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és mi lesz az öregekkel?....
Aki a helyi híreket hallgatja, észre veszi 

a m indennapos vitákat a korházi ellátás, és az 
öregek gondozása és ápolásával kapcsolatban. 
Ez nem csak ittA usztráliában probléma. A világ 
öregedő lakosságát érinti legjobban, - ez ma már 
mindenki által elfogadott tény.

Sok olyan tényező alkotja ezt, a 
rózsásnak nem mondható helyzetet, ami a világ 
politikusait, társadalomtudományi szakembereit 
is elgondolkoztatja. A föld népességének 
gyarapodása, a hosszabbított emberi élet 
biztosítása az em beriség vívmánya ugyan, de 
előre látó m egoldást kell találni az életviszonyok 
szabályozására m ielőtt globális viszonyban bajba 
kerül az emberiség!

Általában a fiatal generáció e változó 
világban, kisebb-nagyobb nehézségek között 
megélnek, - de mi lesz az öregekkel?

Az életkörülmények és társadalom  
változását láthatjuk magunk körül, és az egyik 
legnagyobb változás a családi rendszerekben az, 
hogy a hagyományos öregellátás, ami a 
családokban rendszerint anyái és nagymamái 
láttak el, megváltozott. A mamák m a m ár más 
életform át folytatnak, m int 50 évvel ezelőtt. M a 
a m egélhetés és önállóság tudata karrieres 
állásokba lefoglalja őket, és a gondozás a 
"szakszerűen" felszerelt öregotthonok végzik. Ez 
a megoldás látszólag a helyes út, de sok 
m egkötöttség és anyagi problém ákkal is jár.

Napmind nap halljuk a különböző 
öregotthonok becsukják kapuikat. Az állam  nem 
ad elég segítséget, de megszabják a hivatalosan 
elvárt ellátást, am it egy kisebb m éretű otthon 
nem tud anyagilag ellátni. A minap beszéltem  az 
egyik legnagyobb öregellátó intézmény 
vezetőjével, ami jótékonysági és nem állam i 
intézmény. A m egadott irányok szerint, még az 
önkéntes munkások segítségével, és az állami 
segítség igénybe vételével is csak nagy számú 
ellátás m ellett kifizetődő a vállalkozásuk. 
Érdekes látni, hogy itt Ausztráliában legtöbb 
nemzetiség bevándorló csoportja létesít 
valam ilyen formában az idős generációja részére 
elszállásolásos gondozó helyeket. Úgy m int itt 
M elboum eben m űködik az Árpád-otthonunk.

Ha valaki jár, m int ahogy én az idős 
magyarok Klubjaiba láthatja, hogy egyre több és 
több idős magyar találja meg helyét újra a rég
látott és felejthetetlen baráti köreiben. Sokkal 
többet és jobban beszélik újra a magyar nyelvet, 
visszaemlékeznek a "régmúltra" m intha nem is 
élték volna az életük nagy részét idegen földön.

Ez az ország pedig számon tart és segít 
(amennyire lehet) az emigránsokon, csak ezt a 
segítséget meg kell találni és felhasználni idős 
magyarjaink számára!

A gondolat tervet szül, a terv valóságot és 
jövőt biztosít. M indent el lehet érni ebben az 
országban, csak akarni kell!

Szeverényi László.
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Budapestről tudósít: Dr. Szaiontai Éva.

Л budapesti
FÉSZEK MŰVÉSZ KLUB
júniusi, vidám évzárójáról, és kert-nyitó 
"(janiéit - parti»” -járói beszámoló:

A vidám záróműsoron fellépett B udapest 
K lezm er Z enekar:

Jáv o ri Ferenc (Fegya) alapító, zenekar- 
vezető, hangszerelő - zongorával és énekkel;

K ohán István - klarinéttal. G azda Bence - 
hegedűvel, énekkel; Nagy A nna, harmonikával; 
Tam ás G ábor - énekkel; K iss G ábor - 
nagybőgővel; Végh B alázs - ütőhangszerekkel; 
B író E szter - énekkel.

A hangulatos évzárót Eszter, a Klub művészeti 
titkára szervezte meg művészi szakszerűséggel. A 
hangulatos műsor és a kiváló túrós-gombóc közben 
Galambos Tibor, a Fészek Művész Klub igazgatója 
felkért, hogy üljek át asztalához, mert ott 
beszélgethetek Krencsey Mariannái, aki nemrég 
érkezett New York-ból, s aki a New York-i Fészek 
Művész Klub igazgatója, illetve a budapesti Fészek 
Klub tiszteletbeli tagja is.

Krencsey M arianne 1931-ben született, de ma 
is kislányos, bájos mosollyal köszöntött Nemes Gyula 
doktorral, orvos féijével, akivel látogatott el 
Budapestre. És - természetesen - nem kerülhette el az 
itteni Művész Klubbot.

A rákoscsabai művésznő tanulmányait 
bölcsészhallgatóként kezdte, majd a Színház - és 
Filmművészeti Főiskola rendezőszakán folytatta. 
Makk Károly rendező fedezte fel. Szigligeti 
"Liliomfí" című komédiájában filmezett 1954-ben 
először. A filmbeli bájos, szőke Mariska szerepében 
belopta magát a nézők szívébe.

Beszélgetésünk közben megemlítettem, hogy 
nemrég néztük nagy lelkesedéssel, újra meg újra 
magyar-svédekkel videokazettán a "Liliomfit".

De jól ismerik, szeretik Svédországban azokat a 
filmeket is, amelyekben bemutatta emberábrázoló 
képességét, sokoldalúságát. Ilyenek a "Gábor diák" 
(1955), a Szegény gazdagok" (1959), "Két emelet 
boldogság" (1960), a Noszty fiú esete Tóth Marival 
(1960), az "Aranyember" (1962), és a "Tenkes 
kapitánya (1963) - 13 részes TV - film sorozat.

A Fészek évzáróján, beszélgetés közben 
emlékeztünk vissza Marianne színészi pályafutására. 
Először a Vígszínházhoz, majd 1958-62 között a 
kecskeméti Katona József Színházhoz, utána a 
szolnoki Szigligeti Színházhoz, illetőleg a pécsi 
Nemzeti Színházhoz szerződött. Több klasszikus 
vígjáték dekoratív fiatal női szerepeit alakította. 
Utolsó színháza a József Attila Színház volt, ezután 
már csak fellépéseket vállalt.

