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Szeptemberben Apák napja
Megemlékezés

Szeptember a naptári év kilencedik hónapja, 
amelyet Szent Mihály havának is nevezünk. Ez a 
természeti változások hava a föld mindkét 
oldalán. Itt Ausztráliában a "tél" végét, a tavasz 
első napjait, otthon, hazánkban pedig a nyár 
végét az ősz kezdetét jelenti.

Otthon, Magyarországon a nyár vége, ősz 
kezdete az aratás, betakarítás és a szüretet 
jellemzi.
A természeti változások mellett megindul az élet 
az iskolákban is. A tanulók a megérdemelt 
nyaralások után visszatérnek az iskolákba. 
Kezdődik az új tanév. Új tananyaggal ellátva, 
reménnyel és tudásvággyal ülnek az iskola
padokba az ifjú nemzedék tagjai.

Mamák, papák kézen fogva viszik a 
kisebbeket, az öregebbek pedig a megszokott 
barátokat keresve, szapora léptekkel vonulnak be 
a már megszokottnak vélt "tudás várába".

A messzi távolból, olyan szépnek látszik 
az akkori gyerekkor. Mit sem gondolva a szülők 
szerepére, gondviselő aggodalmaira. Csak 
hosszú évek múltán, amikor a maga gyermekeit 
is felnevelte az ember gondol vissza azokra az 
időkre, amikor a szüléinkre hárultak a gondok.

A szülők feladata nem sokat változott a 
történelem folyamán, csupán néha könnyebb 
vagy nehezebb feladatok elé állította őket az 
élet. Mindenkor a család fennmaradásáért, jobb 
módban élésért tették meg amit csak tehettek a 
lehetőségekhez képest.

Piros betűs ünnepnap az Apák napja az 
én naptáromban. A háború utáni évek emlékei 
diktálják ezt nekem - amikor az én Édesapám, a 
sok többi édesapával együtt - oly nehéz 
helyzetben biztosították megélhetésünket.

Ezt még gyerekfejjel is felmérve, 1948 
tavaszán egy Anyák-napi műsor alkalmával én 
kértem, hogy szavalhassam ezt a verset:

Az én apám homlokán ráncok ülnek.
Vállára súlyos gondok nehezülnek.
Mindig korán kel és mindig későn fekszik, 
Sohasem pihenve dolgozik napestig.
Ó mennyit küzd, és milyen sokat fárad,
Sok pénz, sok kenyér kell egy kis családnak, 
Ruha, cipő kell - ő megszerzi mindezt 
Az én jó  apám nagyon szeret minket.
Az ő nevét könnyes imába áldom,
Az én apám a legjobb a világon.

Az íróját és a címét a versnek nem ismerem, de 
ez a vers 1948 május. 9-én az Anyák-napi 
ünnepélyen hangzott el a Marcibánnyi-téri 
iskolában, Budapesten. Büszkén szavaltam ezt a 
verset.

Most, amikor világszerte a családjukért 
fáradozó Édesapákat köszöntjük, eszembe jut 
gyermekkorom sok szép kedves emléke. 
Gondviselő, féltő és jó  tanácsokkal ellátó 
édesapákat áldja meg a jóisten.
Kérem a mai fiatalságot, hogy becsüljék meg és 
szeressék az édesapákat!

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ



2. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva.

A népi kultúra szerves része a gasztronómia.

G A ST R O FEST  a budapesti
FIRKÁSZ ÉTTEREMBEN.

Az Újlipótváros Firkász étterem többször 
bizonyította már, hogy jó gazda minden 
konferenciának, sajtótájékoztatónak is.

Legutóbb a Gastrofest két egyesülete tartott 
sajtótájékoztatót a kellemes környezetű és kínálatú 
étteremben: A Szolnoki Gulyásfesztivál Egyesület és 
a Szeptember Fest 2002.

Az Ausztráliai Kisújság olvasói már 
megismerkedtek Benke László, a többszörös Oscar 
díjas mesterszakács gulyás és pörkölt receptjeivel, 
most elsősorban a körülöttük "kavart" ünnepségekről 
szólunk.

A rendezvények alapgondolata, hogy a magyar 
konyha jelleges ételei, hagyománya ápolásán túl a 
baráti beszélgetések, találkozások örömét is, az 
emberi szó varázsát is - ami elgépiesedett korunkban 
hiánycikk - visszaállítsuk.

A Gulyásfesztivál.
2002. szeptember 7-8-án. Szolnokon a 

hagyományok felélesztésével kitűnő vendégcsalogató 
programot nyújt a szolnokiaknak, de minden 
vendégnek. Kiemelt események: Zsűrizett Országos 
Gulyásfoző Verseny a Gulyásfozés mestere címért. 
Tájjellegű borok bemutatója. Kézműves bemutató 
vásár. Magyar zenei és táncbemutatók.

A múlt évben mint 200 csapat - külföldiek is - 
állt a bográcsok mellé versenyezni, a magyar Alföld 
jellegzetes pásztoreledelét a saját bevált receptjei 
szerint elkészíteni. A Szolnoki Gulyásfesztivál 
Egyesület kapcsolatban van a Dániában működő 
Nemzetközi Gulyásleves Klubbal (Det Internationale 
Gulyásleves Selskab, Mangold Gyula). A klub 
jelképét egy magyar származású aranyműves alkotta 
meg: egy piros cseresznyepaprika.

