $3000*ra és 
elküldtük Kárpátalja magyarok által lakott területekre,
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hozzájárulásként az ott megsérült iskolák, kultúr- 
épületek helyrehozására.

Az Erdélyi Szövetség évi ebédjén találkoztunk a 
Magyarországról jött, kerékpárral Erdélyt járó 
Sárközy Csaba középiskolai tanárral és két 
útitársával. Papp Tibor lino-metszetű Erdélyi 
tájképeiben gyönyörködhettünk, Németh Veronika 
szép hangjával, dalaival szórakoztatta a közönséget. 
Ez alkalommal ismerkedtünk meg Bakos Istvánnal is, 
aki Budapesten a Nemzeti Tankkönyv kiadó egyik 
vezetőembere. Mint ilyen, Melboume-ben és 
Sydneyben tanácskozott az itteni magyar iskolák 
tanáraival, hogy milyen tankönyvek lennének 
megfelelőek az itteni tanulók számára. A Központ 
ifjúsági termében több mint háromszázan vettek részt 
ezen az ebéden és a tiszta bevétel: $2,350 lett 
elküldve Kárpátaljára, hogy a nagyszöllősi Ferences 
atyák által legyen szétosztva az árvíz által sújtott 
vidéken az általuk ítélt rászorult magyar családok 
között.

A Magyar Központ számos lehetőséget nyújt 
szórakozásra a magyar közönség különböző korú 
tagjai részére. A nagyszerű ötletekből kifogyhatatlan 
Jekler házaspár havonta rendszeresen szervezi a 
Társalgót, mely alkalmakon felvilágosító ismereteket, 
tájékoztatást, szórakozást nyújtanak az egyre többen 
és többen megjelenteknek. Áz érdeklődést elősegítik a 
felkért előadók, akik a legkülönbözőbb témákról 
tartottak előadást a 2001 év folyamán. Szó esett az 
egészséges életmódról, asztrológiáról, író - olvasó 
találkozóról, jövőbe tekintésről, úti - élmény 
beszámolóról, (Magyarországon jártak által) a 
táplálkozás és a vércsoportok közötti összefüggésről, 
néhány esetben vetített képek segítségével. Az 
előadók között volt: Bognár Magdi, Bruckner Károly, 
de Chatel Péter, dr. Cser Ferenc, Ittak Péter, Lugosi 
György, a Kövesdy házaspár, Nagy Dénes, az "Édes 
Anyanyelvűnk" műsor, számos szereplője. Nagy 
közönséget vonzott a Sydney-ben élő Ábel András 
egyetemi professzornak az "Atombomba története" és 
"Noé bárkája és a vízözön esete" címen tartott 
előadása.

Augusztus folyamán került de Kessler Tamás 
festőművész által adományozott képek leleplezése a 
Központ nagytermében. Ez alkalommal Faith Ferenc 
mutatta be a megjelenteknek a kiváló művészt és 
köszönte meg nagylelkű adományát, aki röviden 
ismertette valamennyi művét, és hogy milyen sok 
helyen vannak ezek elhelyezve. A történelmi 
képekből álló sorozat azóta is díszíti a terem falait. A 
leleplezést követően a több-száz megjelent a Social 
Klub által készített és felszolgált ebéden vett részt és

késő délutánig eltársalgott a Nefelejcs Duó muzsikája 
mellett.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENT CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152,
Augusztusi összejövetelek: 13-án és 27-én.
Egy kis összefoglaló;

Sajnos a májusi hónap szomorúan kezdődött. 
Thomas Edit korai halála megrendítette a Klub 
tagságát. Május elején a gyűlésünket egy perces néma 
felállással kezdtük, Thomas Edit tiszteletére.

Az elnöki megnyitó beszéd után, a "Human 
Services" kiküldött két munkatársa Simone 
Holesworth és Ruth Béna bejelentette, hogy 
elsősegélynyújtással kapcsolatos előadást szeretnének 
tartani. Meghívtuk Dr. Eva Herold doktornőt, hogy 
előadásban ismertesse az idős kor egészséges 
életmód, jellegzetességeit. Az utóbbi időkben a Klub 
új VIDEO kazettákkal frissítette fel készletét. A 
választék most már háromszáznyolcvan kazettából 
esedékes, mindenkinek az ízlése szerint, sokféle 
tárgysorozatból. Ezen kívül a Klub gyarapodott egy 
háromszáz személyes étkészlettel is. Ezentúl, 
ünnepélyes összejövetelek alkalmából saját 
étkészletünkkel teríthetjük az ünnepi asztalt.

Június 25-én Mr Robert Stephens, Knox város 
"Coordination Officer"-je ismertette az idős 
gyülekezetek törvényeit. A Klub problémái is szóba 
kerültek. Ez úttal is elismerését fejezte ki a Klub jó 
működésről.