1966 végén, orvos férjével Londonba utazott, 
később az USA-ban kért politikai menedékjogot. 
Nem tudtam itt élni a Kádár-rendszerben - mondta 
Máriáimé a beszélgetés során. - De a rendszerváltozás 
után már többször hazalátogattunk fériemmel.

Majd együtt emlegettük, a New-York-i Fészek 
Klub közös ismerőseit, a régi tagokat: Fellegi Terit, 
Bárdossynét (Clair Kenneth), Susanne M. Louis-t, 
Carelli Gábor elnököt - akikkel 1985-ben 
találkoztam a 344 East 69th Street-en.

Krencsey Marianne beszélt a New York-i Fészek 
Klub rendezvényeiről, ahol nemrég bemutatták 
Kertész Imre Nobel-díjas könyvét is.

Számomra a kellemes évadzáró emlékét aláhúzta 
a régmúlt neves filmszínésznővel, a ma is bájos 
szépségű Krencsey Marianne-val való találkozásom.

A képen a budapesti Fészek- Klub igazgatója: 
Galam bos T ibor, jobbján Dr.Szalonati Éva - budapesti 

tudósítónk, - báliján Krencsey M arrianne.
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2hmn Sírt etitbio #  ®oIler^
Á llítv a : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁVARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
Restaurátor

A the Australien Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja.
BIRR1GA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

Telefon: (02)365-3532

M A G Y A R N A P L Ó  iria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Világgazdaság:
a pénzügyminiszterek reménykednek

Az Európai Unió és Ázsia számos országának 
pénzügyminisztere Báli szigetén tartott 
megbeszélésén arra a megállapodásra jutott, hogy a 
világgazdaság már a közeli jövőben megélénkülhet. 
Ugyanakkor a tanácskozásukról kiadott 
közleményben azt is meg kellett állapítaniuk, hogy 
epen rövidtávon még fennállnak a növekedést 
akadályozó bizonytalanságok. Bizakodásukat nem 
csak az iraki háború befejeződésével és a 
tüdőgyulladás-járvány visszaszorulásával indokolták, 
hanem a terrorizmus veszélyének mérséklődésével is.

A 15 nyugat-európai és 10 ázsiai 
pénzügyminiszter mostani találkozója már az ötödik 
volt az úgynevezett ázsiai-európai partnerség 
jegyében megtartott tanácskozások során. A 
miniszterek ez alkalommal is együttműködésük 
fokozását deklarálták és közölték, hogy tüzetesebben 
tanulmányozzák az euró szerepét kapcsolataikban, 
továbbá miként lehet az értékpiacokat fejleszteni, 
illetve növelni - ebben is - az ázsiai pénzügyi 
szervezetek szerepét. Hitet tettek a pénzmosás, a 
terrorizmus pénzügyi támogatása elleni harc fokozása 
mellett is. ..........................

M e d i t e r r á n  k o n y h á v a l

A Z  IN FA R K TU S É S  
A  RÁK ELLEN

Széles körű tudományos vizsgálattal sikerült 
megerősíteni, hogy a mediterrán konyha valóban 
jelentősen csökkenti a szív - és érrendszeri 
megbetegedések előfordulását és az ezekből eredő 
elhalálozások számát. Az is kiderült, hogy a rák 
veszélye is mérséklődik, igaz, önmagában ez az 
étrend sem mindenható, nem árt a stressz-mentes 
életmód, a dohányzás mérséklése és a trendszeres 
mozgás sem. Jó hír viszont, hogy néhány pohár bort 
azért még megengedhetünk magunknak!

A Hungaroskills.net hírei:
A skillnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melboume-i Magyar Központban.
A helybeli idős magyarok, akik rendszeresen 
látogatják a Központot már több mint 140-en 
részvettek a tanfolyamokon. A téli időjárás nem 
kedvez az idősebb generációnak, és nem szívesen 
hagyják el otthonukat este 7 óra után. Ez tapasztalható 
a késő órákban rendezett tanítási órák csökkent 
látogatottságán is
A Központban minden második kedden, amikor a 
Knox-i idős magyarok találkoznak) 7:30-tól 9:30-ig 
találkozik a Hungaroskill.net csoportja Ez a tanítási 
időt hirdetni fogjuk szélesebb körben. A nappali 
tanítási órák minden második kedden (amikor a 
Knox-i Idős Magyarok találkoznak) a tanítás reggel 
10 órától délig tovább folytatódik.
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association minden 
szerdán, este 7:30-tól 9:30-ig tart összejöveteleket. 
Az utolsó WORD tanfolyam befejeződött. Lehet 
jelentkezni a következő tanfolyamra, ami szeptember 
elején kezdődik. Minimum hat (6) jelentkező kell 
ahhoz, hogy akár milyen tanfolyamot elkezdjünk. Ha 
lesz rá elég jelentkező az XL-t és a Photo-Shop-ot is 
tanítani, fogjuk.

Figyelem! A WORD tanfolyam, ami 5 x 2  
órából áll, magyar nyelvű információt is ad az angol 
mellett a WORD használatáról. Ez egy rövid 
tanfolyam, дат az alapvető pontokat érinti, és nem ad 
egy olyan végzettséget, amit egy TAFE kurzus ad. A 
gyakorlás minden téren nagyon fontos, és ezért
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ajánlatos, hogy aki elkezdi a tanfolyamot, legyen 
lehetősége otthon Komputer-hez jutni, amin 
gyakorolni tud. (Voltak olyanok, akik a TAFE 
tanfolyam után jöttek hozzánk, és szerintük többet 
tanultak az ötszöri 2 órán, mint a TAFE-en egész 
három hónap alatt.) A Klub órák alatt, szabad 
foglalkozás és lntemet-en való "böngészés" 
lehetősége várja a tagokat és a vendégeket. 
Computeres gondok, újdonságok megbeszélése, sőt 
tagok gép javítása, felújítása is napirenden vannak.

A Klub egyik fő célja ebben az évben a 
Központ Hon-lapjának előállítása és annak rendszeres 
felfrissítése a Központban működő szervezetek 
bevonásával.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk!