A Szeptember Fest 2002 - budapesti
Pörköltfózőverseny és Fesztivál а XVIII. kerületben 
2002. Szeptember 14 - 15-én lesz, Pestszentlőrinc, 
Szélmalom utca 33. (Bókay Kert)

A múlt évben Benke Laci bácsi 4251 literes 
bográcsban készített rekordméretű marhapörköltöt. 
Ez évben sem marad senki éhen, az óriásbogrács az 
idén is gondoskodik a megjelentekről. Közel 10,000 
emberre számítanak a rendezők. A pörköltversenyek 
kívül fiatal amatőr művészek mutatkoznak be. Lesz 
családi Talicskatoló Verseny - 730 méteren - a

talicskában ülő feleség fogja navigálni élete párját. A 
győztes pár testsúlyuknak megfelelő sörmennyiséget 
nyer. A gyerekeknek is több féle szórakozást biztosít 
a rendezőség; ugráló-várakban, csúszdákon, póni- 
lovak hátán szórakozhatnak.

A sajtótájékoztatón költői gondolatok is 
elhangzottak. Erdélyi Ferenc költő-újságíró szerint a 
jó gulyás, a jó pörkölt és a jó bor kapcsolata olyan 
mint a férfi és nő kapcsolata: Mindegyik a másikat 
kívánja....

A fesztiválok iránt ma mái' nemzetközi szintű az 
érdeklődés. A Kárpát-medence is a vendégeket, a 
versenyzőket.

A magyar konyhának nagy múltja van, és múltjához méltó 
jelene is. A magyar konyha ételei ma éppúgy vüághirűek, 
mint a magyar borok, népi zenénk és általában a magyaros 
vendégszeretet.

A magyar konyháról csak Mátyás király korából és az 
azt követő időkről vannak hiteles adataink.
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Síima Ш  #  ©nHerty
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 Australien Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material lnc.-tagja. 
BIRRJGA ROAD, BELLEVUE НПЛ., NSW . 
___________ Telefon: (02)365-3532

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Polgári engedelmességi mozgalom 
Debrecenben

A debreceni Nagyerdő megmentése érdekében 
tisztasági akciót - a résztvevők megfogalmazása 
szerint "polgári engedelmességi mozgalmat" - 
szerveztek a helyi "lokál-patriota" egyesület tagjai. A 
szervezők és hozzájuk csatlakozó polgárok 
megtisztították a nagyerdei Tóth Árpád emlékmű és 
az Oláh Gábor szobor környékét.

Az akcióval arra szeretnék felhívni a figyelmet, 
hogy akár baráti társaságok együttműködésével is 
megtisztítható a Nagyerdő egy-egy területe, s ezt látva 
talán a helyhatóság is nagyobb gondot fordít majd az 
ország első természetvédelmi területének 
megőrzésére, megmentésére - mondták a szervezők.

Sok sikert kívánunk a Nagyerdő megmentése 
érdekében elindított mozgalomhoz! Az Ausztráliai 
Kisújság Szerkesztősége csatlakozik a Magyar Napló 
buzdító és elismerő szavaihoz!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Tokaj
Királyok bora - borok királya

A Szülőföldünk nyomán.
Tiszta időben a túl-a-tiszai rónaságról is jól lehet 

látni, hogyan csipkézik az ég alját a Sátor-hegység 
kékellő csúcsai. Elől a tokaji Nagyhegy - más néven 
Kopasz - meredek vulkáni kúpja, s mögötte sorban a 
többi. Tokajtól Sárospatakon át egészen 
Sátoraljaújhelyig e hegyek déli lejtői alkotják a híres 
bortermő vidéket, H egyalját.

A tokaji Nagyhegy - 516 méter magas. Nem ér 
fel a budai János-heggyel sem, a Kékesnek a fele 
magasságát is alig éri el. De ahogy hirtelen magasra 
szökik az Alföld sík mezejéből: hatalmas hegyeknél 
nagyobbnak látszik.

Csakhogy lejtőjét nem erdők borítják, mint a 
magas hegységeket. Hanem szőlők, szőlők és szőlők!

Itt terem a tokaji bor. De nem csak itt, hanem 
egész Hegyalján. A hegyaljai borok közös márkája, 
világszerte ismert neve: a tokaji.
A délnek forduló lejtőkön csak úgy isszák a 
szőlőtőkék a sok fényt és meleget. A nap heve átjárja 
még a gyökereiket is. Nem csoda, ha édes fürtöket 
hoznak, tüzes borokat teremnek.

És már mióta! Nem éltek még magyarok ezen a 
földön, s Tokaj szőlővesszőiről már nektár csöpögött, 
kelták szüretelték, római kereskedők vásárolták 
Hegyalja borát.

S később is Európa hány országába hordták 
innen a "palackba zárt aranyszínű lángokat"!

A legfőbb útvonal Lengyelország felé vezetett. 
Arrafelé nem kellett végig szekérrel menni. Mikor 
elérték a karavánok az észak felé igyekvő folyókat - a 
Poprádot, Dunajecet -, tutajokra, hajókra rakták át a 
drága terhet, úgy úsztatták le a Visztuláig, majd annak 
habjain nem egyszer a Balti tengerig. Amit a gazdag 
lengyel pánok útközben meg nem vettek, meg nem 
ittak, az tengeren utazott tovább északnak, nyugatnak.

Egy másik fontos útja meg Oroszországba vitt a 
tokai bornak, Moszkvába, majd Pétervárra, a minden 
oroszok céljának udvarába Sebes szánkók vágtattak 
vele a végtelen hómezőkön, vitték a déli nap tüzét a 
fagyos északi tájakra Az orosz cárok szőlőbirtokosok 
is voltak Tokajban. Ma is áll az az öreg ház, ahol 
Nagy Péter kozák dzsidásai állomásoztak valamikor, 
vigyáztak a cári borra.

Végül a harmadik nevezetes út, melyen a tokaji 
borral megrakott szekerek zörögtek: Bécs városába 
vitt. Bár ne vitt volna. A császári kincstár hamar
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rájött, hogy Hegyalja micsoda aranybánya. Kezdték 
elkobozni a legszebb szőlőskerteket, rásütve 
birtokosaikra, hogy lázadók, rebellisek.

