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Szent László lovagjai
A  magyar lovagkor késő virágzása Szent 

Lászlónak, a nemzet bajnokának híréhez-nevéhez 
fűződik. Színhelyéről, Nagy Lajos király udvaráról és 
Szent László három század múltán is elevenen élő 
példájáról híven tájékoztat a magyar lovagvilág 
képeskönyve, a Képes Krónika.

Hogy hány lovagi tettet vetített vissza a 
Képes Krónika az Árpádok korára, annak 
lovagkorunk bencés tudósa, Erdélyi László (1868- 
1947) a megmondhatója. Igaz, tudósít már a freisingi 
püspök is magyar lovagokról 1147. Évi utazása 
során. Anonymus 1200 táján jegyzi fel, hogy a 
fejedelem színe előtt naponta vívnak tornát, de már 
1167-ben az győztes görögök írják, hogy a zimonyi 
csatában a magyar derékhad lovagi 
lándzsával harcolt, lovaikat vas szügyvédő 
védte, és a csata után vagy kétezer 
páncéljukat szedték össze a csatatéren.

II.Endre idejében forgott a magyar 
udvarban Piere Vidal francia lovag-dalnok 
és Klingsor von Ungerlant, a wartburgi 
dalnokversenyek győztese. Velük 
énekeltek-muzsikáltak-tréfáltak a nyugati 
jonleurök, trufatorok magyar testvérei, az 
igricek és regősök, a Szent Lázár 
szegényeinek nevezett énekköltő gyiákok.
A párbajt, mint lovagias istenítéletet az 
Aranybulla említi először.

Lovagvárak is épültek az Árpád-korban -  
amilyeneket a nálunk megtelepedett keresztes vitézek 
Szíriában emeltek először -, várfal fölé magasodó s 
faltörőket jobban álló kerek tornyokkal, kaputornyok 
közt a várárokra bocsátható felvonóhíddal, a kapu 
alját elzáró csapórácsokkal meg a várkapunak jobb 
felől kanyarodó úttal, mivel az ostromló a bal kaiján 
tartotta a pajzsát.

Fellegváraként a menedékül épült régibb 
donjon, öregtorony szolgált, a vár tornyai közt a 
legmagasabbik. Felső emeletén vagy lőréses 
csorbázatán toronyőr kürtszava jelezte mind barát, 
mind ellenség érkezését. A nógrádi Tereskén a Szent 
László-freskósort egy kürtös, gömöri Karaszkón két 
kürtös jele vezeti be, és a torony alsóbb emeletén az 
ablakban szerelmi jelenet zajlik itt is, ott is -  jel a 
„fejbe nézéshez”?

A Nagy Lajos idejében felvirágzott magyar 
lovagvilágban annyira megsokasodtak a szent király 
sújához zarándoklók, hogy Futaki Demeter püspök 
1370-ben a győri székesegyház homlokzatára 
állíttatott szobrot neki, utódja, Czudar János pedig 

1390-ben Kolozsvári Márton és György 
ötvös-testvérpárral bronz lovas szobrát 
készítette, amelyet az énekszerző sajgó 
(vagyis csillogó) aranyból valónak látott.

Szent László legismertebb 
ábrázolását, a győri székesegyház 
Héderváry -  vagy Szentháromság -  
kápolnájában őrzött, ezüstlemezekből 
domborított gótikus fej-ereklyetartóján, 
hermáján láthatjuk.
A szentté avatott királyt díszed koporsóban 
helyezték el. Fej-ereklyetartója mellett a 
székesegyház kincstárában van elhelyezve 
kétélű csatabárdja és ezüst-kürtje is.

A következő századokban a váradiak ezt a 
hermát hordták körül Szent László ünnepén, és Arany 
János legendájának magva alighanem, hogy hadra 
kelő magyar seregek magukkal vitték keleti 
hadjárataikra. Nagy vállalkozásokba fogni készülők is 
a hennára tették fogadalmukat.

(LÁSZLÓ; Bartos Tibor összeállítás nyomán.) Sz.L.
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C S E R K É S Z  JU B IL E U M I  
N A G Y T Á B O R  ( 2 0 0 5 )  

M A G Y A R O R S Z Á G O N .
JELSZAVUNK: "MAGYAR ÖSSZETARTÁS! -  
MAGYAR ÖSSZETARTÁST!"

2005-ben kettős évfordulót ünnepel minden 
magyar cserkész, a világ bármelyik részén is éljen! 95 
évvel ezelőtt alakult az első cserkészcsapat 
Budapesten. A magyar ifjúság mozgalma egy-két 
évtized alatt ország-formáló erővé fejlődött, a 
nemzetközi cserkészközösségeknek is megbecsült 
része lett.

60 évvel ezelőtt a világháború összetörte a 
magyar cserkészet reménykeltő hajtásait. De a 
cserkészliliom újra kinyílt a menekült-táborok lágerjai 
között. Egymás után alakultak a cserkészcsapatok: 
Braunau, Kellerberg, Treffling, Plattling, Kufstein. A 
menekült magyarok szegénységében,
elhagyatottságában a cserkészet jelentette az egyik 
első emberi reményt.