Szeverényi lászló

The Brave Nation
A Melbourne-ben éld Ambrósy Anna

könyve;
A Short Political and Social Histoiy 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 Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ARAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

E-m ail: beriferi@ alphalink.com .au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

Hirdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető: if}. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink.com.au

Toldi (folytatás)
(Arany János)

De a kínos éhség azt is irigyelte,
Hajnali álmából csakhamar fölverte,
S addig ösztökélte, addig korbácsolta, 
Míg a rétet összevissza barangolta;

Fölkereste fészkit a réti madárnak, 
Szárcsa-, vadrucának, bíbicnek, sirálynak, 
Házukat föltörte és kifosztogatta,
Tarka tojásikkal éhét elaltatta.

Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén, 
Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén:
Merre menjen? mihez fogjon? uramfia!
Nincsen hő lelkének hová fordulnia.

Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna,
Ha az édesanyja előtte nem volna:
Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának, 
Megrepedne szíve az édesanyjának.

Három napig magát ekkép vesztegette, 
Harmadik nap a nád megzörrent megette,
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja,
Mert ellátta, hogy őt csak testvére maija.

Pedig Bence volt az, régi hű cseléde,
Akit anyja küldött fölkeresésére,
Ki nagy zokogással nyakába borulva 
így szólott Miklóshoz egy kis idő múlva:

"Jaj! Eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek, 
Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek; 
Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet,
Sose hittem, hogy meglássalak ma téged.
Hogy' vagy édes szolgám?Nem haltál meg éhen? 
Nem evett meg a vad ezen a vad réten?
Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne!
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne."

mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Azzal a hű szolga szemét az ökléhez,
S öklét megtörölte ócska köntöséhez,
Letérdelt a földre, tarsolyát lette,
Ami csak volt benne, sorra mind kiszedte.

Asztalt is terített, csak úgy hevenyéből,
Az üres tarsolyból, meg a födeléből,
A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta,
Végre két almával a módját megadta.

Akkor elővette csillagos bicskáját,
Megkínálta vele kisebbik gazdáját;
Toldi a jó  késsel a cipót fölszel te,
S a cipóval a húst jóízűen nyelte.

S mily örömmel nézte Bence, a hű szolga! 
Jobban esett, mintha maga falta volna;
Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája,
Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája.

Mikor aztán Miklós az éhét elverte,
Bence a kulacsnak nyakát kitekerte:
A kulcs sikoltott és kibuggyant vére 
Az öreg szolgának a keze fejére.

Ez meg a vörösbort urára köszönte,
Néhány kortyot előbb nyelve mellé önte,
S míg azt a fiúnak nyujtá jobb kezével, 
Megtörülte száját inge elejével.

S a bor az öreget jókedvre tüzelve,
Hogy’ kinyílt a szíve! Hogy' megoldott nyelve! 
Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, 
(Ostoros gyerek volt annál néhanapján);

Azután fordítá apjára, anyjára,
Györgyre a bátyjára, végre önmagára,
S tán a szó belőle, míg a világ, folyna,
Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna!

"Haj! Be zokon esik most hallgatnom téged! 
Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet. 
Máskor, a tűzhelynél tengerit morzsolva, 
ítéletnapig is elhallgattam volna.

Hányszor elbeszélted apám vitézségét!
Majd éjfél vetette minden este végét;
Aztán mily sokára tudtam elaludni!
Hajnalig sem tudtam a szemem lehunyni.

"Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmúlt; 
Más pennával írnak; sorsom balra fordult; 
Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá,
Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá?

De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, 
Mert azért az árvák gondviselő atyja;
Tán veszett nevemet is lemossa vérem,

Mit fejemre költe drága jó  testvérem.

"Nem születtem arra, érzem ezt magamban,
Hogy itt békamódra káka között lakjam;
Nem is teremtőztem béresnek, villásnak,
Hogy petrencét hordjak akárki fiának.

Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék,
A világ mezőrül haza takarodjék,
És akkor nyakamba veszem az országot,
Szél sem hoz felétek énrólam újságot."

Nagyon elbusúla Bence a beszéden,
Szánta kis gazdáját, hogy bujdosni mégyen, 
Hallgatott sokáig s majd elfakadt sírva 
Bocskorán körmével kereszteket írva.

Végre megszólamlott s nagyon szépen kérte,
Ne nehezteljen meg Miklós gazda érte:
De Ő ezt a dolgát bolondságnak tartja,
Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja.

"Látod jó kis gazdám: György úr nemsokára, 
Három- négy nap múlva, visszamegy Budára! 
Akkor, ami elmúlt, feledésbe mégyen,
Kiskirály leszesz te az egész vidéken.

Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet,
Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged?
Itt hagynád a Bimbót s Lombárt, a hajszását, 
Kiknek hét vásáron sem találni mását?

"Itt hagynád sokféle kedves mulatságod?
Párjával malomba ki emelne zsákot?
A malomkövet ki öltené kaijára 
Molnárlegényeknek álmélkodására?

Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére, 
Egész Nagyfalunak keserűségére;
Jaj! Ne hagyd bitangul az ős Toldi házat,
Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat."

Folytatás a októberi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT, 

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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Életkorok
Sokan mondják, hogy itt Melboume-ben a 

Kisújság olvasótáborának zöme az idősebb 
korosztályhoz tartoznak, - erről már korábban is 
írtunk. Már csak azért is érdemes velük, az őket érintő 
problémákkal foglalkozni!

Idősebb korban a szervezetműködés lelassul, ami 
egymagában még nem betegség, azonban az egyes 
szervek védekező mechanizmusának jelentős 
csökkenése, már okozhat betegséget

Ma már a statisztikai adatok egész sora 
foglalkozik az átlag életkorban mérhető mutatókkal, 
hiba volna azonban, ha mindenkire egyformán 
alkalmaznánk a számok jellemzőit, vagyis mindig 
vannak kivételek. Mégis jó  tudni, hogy a 
legfontosabb szerveinktől: a szívünktől, agyunktól, 
tüdőnktől, reflexumunktól és a szexuális életünktől 
mit is várhatunk 70 éves, vagy azon felüli korunkban?

A szív 20 éves korban a 3.4 liter vért pumpál 
percenként, - 70 éves kor után már csak 2.5 litert

Az agysejtek milliárdjai csökkennek idősebb 
korban, ezért főként az emlékezés és az alvásközpont 
károsodik. Vegyük természetesnek, hogy sok 
mindenre nem emlékszünk és 70 éves korban már 2 
órával kevesebb alvásra van szüksége a szervezetnek, 
de annál több szüksége van a pihenésre.

A tüdő levegőfelvétele 30 éves korban 5.6 liter, 
70 éves korban már lecsökken 2.8 literre.