Míg fel nem támadt a nép, Rákóczi Ferenccel az
élén.

Az első hónapok nehéz harcait Rákóczi épp a 
Hegyalján vívta meg. Leghíresebb katonáival, Esze 
Tamás talpasaival vette körül Tokaj várát, de akkor 
még alig volt egy-két ágyúja, mozsara. Jött a tél. A 
mezítlábas sereg fázott, vacogott, de kitartott. Mint 
Rákóczi írja: "A rongyos táborban hó hátán 
dideregtünk." Elkeseredett dühvei indultak aztán 
rohamra. 1704 januárjának elején már Rákóczi kezén 
volt Tokaj. Egy év múlva pedig egész Magyarország.

Rákóczi különben a szabadságharc költségeinek 
egy részét is a külföldön eladott tokaji bor árából 
fedezte.

A tokaji Nagykopasz-hegy, a világhírű borvidék szívében

Azóta több mint két és fél évszázad telt el. De 
ma is nyugodtan mondhatjuk: Tokaj táján terem a 
földkerekség egyik legfinomabb bora. Ahogy a régiek 
nevezték: a királyok bora - a borok királya.

De hát mi a titka a tokaji aszúnak?
Vulkáni hegyek más országokban is vannak. Széles 
síkságokra néző déli hegyoldalak is akadnak. De ez a 
fajta bor csak itt terem meg, Magyarország 
északkeleti részén.

A sajátos éghajlat magyarázza ezt. A Felső-Tisza 
tájának gyakori hosszú, napos ősze. Másutt már 
hordókban forr a bor, mikor itt még vígan mosolyog 
a nap, és a szőlőszemek szorgalmasan gyűjtik 
magukba a cukrot és a jófajta ízeket. Hát, még ha a

dér megcsípi őket! Akkor lesz csak finom a levük, 
igazi hétmárkás tokaji. Régente az is volt a szokás: 
október 28-án kezdték csak meg Tokajban a szüretet, 
Simon Juda napján. De még manapság is, bár 
valamivel hamarabb fognak hozzá, nemigen fejezik 
be november közepe előtt.

Az aszúbor készítésekor külön válogatják az 
aszúfurtöket, aszúszemeket. Ezekből készül a "tokaji 
eszencia” . S aszerint, hogy ebből az eszenciából hány 
puttonnyal öntenek egy-egy gönci hordónyi - mintegy 
százharminc liternyi - közönséges tokaji musthoz, 
kapják, mire kiforr, az egy-, két-, három - vagy 
őtputtonyos aszúbort.

Ha nem elég napos az ősz, kevés az aszúszem, 
akkor nemigen érdemes külön válogatni. Egybeöntik 
az egészet, így készül a tokaji szamorodni.

Amelyik borba pedig egyáltalán nem jut az 
aszúszölő levéből, az a közönséges 
tokaji pecsenyebor. Node, hisz az 
sem utolsó ital!

Aki Tokajban jár, jobban is 
teszi, ha inkább a borait 
kóstolgatja, s nem a várost 
nézegeti. Az, bizony elég kopott kis 
vidéki hely. A kilométerekre 
elnyúló pincék alighanem 
parádésabbak, mint a fenti Tokaj, 
már csak ezért is érdemes inkább 
azokat látogatni.

Hanem Sárospatak, a Hegyalja 
másik városa napvilágon is kedves 
a szemnek. A Bodrog partjától nem 
messze már hegyek emelkednek - 
természetesen szőlőhegyek - a tájba 
oly jól illő városka szelíd 
ékességeként. A házak is 

felkapaszkodnak itt-ott a lejtőkre, de többnyire mégis 
a folyó menti síkon épültek.
Maga a Rákóczí-vár is egy csekély halmon talált 
magának alkalmas helyet. Nem meredek hegyoldalak 
tették biztos erősséggé, hanem a körös-körül 
szétáradó víz. S a védők bátor szíve.

Már az Árpádok korában vár állt itt, az alsó 
falakon még íjászok számára készült törések. De 
igazán széppé reneszánsz emlékei teszik a Rákóczi- 
várat. Meg talán az is, hogy a századokon át megújuló 
magyar szabadságharcok egyik erős támasza volt 
mindig. Vagy ahogy Petőfi írta: "A magyar 
forradalmak oroszlánbarlangja."
A fejedelem gyakran tartózkodott a várban, és itt 
tanácskozott 1708. November 17-én a kuruc 
szabadságharc legradikálisabb határozatokat hozó
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országgyűlése is, amely a harcoló jobbágykatonák és 
családjaik felszabadítását rendelte el. A 
szabadságküzdelmek leverése után a császári 
hadvezetőség a sárospataki vár legfontosabb 
erődítményeit felrobbantotta. A kastély és környéke a 
császárt szolgáló főurak kezében voltak évszázadokon 
keresztül.
A nagy múltú Sárospatak a továbbiakban csendes, 
visszavonult életet élt, csak iskolái révén ismerték 
országszerte.

A sárospataki vár

FIGYELEM!
"Speciális Ár" ajánlat a LAUDA légitársaságtól; 

BUDAPEST - M ELBOURNE - BUDAPEST útra 
A jegyek korlátolt mennyiségben kaphatók - és 
érvényes December 15-ig.

A jegy ára: $1800 + Tax (reptéri adó) - ami 
$400-ral olcsóbb, mint máshol.
ÉRDEKLŐDÉS ..................... ......— ^

A Hungaroskills.net hírei:

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 
m inden 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 a 
téli időszakban elmaradnak. Októberben újra lehet 
jelentkezni a csütörtöki órákra.