Mi, cserkészek, büszkeséggel tekintünk erre az 
időszakra. Bátorító és erőt-adó példa ez a számunkra, 
hiszen mély hittel s az összefogás mindent legyőző 
erejével örök értékű hagyományokat mentettek át, 
amiből négy világrészre szétterjedő hatalmas testvéri 
közösség nőt ki. Rajtunk múlik, hogy a magyar 
tábortüzek fénye az elkövetkező évtizedekben is utat 
mutasson a magyar Íróságnak.

2005. augusztus, 4 és 14 között a fillmorei Sík 
Sándor Cserkészparkban cserkészeink ezeknek a 
jubileumoknak áldozva szeretnének tanúbizonyságot 
tenni, hogy méltó utódai és őrzői ezeknek a 
hagyományoknak.

Hívjuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
minden 10 éven felüli tagját (cserkészet, felnőtt
cserkészet, vezetőt), hogy vegyen részt a Jubileumi 
Nagytáboron. Barátkozzon, ismerkedjen nem csak a 
KMCSSZ négy világrészről (Nyugat-Európa, Dél- 
Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) összesereglő 
cserkészeivel, hanem a Kárpát-medence cserkész
testvéreivel is, akik az Anyaország, Felvidék, 
Kárpátalja, Erdély és Délvidék tájairól eljönnek.

A tábor keret-története "A MAGYAR 
LOVAGKOR", azaz "NAGY LAJOS 
URALKODÁSA". Táborunk központi célkitűzése: 
összekötni a cserkészjellemet a lovagi jellemmel, egy 
történelmileg hű forgatókönyv segítségével.

A Jubileumi Nagytáborról részletesebb 
tudnivalókat a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) 
vagy a központi irodától (1-973-208-0450) lehet 
kapni. ^ ^

r

M AGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
HAT ELSŐ DÍJ EGY FIATAL MAGYAR 

TUDÓSNAK
Hat első díjat kapott egy fiatal magyar tudós a 

Phoenixben május, 8 - 1 4  között megrendezett, 21 
éven aluli tudósok "olimpiáján".

Az Intel ISEF világversenyén a többszörös 
előzsűrizést követően több mint 50 ország fiatal 
tudósjelöltjei vehettek részt. Hazánkat Rátái Dániel 
képviselte egy olyan találmánnyal, amely minimális 
(kb. 25-30 ezer forintos) ráfordítással a közönséges 
személyi számítógépet háromdimenziós készülékké, s 
egyben érintőképernyős géppé képes változtatni. A 
tudományos-fantasztikus filmekbe illő teljesítményt a 
nemzetközi zsűri számunkra példa nélküli 
elismerésben részesítette: összesen hat első díjat ítélt 
oda a huszadik életévét e hónap végén betöltő fiatal 
magyar feltalálónak.

Rátái Dániel találmánya nem csupán 
háromdimenziós megjelenítésre, hanem játékok új 
generációjának létrehozására, a legkülönbözőbb 
tervező, modellező, animációs, képességfejlesztő és 
egyéb műveletek háromdimenziós (térhatású) 
végzésére is alkalmas - ezt érzékeltetendő a 
polihisztor Leonárdo nevét viseli - tájékoztatott 
közleményben a Magyar Innovációs Szövetség, 
hozzátéve: külön elismerés illet meg Rátái iskolája, a 
Neumann János Számítástechnikai pedagógusát, 
Bálint Györgyöt, aki a konzulens szerepét töltötte be.

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-fe az Ausztrália és 

Úi-Zéland magyar világáról!
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét 
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és segítségért,

http://www.kmcssz.org
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és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség nélkül nem 
jött volna létre ez a könyv, ami először ad átfogó 
képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@aUhomeloans.com.au

A L L Í J H o m e  L o a n s
ABN 18 105 914 663

Membef <>? The Mortgage Indujtry Aesocíation Of Austretia |у ц д д

Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

10 Yertchuk Ave, Ashwood, Vic. 3147.
Phone: (03) 9888 1100__________

BEMUTATKOZÁS:
Az egyik kedves előfizető küldött egy 

verscsokrot, amit a 13 éves Beáta unokája írt. 
SÁSKA BEÁTA egy verses könyv kiadása előtt áll, 
és itt szeretnék ízesítőt adni a kedves olvasóknak, 
hogy mit várhatnak egy magyar kislány 
gondolatvilágától!

ÉN MEGBOCSÁTOK
írta: Sáska Beáta

De sok bánat szűnne, fájdalom és átok,
Ha ezt a szót hallanánk, hogy "megbocsátok”.

Nem volna síró szemek könnypatakja,
Ha mindenki a másiknak szívből megbocsátana.

A világ is beteg, és millió ajak kiállt,
Pedig tudós embere, orvosok gyógyítgatják,
De hiába! Nem szűnnek meg a sóhajtások 

Mert nem haliam ezt a szót, hogy "megbocsátok".

A nemzetek zajonganak. Itt-ott ki is törnek,
És vért engednek inni, ennek a szomjas földnek. 