A reflexek, a kigyulladó fényre 20 éves korban, 
átlagban 0.88 másodperc alatt reagál, 70 éves korban 
0.95 másodpercre emelkedik.

A szekszuális élet 20 éves korban évente 104 
organizmust jellemez, 70 éves korban, vagy azt 
követően már csak 22 alkalmat tart nyilván a 
statisztika.

Az idős kot természetes velejárója a szőrzet 20 - 
25% -os elvesztése, a bőrfelület elernyedése, a ráncok 
megjelenése. Ezeket úgy vegyük, hogy a 
predesztináció Isten akarata, ajándék az emberiség 
számára. Mindezek után megkérdezhetné valaki, hogy 
mi az öregedéssel járó pozitív értelem? - hát talán az, 
hogy akik korábban elhaláloznak, azokat már nem 
érintik az öregséggel járó elviselendő jellemzők.

ZalápL

МАДЫА СЛОТА
T P A Y T l AftFNCT
Lic.NoJ2245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalom m al forduljon hozzánk •

R okonok k ihozatala, A utóbérlés, szállás lefoglalások!

E gyéni és csop ortos utakat Olcsó ЭГЯкоп 
Intézi: Schwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road CauHidd.Vic.3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskillnet —tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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2003
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember l; Egy ed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja.
Szeptember 29. 

Szent Mihály 
főangyat napja. A 

magyar gazdasági év 
őszi fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja 

róla: Mihály napján 
hogyha dördül, jó 

ősz után nagy tél 
gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát.

TÉVEDÉS....
Pista megböki a szomszédját egy társaságban, és az 
egyik idősebbik nőre mutatva igy szól:
- Hogy tetszik az a vén boszorkány?
- Pardon - szól a másik az az idős hölgy az én 
anyósom.
Pista nem jön zavarba, és így folytatja: - ez semmi, 
látnád az enyémet!

Bár a családalapítás "fifty - fifty" érdem,
Mindenki az anyukának hódol, szinte térden.

Van sok "anyavállalatunk" s "anyaszentegyházunk", 
Ki a kies "anyaföldbe" temeti hűlt vázunk.

"Anyacsavar" fogadja be a csavart, ha pőre, 
"Anyahajón" esküsznek az "anyakirálynőre".

Ezzel szemben, mint a lónak, ha leghátul futott, 
Férfinemnek végül csak az apaállat jutott.

Demográfiánkat nézve jól tudjuk azt ma már,
Hogy az "Apu" a világon egyre ritkább madár.

E bús tényen nem segíthet sem gólya, sem szülész... 
Tegyük védetté az apát, mert különben - kivész!

FELJEGYZÉS
A repülőgépen az egyik utas elgondolkozva nézi a 
"stewardesst, s időnként valamit beleír a jegyzetei 
közé. Szomszédja nem állja meg, és kíváncsiskodni 
kezd:
- Uram, ha nem zavarom, megmondaná, hogy mit 
jegyzetel?
- Semmi, semmi. Jegyzeteket készítek, mit mondjak 
majd otthon a feleségemnek.
- Érdekes, - például mit - kérdezi a másik?
- Hét kilót lefogyni, tizenöt évet fiatalodni, minden 
öt percben ételt, italt és kényelmességet kínálni - 
hangzott a válasz!

TALÁLÓSKÉRDÉS;

Mi a különbség egy férfi és a papagáj között?
- a papagáj képes megtanulni a kedves beszédet!
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Kulturális, Vidám, 
Szórakoztató Délután a 

Melbourne-i Magyar 
Központban!
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A Melbourne-? Magyar Televízió Egyesület, az 
MHTV nemcsak televízió adásaival hanem 
szórakoztató előadásaival és báljaival is törekszik 
arra, hogy a magyarságtudat és a magyar Haza 
szeretete erősen megmaradjon emigrációnk 
fiataljaiban és öregeiben egyaránt.

Ezt a célt szolgálta a július 27-én a Magyar 
Központ Ifjúsági termében megszervezett nagysikerű 
kulturális, vidám és szórakoztató délután is. A két- 
felvonásos előadás megnyitása előtt az Új Hullám 
Zenekar kíséretében Pákái Rózsa énekelt magyar 
nótákat, majd megnyitó idézetet olvasott fel Miskei 
Rózsa és Pákái Im re a délután két főrendezője. 
Ezután Jobbágy Sándor, az МНПА?' elnöke 
köszöntötte a szereplőket és a közönséget.

A szórakoztató előadás műsor első számaként a 
magyar cserkészeket képviselő Körlaki László 
szavalta el Ady Endre "A szivárvány halála" című 
versét, majd Németh Nóra csellón és Rachel 
Anderson hegedűn adta elő Antonio Vivaldi "Négy 
évszak - Tél" című utána pedig J.B. Bach, "D-dur - 
suit" című szerzeményét. Ezt követően Bakos Erika , 
Ábrányi Emil "Magyar Nyelv" és Váradi Erika , - a

nemrég elhunyt Kulcsár József - "katicabogár" című 
versét szavalta el. A következő számban a Magyar 
Központ Néptánccsoportjának fiataljai szavalták el 
sorozatban Pákolitz István "Pista bácsi" című versét, 
majd a Dunántúli csárdást táncolták el nagy sikerrel.

A műsor első felét Tallós József hegedűjátéka 
fejezte be, amelyben Roman Syrek 
zongorakíséretével Liszt Ferenc II. Magyar 
Rapszódiájából hallottunk részleteket. A bravúros 
játékát igazi élmény volt hallgatni.

Ezután félórás szünet következett, amikor 
frissítőkben és süteményekben válogathattak a 
vendégek, melyeknek ára már benne volt a 
belépőjegyek árában.