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

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 m egfelelő 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.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-m ail: beriferi @ alphalink.com .au
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The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve;

A Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

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.O.Box. 4134 East Burwood V ic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

ÉDESAPÁM
írta: Fodor Béla

Amikor jött, emlékembe úgy szökött,
Mint ábránd, kusza szemöldöke között;
Hol mindent ezüstös szőkére fest a köd 
A bánáti tájakba fagyott évek fölött.

Rámnézett, de csak némán hallgatott, 
Ikerszavakkal simogatta a sima aszfaltot, 
Nem akarta, hogy ez fájjon nekem 
Mert tudta, hogy nagyon szeretem!

De szemében ott volt az értelem,
Tegnap a templomban volt velem;
S ima közben délvidékről hozott 
Harangszóval kísérte énekem.

S még kicsit maradt a parttalan idő között, 
De mielőtt még újra elment, köszönt. 
Szemeidből indult hosszú utak táján;
Mindig vágyódva, kereslek majd Édesapám!

Melb. 2001 szept.1.

Az idős kor és az autóvezetés
Itt Victória államban több mint félmillió a 65 

éven felüli autóvezetők száma és számolni kell azzal, 
hogy számuk pár éven belül megduplázódik.

Mi idősödő magyarok sem vagyunk kivételek, 
szeretünk és tudunk autót vezetni korunktól 
függetlenül. Valójában mind gyakrabban szembe 
kerülnek a kritikákkal és ott a "levegőben" van a 
kérdés; hány éves korig szabad autót vezetni?......

Szögezzük le mindjárt az elején, hogy a Victoriai 
Állam törvényei nem szabnak meg határt a 
biztonságos autóvezetésnek, és ha valaki megfelel a 
vezetés követelményeinek, akár 100 éves korában is 
vezethet autót.

Természetesen a rendőrségnek, a hatóságoknak 
is vannak hivatalos eszközei, amelyek alkalmazása azt 
a célt szolgálja, hogy a szem, fül, szív és egyéb 
krónikus betegségekben szenvedők időről-időre 
kötelező orvosi vizsgán vegyenek részt, a biztonságos 
vezetés érdekében.

Szinte napirenden van a kérdés, hogy az 
idősebbek, vagy a fiatalabbak vezetnek 
biztonságosabban. Az RACV és a "Victorian 
Parlamentery Safety Committee" statisztikai 
számokkal igazolják, hogy az idősebb korú 
autóvezetők kevesebb balesetet okoznak.

Nem kétséges, hogy a 60 éves kor után már 
sérülékenyebb az emberi test és kisebb baleset után is 
tartósabb ápolásra van szüksége. Tapasztalat 
bizonyítja, hogy a nyugdíjas évek során is fontos 
szerepe van az autóvezetésnek. Ha valakitől 
megvonják a vezetési engedélyt, a feleslegesség 
érzése hatja át.

Sok a baleset az úttesten áthaladó Öregek, - az 
egyedül bolyongók - között. Az összes gyalogos 
balesetek 40%-a az idősek közül kerül ki.

Az öregkor biztonságos közlekedésben - 
gyalogos és autóvezetés - fontos szerep és felelősség 
hárul a családtagokra, az idősek gyermekeire. A jó 
közérzet, az egészséges táplálkozás nagyban függ 
attól, hogy az idősebb korban élők kapnak-e 
szeretetet, törődést, megfelelő segítséget a 
családtagoktól, a baráti körtől. Nekünk magyaroknak 
ez igen fontos velejárója a tartalmas életnek.

összefoglalva; az évek teltével fokozatosabban 
kell vigyáznunk a vezetés közben, főként itt 
Melboume-ben, ahol igen nagyok a távolságok, és 
forgalmasak az utak.

Vezessen minden magyar, ameddig egészsége és 
saját ítélőképessége ezt lehetővé teszi.

Boldog százéves korban is vezetést!.............
Zalápi
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2002
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember l;Egyed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. 

Szent Mihály 
főangyal napja. A 

magyar gazdasági év 
őszi fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja 

róla: Mihály napján 
hogyha dördül, jó 

ősz után nagy tél 
gordüL Ha sok 
makkot hozott

A LÓVERSENYRE JÁ R Ó ....
Egy férj, aki a lóversenyeket gyakran látogatja, 

álmában felkiált: Lucy, Lucy!
Felesége másnap reggel megkérdezi tőle: Ki az a 
Lucy, akinek a nevét kiabálod álmodban?

A kedvenc lovam, amelyik első lett legutóbb. 
Néhány nap múlva a feleség feltűnően hidegen 
fogadja a férjét. A férj csodálkozva kérdezi, hogy mi 
a baja, mi történt?

- Semmi különös, feleli a felesége, csak levelet 
írt a kedvenc lovad!

LOGIKUS..

JÓ RÁFÁZOTT A SZA BÓ ...
Kovács a villamosmegállóban találkozik 

Szabóval, aki sziszegve cirógatja kipirult arcát.
- Mi baj? - kérdezi Kovács.
Képzeld, mi történt velem. A villamoson mellém ült 
egy csinos, fiatal leány. Alaposan megbámultam - de 
nem mertem neki szólni.
- Kíván valamit? - kérdezte Ő. "Igen" - feleltem 
félve, de sajnos rajta ül. Erre pofonvágott.
- Meg is érdemelted - mondja Kovács.

Igen, de ráadásul a kalapom is tönkrement, amit 
magam mellé tettem az ülésre.

KINEK VAN A LEGJOBB Á LLÁ SA ?....
A kérdés az, hogy kinek van a legjobb állása?

A pápának - volt a felelet.
,hogy miért?

Mert csak egy főnöke van, és azzal is csak a halála 
után tud majd találkozni?

Egy házaspár kirándul a hegyek közé. A hegy 
tövében így szól az asszonyka a férjéhez:

Emlékszel, ma tíz éve, hogy fenn jártunk a 
hegytetőn?