Szép ünnepség keretén belül szeretnénk 
megemlékezni álam alapító Szent Istvánról augusztus 
27-én. Az ünnepségen szerepel majd az Klub ének
kara, lesz szavalat, és a szokásos zenészek énekeseket 
hoznak majd, hogy a jó  ebéd mellé, jó hangulatot is 
teremtsenek. Az ezen a napon megrendezett 
TOMBOLA összes bevételét az Árpád-otthon javára 
fordítjuk. Köszönet Mezei Margitnak a jó tanácsért.

Augusztus 5-én, a Gold Coast-ra megy (aki 
megy) 12 - napos útra, amit már nagyon várunk! Jól 
jön majd egy kis kikapcsolódás, és a hideg Victóriai 
idő után egy ki nap-sütés és melegebb idő.

A tervek szerint több rövid kirándulásra meg a 
Klub tagsága Karácsony előtt. A bátrak még egy 
Kaszinói látogatást is beiktatnak majd. A legnagyobb
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készülődés az Apák-napjára van. Még nem tudni, 
hogy hol és mikor. De megtartjuk, az biztos! 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében:

Fenyvesi Ilona.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, augusztusi összejövetele a hónap 
első szombatján (augusztus 3-án) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK .. HÍREI

A Nunawadingi örök Ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban Augusztus7-én 
és 23-án lesz a két, augusztusi összejövetel.
Rövid beszámoló a Klub életéről:

A Klubunkban nemrég a Peter James Centre-ből 
(Rák - intézet) volt kint előadó, munkájukról tartott 
előadást. Mintha tudtuk volna, hogy szükségünk lesz 
rá; - mert úgy látszik, hogy ez az év, a betegek éve. 
Szeretném megköszönni azoknak a fáradhatatlan 
tagoknak közösségünkért vállalt munkájukért, amit 
még betegen is csinálnak. Nehezen is, de a 
közösségért, embertársaikért, a magyar összetartásért 
áldoznak, Isten segítse őket. Sajnos, sokan a 
legaktívabb tagok, akik egymás után lettek betegségek 
áldozati.
Bartha Lajos, aki a legjobb volt elnökeink egyike, aki 
életében sokat áldozott az emigrációban élő 
magyarokért, - itt Melboumeben és Ausztráli szerte - 
hirtelen megbetegedett, és súlyos szív-operáción ment 
keresztül. Az enyhítő hír az, hogy már túl van a 
veszélyen és a kötelező pihenés után, remélhetőleg 
ismét látjuk majd közöttünk. Kívánok neki gyors 
felépülést a Klub nevében...
A másik hűséges tagunk, és betegünk, Reitter Tóni, 
aki feleségével együtt, fáradhatatlanul sokat dolgozott
a K lubért,.....sajnos a jobb oldala teljesen megbénult
...., és jelenleg még mindig küzd a életéért. Kérjük a 
jó Istent, segítse őt is vissza közénk.
Lengyel Kató is a gyengélkedők között volt, és súlyos 
betegségéből felépülve ismét köztünk van és segít a 
Klub működésében.
Sajnos nem sok jó t tudok írni most az "Örök Ifjak"- 
ról, ezek az idők a megpróbáltatások ideje nálunk. De

reméljük, az ég újra kék és ragyogni fog felettünk, és 
a tavaszi napsugár remélhetőleg megújulást hoz a 
Klubnak és tagjainak.
................. "legyen úgy, mint régen volt"........

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel hív, és 
vár a vezetőség nevében.

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 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától. 
BIBLIA ÓRÁK:

M inden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis termében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGÉT 
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Augusztus, 5-én és 19-én. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén). 1 napos tervezett kirándulás. 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

A z összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében: Tóth Katalin.
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BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St. Albans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 G rátán Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
A DMSz, Augusztus 25-én tartja zenés ebédjét az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig.
A cím: Doveton Public Hall-ban a Power Road 
Doveton 3177.
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

KORONA
Bene Éva, László és Nkholas 
szeretettel várja vendégeit
Kellemes légkör, kitűnő konyha 

Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorátí
(teljes italengedély)

Pénteken és Szombaton d u .630-tó l -  11-ig. 
Vasárnap de. 12-től -  du.5-ig.

Élő zenével — táncolhatsz és énekelhetsz

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8 
óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A Melboume-ben lefolyt nr 
tanácskozásról a Melbour 
Magyar Központ még ez után 
fog nyilatkozni, amit a Kisújság 
teljes egészében le fog közölni.

A kedves olvasók türelmét 
kérem az újság kipostázásával kapcsolatban. A posta 
újabb követelményeket kíván a kipostázás és az 
újságok átvételével kapcsolatban, ami több időt 
igényel, mint eddig. Remélem a nehézségeken, 
túlteszünk rövidesen.___________________________

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)
N év:.................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