A második felvonást ismét Pákái Rózsa nyitotta 
meg a "Magyar Nótacsokor" dalaival, majd a 
Gerencsér testvérek, András és Adám "Tréfás percek" 
címen adtak elő egy vidám jelenetet. Őket követte 
Csemátonyi László, aki Galló Géza kedves "Mica" 
című leírását mondta el, nagy tetszést aratva. Ezután 
Nádai Ingrid hegedűművésznőnk, Lehár Ferenc "Hej 
cigány" és Hubay Jenő "Balaton" című szerzeményét 
játszotta el, Sipos-Öri Róbert zongorakíséretével. 
Őkeet követte Miskei Rózsa, aki az áldott emlékű 
Csepelyi Rudolf "Barátkozás” című versét adta elő, 
majd Gróf Mónika, Petőfi Sándor "Legenda" című 
versét szavalta el. Ezután Várkony László jelenleg itt 
tartózkodó budapesti egyetemi hallgató, Arany János 
"Rákócziné" című balladáját olvasta fel, majd az 
előadás fénypontjaként, fiatal énekművésznönk, 
Patócs Joanna, a "Szép vagy', gyönyörű vagy 
Magyarország" és "Hajlik a rózsafa, hajlik a lány" 
című dalokat énekelte el Sipos-Öri Robert 
zongorakíséretével. A műsor utolsó két számaként 
Sípos-Őri Róbert - (Mr.Előadások) - zongorán 
Fredric Chopen "Etűdé Opus 11, No 3, és Liszt 
Ferenc XV. Magyar Rapszódiáját játszotta el . Nem 
kell mondanom, hogy most is mint mindig vas-tapssal 
köszönte meg a közönség művészi előadását.

Az előadás végén a főrendezők külön 
dicséretüket és köszönetüket fejezték ki a 
rendezésben résztvevőknek, valamint a frissítők és 
sütemények elkészítőjének és felszolgálójuknak.

Külön meg kell említeni még a festészeti 
kiállítást, amelyben Mrena Teréz, Bartha Manci, 
Csepelyi Magdolna és Pákái Mária festményei 
szerepeltek.

Mindent egybevetve: az MHTV nagyszerű 
munkásságát és a rendezők kitartó munkáját csak 
dicsérni lehet. Jelszavuk lehet: Áldás kísérje a 
magyar nyelvet!

Polgár Lajos
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A OUEENSLANDI H ÍR EK ;
Most a végével kezdem a beszámolót, azzal a 

kéréssel, amit Sanyi írt az értesítője végére: Laci, 
ebből szép beszámolót írj, hiszen a te Klub-társaid 
látogatásáról számolunk be, ami olyan szép volt, hogy 
ha írsz róla, a magyar nyugdíjas klubok erőt 
merítenek majd belőle a további jó munkájuk 
érdekében". Ami tőlem telik, megteszem - hiszen 
tudjátok ezt már régen!
A G old-C oast-i N yugdíjas K lub m eséi:

Az augusztusi összejövetelünk fénypontja a 
Knox-i idős magyarok klub-tagjai látogatása volt. 
Nagy volt a meglepetés, - a régi jó  ismerősök, barátok 
és rokonok újra láthatták egymást. Meghatódva 
láttuk, ahogy Várnai Lajos tagunk könnyes szemmel 
üdvözölte a rég nem látott újpesti játékos társát 
Petyánszki Gézát, majd Nagy Magda nagy örömmel 
ölelte át a "nyugdíjas világ" legigazságosabb titkárát, 
Brachna Annát, kinek segítségével öt évig vezette a 
Casey Idős Magyarok Klubját. Még tovább tudnánk 
sorolni a meglepetéseket, könnyektől csillogó 
szemeket, de a papír nem lenne elég elmondani 
azokat az érzéseket, az majdnem leírhatatlan, amikor 
egymásra találnak a régi jó ismerősök. Hol történhet 
ez meg? - Csak is Queensland-ban ahol immár a 
harmadik Klub alapítói a Nagy házaspár annyi jót tesz 
az idős magyar közösségekért. -

A hivatalos fogadtatás és beszédek után, amit 
vas-tapssal ismert el a megjelent közönség, - finom 
ebéd várta a megjelenteket. Rántott hús, - rizsa, 
sonkás lecsóval betakarva, bor, sütemények, kávé. (A 
király is megirigyelheti!)

Megindult a beszélgetés, aminek se vége se 
hossza nem volt. Mindenki egy év - sok év - 
eseményeit akarta elmondani a legrövidebb idő alatt. 
A kellemes hangulatot emelte Harty Rózsika hegedű 
és Papp Károly zongorajátéka. A sok lelkes idős 
magyar, aki elősegíti az összejöveteleinket - igaz 
köszönet nekik - mindenki nevében. Külön meg kell 
említeni a Pokrovencky házaspárt, Kovács Marikát, 
Szaba Marikát és Lacit. Az adakozók mellett a segítő 
kezeket is meg kell említeni, felszolgálás, takarítás, 
mosogatás és székek elrakása. Ezekben a 
feladatokban is kiemelkedő munkát végeztek Wurtz

Jánossal az élen még sokan mások. Köszönet 
munkájukért. Jobbulást kívánunk Havas Mancikának, 
reméljük a közeljövőben felgyógyulva ismét, 
elfoglalhatja helyét a sok jót akaró és tevő magyarok 
között. Ez az összejövetel VIDEO kazettán meg van 
örökítve, és ha lesz másolat Melboume-be is eljut 
nem csak a híre, hanem az élő bizonyítéka is ennek a 
találkozónak.

Egységes megegyezésünk az volt, hogy bizony 
nem fiatalodik egyikünk sem, és ma már többen és 
többen rászorulunk a jó szóra, segítségre, megértésre - 
hiszen senki sem tudja, meddig örülhetünk egymás 
társaságának. Ki - ki dolgozzon azon, - és ez a Gold 
Coast-i Idős Magyarok Klub vezetőinek is a célja, - 
hogy tegyük széppé, és felejthetetlené azt a pár órát, 
amit együtt tudunk eltölteni. Próbáljuk elhinni, hogy 
ha mindenki ezen az alapon él és dolgozik, akkor van 
jövője a magyar összetartásnak, életünknek. Ezekkel a 
szavakkal búcsúzom, és ismét megismétlem, hogy 
minden magyar Klubot szívesen látunk itt a Gold 
Coast-on. Tudom, most már sokan vagyunk, hiszen 
minden nagyobb ausztrál városban vannak magyar 
nyugdíjas Klubok. Nem kell elfelejtem, minden 
kedden találkozunk, és mindig szeretettel vár minden 
kedves magyar honfitársunkat;

A vezetőség nevében, Nagy Sanyi

Utazzon velünk a Kárpát
medencébe!

A következő ú t M agyarország - Felvidék- 
Erdély két (2) hetes körutazás. 2003. Szeptem ber 

10. Részvételi díj: $950 US.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 11. oldal

Teljes ellátással, - légkondicionált 
autóbusszal, a T ransilvania Tours
szervezésében.