- Úgy emlékszem, mint ha ma történt volna - feleli a 
félj.

Apukám, én is veletek voltam akkor? - kérdi a 
kilencéves kisfiúk.
Igen, fiam. Én vittelek fel, anyukád hozott le.

M ISSZIONÁRUS...
Egy misszionárus a pokolról beszél az eszkimóknak; - 
az egy olyan hely - mondja, ahol borzasztó hideg és 
rettenetes fagyok vannak.

A misszionárus barátja félrehívja, és 
szemrehányást tesz neki, hogy félremagyarázza a 
szentírást;
De kérlek, szól az előbbi - ha azt mondanám nekik, 
hogy ott meleg van, mind oda kívánkozna!
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SZENT ISTVÁN és APÁKNAPI
MEGEMLÉKEZÉS

Vendégeink:
George Lekakis 
Robert Stevens 
W ayne M olesworth 
Judy M cDougall 
Sue Merts 
Graeme Emonson 
Dézsi Csaba
Faith Ferenc
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A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN
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OUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:

Az augusztusi összejövetelek fénypontja 
volt a Melbourene-ből itt nyaraló Knox Idős 
Magyarok Klub-tagjai voltak. Ez a Klub a 
Melboume-i Magyar Központban 
találkoznak, és arról híres, hogy Ausztráliában 
a legtöbb taggal rendelkezik. A csoport 
kirándulás-intézőjével MERKLI Ferenccel 
már telefonon megbeszéltünk olyan dolgokat, 
mint például; mi a kedvenc ételük, italuk, 
milyen süteményeket szeretnek, és még a 
kedvenc nótájukról is kérdezősködtem. 
Tudniillik itt mi szeretünk nótázgatni is.

A jó hírnevünkhöz méltó fogadásba akartuk 
részesíteni a Melboume-ből jött vendégeket. Ezzel azt 
szerettük volna elérni, hogy mindannyian, akik a 
magyarság érdekében dolgozunk, és 
megmaradásunkat a szívükön viseljük, éreztetni 
tudjuk, hogy egy egységbe tartozunk. Ezt az 
elgondolást nem csak Queenslandban, és Victoriában 
kellene ápolni, hanem ezt tovább kéne adni 
mindenkinek, hogy érezhető legyen egész Ausztrália 
területén működő emigráns magyar szervezetekben, 
hogy mi magyarok megértéssel és szeretettel tudunk 
egymás mellet élni. Csak így lehet majd megőrizni 
magyarságunkat és drága anyanyelvűnket, ma és a 
jövőben is.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy itt az "Arany
partok" tájékán csak pár száz magyar él, - ez 
lényegében egy turista világ - (úgy mint otthon a 
Balaton és környéke) örömmel mondhatjuk, hogy a 
korosodás és távolságok ellenére is 110 tényleges 
tagja van a kis Arany partokon működő magyar 
nyugdíjas klubnak. Az itt működő magyar öt magyar 
közösség közül a legnépesebb. A benne dolgozó 
munkatársakkal mondhatjuk, hogy a legnépszerűbb. 
Ez nem csak a kedvezményes étkezéseknek 
köszönhető, hanem a megértő és szeretetben eltöltött 
boldog órák, szórakozások, a jó hangulat segíti elő. A 
jobbnál jobb előadók és szereplők névsora állandóan 
nő, (egyenként megnevezni nagyon sok időbe telne, 
de majd legközelebb azt is megtesszük) - olyan sok 
tehetséges magyar jön közénk, hogy még egy magyar 
"színház" megszervezése is esedékes lesz.

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

A finom magyaros ebédek ( klub napok 
fénypontja) és azok előállítójáról, majd a következő 
újságban számolunk be.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL M ECHANIC

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

A Knox Klub vendégei a Kovács és Merkli házaspár 
A Gold Coast-i Nagy házaspárral.

TRAVEL A'GFNCr
Lic.No.32245

Ha az utazási célja M agyarország 
Európa vagy bárm elyik 

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H .(03) 9705 6478. 
M obile: 0418 108 730
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A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon._
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 

Telephone (03) 9544 1911; Home Office (03) 9596 4967. 
Mobile 0413 135 609; E-mail bda@blue.com

A kukorica története
(részletek, az Ezred évek asztalánál... tanulmányokból)

Az Óceán másik oldalán, időszámításunk XV. 
Századában létezett egy olyan világ, amelyet még ma 
is csak nehezen tudunk elképzelni: földművelő 
társadalom, királyok és papok uralma alatt.

A pénzt nem ismerték. Az arany, amelyet a 
bányákból fejtettek, csak ékszerek készítésére és 
templomok díszítésére szolgált. A földet felosztották 
a családok között, azzal a kötelezettséggel, hogy 
megművelik. Bizonyos területek a királyt illették, a 
többit az isteneknek és a papoknak tartották fenn. A 
hatalom éberen őrködött, hogy előre nem látható 
esetekre mindig legyenek élelmiszer készletek. Ezt az 
egész élelemmennyiséget csaknem a maize nevű 
magféleség szolgáltatta, amelynek a franciák nem is 
változtatták meg egykori nevét, mais: kukorica.

A kukorica több birodalmat és civilizációt 
meghódított: M exikó aztékjait, Columbia csibcsáit, 
Guetamala majáit, Peru inkáit. Ezek a népek azért 
nem szántottak, mert nem volt igásállatuk. De nem 
volt az egész kontinensen sem; különben is 
feleslegesnek tartották a föld megforgatását. 
Megelégedtek azzal, hogy az ősrégi ásóbottal kissé 
meglazították a földet. Majd az asszonyok szabályos 
távolságokban lyukakat vájtak, és mindegyikbe két 
kukoricaszemet dobtak. Ezek után pedig guanót, 
hamut és emberi ürüléket szórtak a földre. A kukorica 
már 90 nap alatt beérett. Az itt élő népek közül 
emberemlékezet óta egyik sem szenvedett éhínségtől.

Az aztékok alaptermészete nem volt kegyetlen, 
családi életük meg éppenséggel szelídnek volt 
mondható. De mélységesen hittek abban, hogy 
termésük nem érik be, és elemi csapások sújtják őket, 
hacsak szabályos időnként nem ajánlottak fel

isteneiknek emberáldozatot. Ezért minden évben 
kiválasztottak hadifoglyaik közül egy-egy 
különlegesen szép ifjút, majd egy éven át, vallásos 
tiszteletekkel vették körül, hozzáadták feleségül a 
nemzetség négy legszebb leányát. Az év letelte után 
szertartás közepette felvágták a mellét, és kitépték a 
szívét. A kukorica istennőjének is áldoztak, 
gyermeket, fiatal lányokat, asszonyokat. Az 
emberáldozatokat nagy ünnepségek keretében 
mutatták be, a résztvevők - beleértve magukat az 
áldozatokat is - elragadtatott révülete közepette. Az 
ünnepi szertartások során az aztékok embervérrel 
gyúrt kukoricalepényt ettek.

A termékenységért bemutatott áldozati 
szertartások nem mindenütt voltak ilyen kegyetlenek. 
A maják a madáráldozatot is ismerték. Az inkák Peru 
partvidékein, ahol csak ritkán esik, csodálatos 
öntözőhálózatot építettek ki, amely nem maradt el a 
híres római öntözőrendszer mögött. Földjük szegény 
volt, de a szigetek madarai elsőrendű gaunót 
szolgáltattak, és ezeket a madarakat a törvény is 
védte: fejvesztés terhe mellett tilos volt a szigetre 
lépni a fészekrakás időszakában. A mezei közmunka 
mindenki számára kötelező volt, 25 - 60 éves korig, 
de ez még a terméketlenebb vidékeken sem tartott 
tovább, mint évenként két vagy három hónapig.

A kukoricaszárban található nedvből cukrot és 
egy eresztett italt készítettek. A kukoricaleveleket és 
szárat kunyhók építésre használták fel. A termést néha 
zsengén, néha éretten fogyasztották. A zsenge 
kukoricát forró vízben főzték, vagy kemencében 
sütötték meg, avagy forró hamuban pörkölték. Ha 
megérett, lemorzsolták, a magvaktól lisztet őröltek, a 
lisztet feleresztették, s ebből pép lett. Ezt a pempőt 
rendszerint valamilyen mártással leöntve vagy vagdalt 
hallal vagy hússal fogyasztották. Leginkább lepényt 
sütöttek a pempőből, és azonmód, melegen ették. 
Azért ették melegen, mert így ízletesebb volt, de azért 
is, mert ha kihűlt, megmerevedett. Csakis nők 
foglalkoztak a lepény készítésével. Ők őrölték 
(nagyon durvára) a lisztet, ők gyúrták, sütötték; még 
az eladás is asszonyi munka volt. A kemencék 
amolyan nagy, vastag falu korsók voltak, amelyeket a 
földbe mélyesztettek. Úgy fűtötték őket, hogy tüzet 
raktak bennük, aztán kiszedték a parazsat, majd a 
sütnivaló lepényt a kemence falához rakták. A 
hatalmas kukoricabirodalom lakói legalább huszonöt 
féle elkészítési módját ismerték ennek a növénynek.

A kukorica szemei oly súlyosak, hogy a szél 
nemigen tudja őket szétszórni. Azt is megfigyelték, 
hogy ez a növény nem tudja felvenni a harcot a vadon 
termő növényekkel. Hogyan lehetséges, hogy mégis

mailto:bda@blue.com
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fennmaradt a fajok versenyében, méghozzá akkor, 
amikor m ég az ember nem vette pártfogásba? Mindez 
nagyon furcsa, mert nem is tudjuk, hogy milyen volt a 
kukorica eredeti, gondozatlan, vad formájában. 
Minden termesztett növény ősét ismeijük, kivéve a 
kukoricáét. Úgy tűnik, mintha az ember kezéből 
saijadt volna ki.
(folytatás a következő Kisújságban....)

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

Brings You the World!
A DANDENONG HIGH SCHOOL 

Ad otthont az alsó tagozatos (1-6) és az 
érettségire előkészítő (V.C.E.) 

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, 
BARTBA GYÖRGYI 9574 0765 és 

FEHÉR ALAN 97919289.

M A G  V A R  JÁ T S Z Ó C S O P O R T  
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

'Szeretettel várunk gyermekeket 
játszócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
könátékokkal, mesékkel és szabad játszással 

szórakoztatjuk ókét

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

wantimai Magyar Házban.

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

MEGHÍVÓ
A 54-es Hunor és Magyar és a 
63-as Tormai Cecil Cserkészcsapat 
Szeptember 7-én, délután 2 órai kezde|
APÁK NAPJÁT ünnepel 
A Magyar Központ Ifjúsági épület alsó termeoen 
Finom ebéd fogyasztható, élő zene mellett.
Mindenkit szeretettel Várunk!

AZ ÁRPÁD IDŐS MAGYAROKAT 
GONDOZÓ OTTHON

2002 szeptember 8-án, vasárnap 12:30 órai kezdettel 
jótékony célt szolgáló

DISZNÓTOROS EBÉDET RENDEZ
A Magyar központ Ifjúsági Termében,

(amelyet az ízletes ételeiről ismert Tóth Józsi bácsi készít)
Az ebéd ára egységesen $20.00

A jó  hangulatról Paska Béla és Varga Lidia 
gondoskodnak.