Budapest - Szentendre - V isegrád - Hollókő 
- Besztercebánya - Selmecbánya - Késm árk - 
Lőcse - Szepesvár - Eperjes - Kassa - Tokaj - 
N yíregyháza - M átészalka - Szatm árném eti - 
N agybánya - Kolto - M áram aros - Borsafüred - 
Kolozsvár - Torockó - N agyenyed - Körönd - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - Bucsin-tető - 
Fehéregyháza - Segesvár - M edgyes - Körősfő - 
N agyvárad - Makó - Szeged - Ó pusztaszer - 
Bugac - Kalocsa - Pécs - Mohács - V illány - 
Keszthely - Tihany - Székesfehérvár - Budapest.

További inform ációt és jelentkezés a 36-30- 
433-6628 telefonszám on Burian Erzsébetnél, 
vagy E-mail erdelvfelvidek@vahoo.com

VILÁG KORONÁJA
Irta: Szabó István

A SZENT KORONÁRÓL,
ÚJ REGE SZÁLL SZÉPEN, 
KIRÁLYUNK AJÁNLOTT 
MÁRIÁNAK RÉGEN. 
VÉDŐSZENTJE LETT ÍGY,
A MI SZÉP HAZÁNKNAK,
ÍGY LETT SZŰZMÁRIA, 
KIRÁLYNŐ ORSZÁGA.

PÁPA SZŰZMÁRIA 
CÍME KÖZÉ TETTE,
VILÁG KIRÁLYNŐJE,
CÍMÉRE EMELTE.
AKI A SZERETETT 
JÉZUSUNKNAK ANYJA,
VILÁG KIRÁLYÁNAK,
DRÁGA ÉDESANYJA.

LEGYÜNK BÜSZKÉK ARRA, 
LEGYÜNK BÜSZKÉK RÁJA, 
SZŰZMÁRIA FIA,
A VILÁG KIRÁLYA.
SZENT ISTVÁN KORONÁT, 
VÉDJÜK, SZÓT EMELÜNK, 
VILÁG KORONÁJÁT, 
IMÁINKBA VESSZÜK....

VIGYÁZZ AZ EGESZSEGEDRE!
Táplálék-kiegészítők az 

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden termék 100% term észetes anyagból)
MACSKAKAROM, MEDVESZŐLŐ 

GINKCO BILOBA 
$49/doboz (kipostázva) 1 hónapi adag. 

Több információ a WEB oldalakon: 
Magyar nyelven: www.vipgroup.hu 

Angol: www.vipgroup.net vagy www.vipitaly.net 
Megrendelhető a 0419 532 947 számon, vagy 

e-mail: andz@iprimus.au 
ELADÓKAT ÉS ÜZLET-TÁRSAKAT 

KERESÜNK AUSZTRÁLIÁBAN!

41, A N N A  BÁL
2003 TÚLIUS19.

A HAGYOMÁNYOS 
CSERKÉSZ BÁL 

A MAGYAR KÖZPONT 
ZSÚFOLÁSIG MEGTELT 

NAGYTERMÉBEN 
POMPÁS RENDERÉSBEN 

ÜNNEPÉLYES 
KERETEKBEN ZAJLOTT LE.

Az bálanya ez évben Kovássy Éva volt kísérője 
Lippai Rauch Károly, "Pubi -bá", aki majdnem 
minden (kivéve két alkalommal) látta el ezt a 
tisztséget!

Az ünnepélyes bevonulás, és a Himnusz 
elhangzása után Kovássy Marianne, a Melboume-i 
Magyar Leány-csapat első parancsnoka méltatta a 
csapat 40-éves munkáját, a többi parancsnokokkal 
együtt, (lásd 12. oldal)

mailto:erdelvfelvidek@vahoo.com
http://www.vipgroup.hu
http://www.vipgroup.net
http://www.vipitaly.net
mailto:andz@iprimus.au
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40 éves a Mebourne-i
Magyar Leánycserkész.......... ...— ■.

csapat!
Részletek a hagyományos Cserkész ANNA-BÁL-on 

elhangzott Mara néni visszaemlékezésből.
A 63. sz. Tormay Cecil leánycserkész csapat 

megalakulását az 1-ső Ausztráliai Magyar Jamboree- 
nak köszönhetjük. Ezen a Jamboreen, Bemhart Béla, 
az akkori Sydney-i csapat parancsnoka, régi 
ismerősöm beszélt rá arra, hogy alakítsam meg a 
Melboume-i leány-csapatot. A gyors kiképzés után, 
és a Faith Feri-bácsi által megszervezett Szülői 
Fenntartó Testület segítségével beindult a csapat. Az 
első táborunkat Daylesford-ban tartottuk, igen kis 
tudással, de annál nagyobb lelkesedéssel. Életemben 
nem főzet 22 személyre, így rengeteg almát és sajtot 
rendeltem, hogy éhen ne haljunk. 1966-ban már nagy 
fába vágtuk a fejszénket, amikor Perth-ben 
részvettünk a 2.-ik Magyar Jamboree-n. Most már 
több mint 60 tagja volt a lánycsapatnak. Ezt követően 
Melboume-be visszatérve nívós előadásokkal 
örvendeztettük meg a cserkész-szülőket és Melbourne 
magyarságát. Az előadásokra készülve a cserkészek 
magyarul beszélve és énekelve tettek hitet 
magyarságuk mellett. A "János Vitéz-t" a "Hári 
János" követte, majd a fiú csapattal együtt a "Regős 
Fonót" adta elő csapatunk. Az 1969-70-es Jamboreen 
már 4 rajban, 126 leány vett részt. 1970-ben adtam át 
a parancsnokságot Pálos Enikőnek.

Enikő folytatja a beszámolót: - a 70-es években 
Ausztrália legnagyobb létszámú cserkészcsapata 
lettünk! - Ekkor már az összejöveteleket a Westgarth- 
i Magyar Házban tartottuk. Itt bőven volt alkalom 
magyar tudásunkat tovább fejleszteni. Éveken 
keresztül, a fiúcsapattal együtt a "Március 15.-i" 
emlékünnepélyeket, az Ausztrália-i Magyar

Találkozókon pedig versekkel, balladákkal, népi
táncokkal gazdagítottuk a műsorokat. A "regős
könyvek" és a "kiscserkész kézikönyv" kiadásával, és 
a ”5463" kéthetente kiadott csapatújsággal a magyar 
nyelv és válogatott ifjúsági irodalommal bővítettük 
cserkészeink tudását. A nyolcvanas évek eleje az új 
Magyar Központ építése után itt talált otthonra a 
Melboume-i Magyar Cserkészet. Ezekben az években 
jelentek meg a "második generáció" kis magyar 
cserkészek. Ekkor sikerült megvenni a Rauch Pubi- 
bá-ról elnevezett Cserkész-parkot Warburton mellett. 
Ezen a gyönyörű területen, előbb kisebb-nagyobb 
nehézségek mellett, - de saját területen - 
táborozhattunk, mindenki örömére. Ez a park az 
egyetlen magyar cserkész-tulajdon! 1987-ben adtam 
át a vezetést Weber Zsuzsának, aki már a "második 
generáció" kiscserkészek édesanyjaként 10 éves kora 
óta tagja volt a cserkész-családunknak....