Jelentkezés szeptember, 5-ig, (csütörtök) a következő 
személyeknél: Vető Olga 9754 8579, Pelle Lajos 
9846 3670, Bozsán Ildikó (munkaidőben) 9801 0855.
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NAPTÁR.
Szeptember 1. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Irodalom és Zenebarátok összejövetele. 

Szeptember 7. Szombat
Ifjúsági Szövetkezet Műsora. 
d.u.2 órakor Cserkészcsapatok Apák-napja 

Szeptember 8. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u. 12:30 Árpád Otthon - disznótoros ebédje 

Szeptember 15. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Szeptember 21. Szombat 
G yöngyösbokréta B ál 

Szeptember 22. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e.10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
M agyar Társadalm i Klub-nap. 

Szeptember 29. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Regnum Szövetkezet Ebédje.____________

A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE:

A meghirdetett szeptemberi 
m agyar mozi előadás elmarad!

A legközelebbi előadás októberben lesz!

'/'v^vy4

M eg h ív ó !
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.
Szeptem ber 22.-én déli 12 órakor

Finom ebéd kedvezményes áron,
Baráti beszélgetés, zenei délután jó  szórakozás. 

DUNA ZENEKAR  
Italok a helyi bárban kaphatók.

A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.
A  KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 

M INDENKIT.
Ebéd bejelentés és asztalfoglalás:

Szabó Edit 9887-4118 ,Házy Irén 9707 1378 
és a Központ 9801 6408.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

M AG YAR K ÖNYVTÁR  
MAGYAR KÖNYVTÁR

M AGYAR KÖNYVTÁR

A M ELBOURNEI M AGYAR KÖZPONTBAN  
760 Boronia Road W antirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

K önyvtári órák: csütörtökön 11-töl 2-ig. 
Vasárnap a Szt.lstván tem plom ban tartott 

__________ katolikus szentm isék után!

„ MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)
A 2001 év rendezvényeiben élénk rész jutott az 

ifjúság szereplésének. Két bálon kerültek bemutatásra 
első bálozók: az ifjúsági szövetkezet által májusban 
rendezett és júliusban a hagyományos cserkész Anna 
Bálon. Ugyancsak nagy sikere volt a Központ 
tánccsoportjának bálja melyen hosszú műsor 
keretében mutatták be az együttes különböző 
korcsoportba tartozó tagjait, - az elmúlt év alatt 
betanult táncokat; A népi és modem táncokat 
nagyszerűen díszített színpadon a m egfelelő 
fényhatások mellett mutatták be. Néhány hónappal 
később a Gyöngyösbokréta táncegyüttes rendezett 
nagysikerű bált, ahol több mint 600 személy jelent 
meg. A bálokon kívül említésre méltó még az év 
folyamán megrendezett Táncházak, ahol mind a két
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alkalommal a Sydney-i Transilvaniac's népi zenekar 
játszotta a talp-alá valót. Ezt követően, az év végén 
Érti Péter és Béres Anikó a budapesti Honvéd 
Együttes népi-tánc tanfolyamot tartottak 
nagyszámban megjelent Melboume-i ifjúság részére. 
A Millenniumi Szent István Bálon a Regnum 
Marianum katolikus egyházközösség fennállásának 
50-ik jubileumát ünnepeltük.

A Szent István ünnepélyt, az azóta tragikus 
körülmények között elhunyt Zsembery Mária 
rendezte a tőle megszokott alapos rendezési 
tehetséggel. A műsoron szavaltak, ének és 
táncszámok, valamint videó-vetítés az egyházközség 
ötven éves múltjáról volt megemlékezés.

Október 23-án, az egyesületek megkoszorúzták a 
Hősi Emlékművet, majd az ifjúsági teremben a 
megemlékezést Jekler Irén rendezte. Javarészben az 
irodalmi kör közismert szereplői szavazataival, a 
vegyes-kórus énekszámaival és zeneszámokkal volt 
dúsítva az értékes műsor. A megemlékező beszédet 
Faith Ferenc mondta.

Szeptemberben tartottuk az Ifjúsági és 
Cserkészotthon fennállásának huszadik évfordulóját. 
Az est díszvendégei Dr.Gyürk István Canberra-i 
nagykövet feleségével, valamint Szabó László Zsolt 
kulturális attasé voltak. A nagyszámban megjelentek 
megtekinthették az építkezésről készült fényképeket, 
újságcikk sorozatot kiállítás formában. A pezsgős 
vacsorával egybekötött műsor fénypontjai voltak a 
nagykövet beszéde, Jandó Gyula humoros 
visszaemlékezése, Biszák Júlia énekszámai, 
emlékoklevelek átnyújtása az elmúlt húsz év 
igazgatók számára és a 300 személyes torta 
szétosztása. A tánczenét Risztics István és zenekara 
szolgáltatta.

Az év Mikulás piknikje nagyon jól sikerült, mert 
az olyan ritkán előforduló ragyogó idő-járás volt. Ez 
alkalommal több, mint ezer résztvevő jelent meg a 
Lajos liget hűsítő fái alatt.

Hasonlóan jól sikerült a Karácsonyi 
Gyertyafényes est a Regnum Co-operative 
rendezésében, melyen a nagyszámú előadó-gárda 
szerepelt. Ezek között volt a gyerek kórus, melyet 
Biszák Júlia tanított be, a Baptista és a vegyes kórus 
járultak hozzá az est sikeréhez.

A sikeres és eseménnyel dús 2001 évet a 
Szilveszteri bálon búcsúztattuk, melyen a nagyszámú 
közönséget a Székely zenekar szórakoztatta.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN*» CLUB HÍREI.
Találkoznak a M agyar Központban,
760 Boronia Road W antim a. 3152,
Szeptemberi összejövetelek: 10-én és 24-én.