Wéber Zsuzsa folytatja a beszámolót....- a két 
kislányom hoztam a cserkészetbe, - és mivel kicsik 
voltak, megszerveztem az "óvoda-kiscserkészetet". 
Ötéves kortól lehetett jelentkezni. Ez újdonság volt, 
és eredményes is. Sok érdekes kirándulással, 
fogalakozással teli éveket adtunk az "óvodásoknak". 
A "Cserkészpark" a Fenntartó Egyesület jóvoltából 
szépült és az új lejáróval és Lacilak-kal a park kitűnő" 
élet-módot" biztosított a táborozóknak. Az vezetői 
munkámban nagy segítségemre volt a Fenntartó 
Egyesület de legnagyobb támaszom volt Lexi -párom. 
1995-ben adtam át a parancsnokságot Kovássy 
Évának....Éva akkor érkezett meg Amerikából és friss 
erővel látott munkához. Tapasztalatait, komoly 
tudását és új ötleteit hozta a csapatba. Nehéz munkája 
volt, mert ezekben az években a fiú csapat vezetése is 
rámaradt.
Kovássy Éva folytatja a beszámolót..... - folytatódtak

a kiscserkész tanyázások és jobbnál jobb keret- 
történetek, gazdagították a nyári táborokat. A 
fénypontja parancsnokságomnak talán a Darwin-i 
cserkész autóbusz túra volt. Aki részt vette ezen a 
"portyán" azon a véleményen van, hogy: hatalmas 
élmény volt! Kovássy Éva 2002-ben adta át a 
parancsnokságot Tóth, azaz most már Ugrai Katinak, 
aki a csapatban nőtt fel. 5 éves korában, mint 
kiscserkész kezdte cserkészéletét. Kívánunk sok sikert 
és jó  munkát a jövőben nemcsak Ugrai kati-nak, 
hanem a jövő csapatparancsnokoknak is.

Köszönet Mara-néninek, a Tormay Cecil Magyar 
Cserkészcsapat első parancsnokának lelkes és kitartó 
munkájáért, a Melboume-i magyarság érdekében 
végzett értékes és kitartó munkájáért. Szerk.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
SZEPTEMBERI 
NAPTÁR.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

M AGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEl MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road W antim a, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-tői 2-ig. 
V asárnap a Szt.lstván templomban tarto tt 

katolikus szentmisék után!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a

EBÉDDEL
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
Szeptember 28.-án d.e. 11 órától

Finom, választékos, sütemények, italok.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja.

A belépő és háromfogásos ebéd $22.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,Házy Irtó 9707 1378 
telefonszámokon.

A KNQX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magvar Központban.
minden második kedden 

(Szeptember 9-én, és 23-án)
Augusztusi beszámoló;

A jól sikerült Queensland-i útról Merkli Ferenc, a 
Klub elnöke számolt be. Bizony melegebb volt ott 
fent északon, mint itt lent Melbome-ben, ahogy 
mondta. A Gold Coast-i idős magyar Klubot is 
meglátogatták, ahogy azt már olvastuk a Nagy Sándor 
beszámolójából. Mint nagyon régen látott barátokat 
fogadtak bennünket, pedig alig egy éve, hogy ott 
jártunk. Ez mutatja, hogy a régi ismerősök és barátok 
hiányolják egymás társaságát, még ha rövid időre 
válnak is egymástól. Fénykép is készült sok, amiből 
jutott Melboume-be is. A videó pedig majd jön, 
ahogy megígérték a Queensland-iak.

Augusztus 26-án a szokásos összejövetelünkön 
emlékeztünk meg Szent István első keresztény 
királyunkról. A megemlékezésen a Knox város és a 
Multicultural Commission képviselői is részt vettek. 
A megemlékezést Merkli Ferenc a Klub elnöke 
kezdte el, köszöntve a hivatalos vendégeket, és a 
megjelenteket. Az énekkar, Soós Bella vezetésével 
ünnepi hangulatot teremtett. Ezt a Faith Ferenc 
ünnepi beszéde követte. Méltatta Szent István múltját,
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Magyarország keresztény országgá való kiépítését. 
Rövid történelmi összefoglalóban elmondta az ezer 
év előtti Európa és népünk bonyodalmas történetét, 
Szent István előre látó politikáját, hazánk 
megmaradása érdekében. Beszédében rámutatott, 
hogy országunk társadalmi rendszerének nagy része, a 
vallási egységek működése még mindig a nagy király 
által létesített intézmények alapján működnek. Szent 
István a Nagyboldog-asszony védelmébe ajánlotta 
országunk halála után. Faith Ferenc beszédét az 
énekkar követte, majd vers következett Szent 
Istvánról. A megemlékezést a kórus (amelynek két 
férfi tagja is volt) az ismert magyar szentek 
tiszteletére írt templomi ének fejezte be.
A finom ebéd (rántott hús, burgonya és savanyúság) 
nagyon ízlett mindenkinek, a hivatalos vendégek 
különösen dicséreték a finom ebédet. Sütemény és 
borocska az asztalokon emelte megemlékezésünk 
ünnepi jellegét.
A Klub Szeptember 9-én ünnepélyes APÁK-NAPI 
ebédre megy a "FOOD-STAR” étkezdébe. Az
összejövetel tehát ott lesz, tagoknak ez kiruccanás 
ingyenes.(Ne felejtsd fel venni a jegyedet a Gyurí-tól)

ÖLÉBŐL SZÁLLTAM A FELHŐK KÖZÉ

írta: Zólyomi Erzsébet

Valahol messze-messze áll egy házikó, 
És abban éldegél egy fáradt vén apó. 
Erdőkön, hegyeken, völgyeken túl. 
Folynak az évei zajtalanul.
Alakja megtört, a haja fehér,
Már csak egy álomnak él.