A Klub nagyszabású előadást szervez az idős 
magyarok mindennemű megsegítése érdekében.

Képünkön K ovács András a K lub elnöke, Dudás 
M argit az SBS rádió m unkatársa segítségével 
interjút készít Judy M cDugoll-laf, a M igrant 

inform ation Centre képviselőjével.
Az összejövetel Címe: "A z idősödés és a z  érzelm i 
k iegyen sú lyozottság”, amit a Magyar Központban, 
2002. Szeptem ber 22-én, vasárnap rendeznek, 
d.u. 3 órától - 5 óráig.

Az előadók között, Dr.Herold Éva a 
depresszióról, Györki Susanne a családon belüli 
kapcsolatokról fognak előadást tartani. Az előadással 
egybekötött beszélgetés magyarul hangzik el.
Ez az előadás a Knox City Council, MIGRANT 
INFORMATION CENTRE segítségével jöhetett 
létre, kérjük minél többen támogassák az előadást és 
jelentkezzenek a 9873 1666 telefonszámon
szeptember 19-ig.

Szeresd és becsűid a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG........... AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, szeptemberi összejövetele a hónap 
első szom batján (szeptember 7-én) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését képük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

A NUNAWADINGI «ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Com m unity H all-ban Szeptem ber 4-én 
és 18-án lesz a két, szeptem beri összejövetel.
Rövid beszám oló a K lub életéről:

Az augusztusi hónapot nagyon vegyes, és 
fordulatos hónapnak lehet elkönyvelni. Lengyel 
Nándor alelnökünk igencsak ránk ijesztett, amikor 
megtudtuk, hogy a szívével, kapcsolatos panaszokkal 
került a korházba. A korház, hosszas kivizsgálás után 
haza engedte a "beteget" azzal a kikötéssel, hogy 
jobban ügyel majd az egészségére! Remélem ezt meg 
is "szívleli"!

Az augusztus 7-én a Központi Egészségügyi 
Szolgálat látogatta meg a Klubot. Felmérték az idősek 
orvosi igényeit, kérelmeiket és a szolgáltatások 
hatékonyságát és elérhetőségét Tagságunk igen sok 
jó  ötlettel jött elő, amiknek ha csak egy részét meg 
tudjuk valósítani, könnyebbíteni fogja az idősek 
életmódját.

Egy nagyon kedves látogatónk volt Erdélyből, 
Károly A tya Elhozta nekünk Erdély üzenetét, - 
Erdély legszebb dalait énekelte nekünk. Nagy 
forgalom lett az Atya körül, mindenki akart valamit 
kérdezni, vagy mondani neki. Az összegyűltek 
áhítattal, hallgatták szavait, - emlékek, képek jöttek 
elő sokak emlékezetében. Egy-két könnycsepp 
igazolta, hogy sokan emlékezetben haza tértek.... 
Köszönjük Károly Atya ezt a szép napot, amit a
Klubunkban töltött......emlékeinkben örökké élni
fog ....

A Klub augusztusban emlékezett meg 
megalakulásának 14-ik évfordulójáról. Az 1989-es 
alakuló gyűlés a Nunawading-i városházán volt, így 
kapta a nevét is a Klub. A  Klub sok jó  és értékes és 
vezető tagja már az örökkévalóságban élnek, 
nincsenek közöttünk, de emlékeik még élnek, 
munkájukat, útmutató kezdeményezéseiket mi híven 
követünk. Köszönet munkájukért, - nyugodjanak 
békében.

A Klubban még van elég sok eredeti tag, akik 
alakulástól kezdve megjelennek, azokra 
támaszkodunk, ha tanácsokat keresünk - ügyes bajos 
dolgainkra. A Falu Bölcsei (így nevezzük őket) 
mindig híven kisegítenek mindenkit.

A sok-sok tag, aki a Klubot támogatta 
akármilyen formában, és részese volt közösségi 
életünknek, - emlékeink sorába kerülve - köszönetét 
mondunk nektek. Közel vagy távol, - részesei vagytok 
egy Születésnapnak, - 
velünk ünnepeltek!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT NUNAW ADINGI 

ÖRÖK IFJAK!

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 I T  Z R О Y.

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

M inden 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:

M inden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 

} M indenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Com m unity 
Centre-ben, M em orial Drive Noble Park 3174. 
Szeptem ber, 2-án és 16-án. (Minden hónap első és 
harmadik héttőjén). Szeptem ber 29-én ebéd! 
Szeptemberben, 1 napos tervezett kirándulás.
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.
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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.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében: Tóth Katalin.

BRIM BA NK I ÍST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfon 10 órától 4-ig az 
Erríngton 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 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
A DMSz, Szeptember 22-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 Mala N ellie 9774 8067 telefonszámán.

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

Étlapról választhat ízletes ebédetAmcsorát! 
(teljes italengedély)

Pénteken és Szombaton du.&30-tól -  11-ig. 
Vasárnap de.l2-től -  du.5-ig.

Élő zenével táncolhatsz és énekelhetsz 
Risztics Pityu zenéjére.

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 
Tel,(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
M elbourne! 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!

Szeretettel üdvözöljük a 
Fitzroy-i Református G>1ilekezet 
Intemet-en megjelent Honlapját, a 
www.hungarianreformedchurch.com 
alatt. Ez - hajói hallottam Dézsi 
Csaba református lelkipásztoruk 
érdeme. További jó munkát kívánunk neki és  ̂
gyülekezetének.

A kedves olvasók türelmét kérem az újság 
kipostázásával kapcsolatban. A  posta ismét újabb 
követelményeket kíván az újságok kipostázásával 
kapcsolatban.________________

a u s z t r á l i a i  k is u j s a g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNY1 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:.............................................................

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