Én vagyok az álma. Jaj, miért, hogy éppen én? 
Ha egykor szép hitét a sárba ejteném,
Öléből szálltam a felhők közé.
S olvad itt szárnya, mint Ikaroszé.
Ha volna, szétzúzva lehullanék,
Virradna új napja még?

Lehet-e önzőbb zsarnok, mint a kisgyerek? 
Egy vad leány, ha sorsa azzal verte meg,
Hogy sohse csillantsa a napvilág 
Két szeme kialudt csillagát?
S Ő úgy szerette rossz kis zsarnokát, 
Olvastunk estéken át.

Midőn a Lőcsei-asszony miatt,
Vagy Gróf Monte Krisztó kedvéért fönnmaradt, 
Vagy ha a Koldus Királyfi felett 
Észrevette, hogy ránk reggeledet!,
Munkába indult, és úgy átkarolt,
Azt hittem fáradt sem volt.

Óh, mennyi átvirrasztott éjszakánk alatt 
Hintette öntudattal a magvakat,
Melyekből bimbóznak halk dalaim.
Átzendül életem viharain 
Biztatva, lobogva szelíd szava,
Kerüljek akárhova.

Köszönöm azt, hogy elsőnek mutatta meg, 
Énekem édes forrását, a könyveket, 
Hangod a könnyed, a meleg, a halk. 
Áldott, és rögös tündén part,
Amelyet lányodnak hódítottál,
Apám, te kodus-király.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK..
2003. Szeptember 3-án és 17-én tartják  
összejöveteleiket a megszokott helyen, az East 
Burwood-i Public Hall-ban - 9.30 órai kezdettek 
Jó  ebéd, muzsika, fűtött helyiség, családias 
hangulat, bingó-zás és hazai vendégszeretet várja 
a vezetőség a tágságot és vendégeket.

Az elmúlt hónap - dióhéjban; Augusztus 6-án 
szabad foglalkozás volt, - tere-fere! Érdekes? - 
mindenkinek volt valami mondanivalója! Kocsis 
Margit, elnökünk beteg volt - operálták. Előrelátóan 
elrendezett mindent számunkra! (így nyugodtabban 
nézett az operáció elé!?)
Augusztus 20-án Szent István ünnepség volt. A Klub 
egyszerű megemlékezési napot tartott, - újból
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felelevenítve a történelem 1000 év előtti időket, az 
akkori veszedelmeket, ami befolyásolta első 
királyunk elhatározásait, ország-alapítását. Az 
ünnepség két részből állt. Lengyel Nándor 
alelnökünk, üdvözölte Kocsis Margit elnökünket, aki 
betegségéből felgyógyulva ismét a Klub vezetését 
tovább folytatja. Ezt követte Fonyódi Márta 
tagságunkhoz intézett szavai, intelmei. Felszólítás volt 
ez, minden magyarhoz, hogy ne felejtsék el 
magyarságukat, még ilyen távol a hazától sem. Kérte, 
hogy minden magyar lélek egy kis Magyarországot 
képviseljen.

Nagy József ünnepi beszédében visszaidézte a 
Magyarok eredetéről szóló legendákat, Emese 
ősanyánk, Hunor - Magyar regéjét, Attila 
birodalmának erejét, a magyarok Honfoglalás utáni 
első évezred történelmét. A viszontagságos vándorló 
élet átalakulását az Európában már meghonosodott 
keresztény életmódra való áttérés kezdetét, amit Szent 
István első keresztény királyunknak köszönhetünk. 
Szent István király éltét és érdemeit Kocsis Margit 
méltatta, elmondta, hogy az ország alapítás nagy 
munkája mellett, nemzetünk megmaradását is 
biztosított az Európai népek között. Létrehozta a ma 
is használatban lévő közigazgatási formákat, polgári 
törvényeket, gazdasági és belügyi szabályokat, 
Magyarország vármegye rendszerét. Erőskezű 
uralkodási politikáját nem tudta fiának, Imre 
hercegnek átadni, ezért a Magyarok Nagyasszonyára 
bízta országunkat, halála után. A magyarok 
Nagyasszony azóta is őrködik felettünk. Minden 
viszontagságunk mellett még ma is él Magyarország, 
amit első szent királyunk alapított a magyar nép 
számára. Elnökünk beszámolóját egy szép verssel 
fejezte be, amelyet Szabó István Klub-tag írt a Szent 
István királyunkról. Az ünnepséget a "Boldog asszony 
anyánk" egyházi énekkel fejeztük be. Megható volt 
látni a tiszteletben, felállva énekelő megjelenteket: 
"ne felejtkezzél el, szegény magyarokról".

Vezetőségünk vendégeket is nagy szeretettel, 
társasjátékokkal, kellemes fűtött teremmel, és jó 
ebéddel vár minden összejövetelre a vezetőség 
nevében, Nagy József

Figyelem!
A Magyar Nyugdíjas Klubok és több más 

összejövetelen található állandó árusítás tárgyait 
otthonában is szívesen megtekintheti, és 

vásárolhatja, ha hívja a következő telefonszámot: 
8707 4919. - vagy személyesen a 

89 Chestnut Road Doveton 3177 cím alatt.

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.) 

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁSI 
VASÁRNAPI ISKOLA 

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

Minden 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 

I Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-fűub Összejövetelei minden szerdán, 

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

A Klub szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derült, mosolygó arcokkal. A Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk!

a Vezetőség!

A GREATER PANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén). 
Szeptember 1-én és 15-én. Szeptember 7-én Apák- 
napi ebéd. Nem szabad elfelejteni: "Multicultural - 
day" lesz, november 23-án.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, szeptemberi összejövetele a hónap 
első szombatján (Szeptember 6-án) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) m indenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

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.6-8óra 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.

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

A múlt hónapi 
Melboume-i Központi 
Híradóban olvastam a 
"Pletyka vagy valóság 
nyilatkozatot. Csak egy 
megjegyzésem van: - a pletyka szó 
jelentése: "Az Új Magyar Lexikon"
szerint: - szóbeszéd; alaptalan hír; rágalom! Amiről ez 
a nyilatkozat beszél, az nem pletyka, (ezt én tudom) 
és a címét úgy kellett volna írni, hogy "Álom vagy 
valóság" - az idős Melboume-i magyarokra gondolva!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerícesztő 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: S20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