Szaporodnak a világban a sok szétszórt sírok, 
Mégsem mondják ki ezt a szót, hogy "megbocsátok".

Nagy emberek bíztak egy jobb jövőben,
Szebb gondolat állt az emberek szívében,

De most már látjuk, mit hoztak a múlt századok, 
Mert soha senki nem mondta ezt a szót, hogy 

"megbocsátok".

Tudós emberek bíztattak egy boldogabb jövővel 
És íme: vészmadarak szállnak a levegőégben, 

Rommá zúzáinak falvak és városok,
De mégsem mondja senki, hogy "megbocsátok".

Úgy vágyunk e szép szó után, de mind hiába! 
Ellenség lett apa, fia, anya és lánya 

És közben felbomlanak házasságok, sokasodnak a 
válások.

Mert senki nem mondja ki ezt a szót, hogy 
"megbocsátok".

Én Istenem! Merre menjek? Mit tehetek?
Erre a drága szót vajon hol lelhetnek? 

Bolyongok, és lábaimmal bércre hágok, völgybe 
szállók,

De most sem hallom ezt a szót, hogy "megbocsátok".

Majd megtört szívvel feljutok a Golgotára 
Rátekintek a középső keresztfára!

Ki rajta függ, üzeni most hozzátok!
"Jöjjetek hozzám"! Én mindent "MEGBOCSÁTOK"!

Boldog örömmel öleltem át a keresztfát! 
Mert felismertem rajta az Istennek Szent Fiát! 
Én Istenem! E drága szóért Néked hálát adok! 

Úgy érzem, hogy mindenkinek Én szívből 
"MEGBOCSÁTOK"!

mailto:gus@aUhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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VÁNDORLÓ LELKEK
TÜNDÉREK, KÍSÉRTETEK...

(Trethon Judit nyomán.)
A fáról éppen hogy csak lekecmergett ősember 

már úgy vélte, hogy rokonai halálakor csupán testük 
lesz az enyészeté, lelkűk azonban tovább él. Ezt az 
elképzelést az is alátámasztotta, hogy elhunyt szerettei 
néha megjelentek álmában, sőt beszélgettek is vele, 
így arra a következtetésre jutott, hogy az ember lelke 
csak nappal száll ki a testből, éjjelenként azonban 
visszatér. Egy magyar mondás is őrzi ezt a hitet. 
"Hálni jár belé a lélek" - mondogatjuk a súlyos 
betegre, akinek a felépüléséhez már nem füzünk sok 
reményt.

A későbbi vallások többnyire átvették a lélek 
létéről szóló tanításokat, a lelki újjászületés népszerű 
eszméje a legkülönbözőbb kultuszokban bukkan fel. 
Az eszkimóknál például igen erős volt a 
lélekvándorlásba vetett hit. Újszülötteikben az elhunyt 
ősök reinkarnációját látták, ezért a pajkos 
gyerkőcöket nem volt szabad elfenekelni, hiszen 
lehet, hogy egy tekintélyes ős megtestesülését 
porolták volna ki a mérges szülők....

A buddhisták szerint az embert együttesen alkotó 
természeti, szellemi és erkölcsi erők a test pusztulása 
után is működnek, ezzel teremtik meg az alapot egy 
új individuum léte számára, és az örököse lesz az 
elhunyt valamennyi jó és rossz cselekedetének. Ha 
valaki igen bűnös életet élt, akkor számíthat rá, hogy 
lelke az új életben valószínűleg egy svábbogár 
testében születik újjá....

Egyes elképzelések szerint a halott testének 
minden porcikája egyben az illető lelkét is hordozza. 
Ezt "bizonyította" a következő eset is. 1936-ban Sír 
Edward Seton és hitvese ellátogattak Egyiptomba és 
végigsétáltak egy ősi temetőn. Lady Seton felemelt 
egy csontdarabkát, amelyet haza is vitt Slóciába, és az 
ebédlő egyik szekrénykéjén üvegdobozba helyezve 
mutogatta a látogatóknak. Néhány nappal később a 
család hatalmas zajra riadt fel, majd lépések 
hallatszottak az ebédlő felől. A ház ura berohant a 
szobába, de az üres volt. Másnap az unokaöccse a 
lépcsőfeljárónál kísérteties, fehérbeöltözött figurát 
látott. Ijedten rohant nagybátyjához, aki felkapta a 
revolverét és besietett az ebédlőbe. A berendezést 
feldúlták, de a csontot tartalmazó üvegdobozka 
érintetlen maradt. A további napok is bővelkedtek az 
izgalmakban, váratlan tüzek keletkeztek a házban, 
bútorok repedtek meg, porcelánok törtek ripityára. A 
fóúr végül megelégelte a "kísértet testébe bújt

óegyiptomi lélek " garázdálkodását, és elvitte a 
csontdarabkát a paphoz, aki megáldotta, majd elégette 
azt. Ezzel a lélek skóciai léte megszűnt, a 
továbbiakban vélhetőleg már csak szülőföldjén bújt 
különböző testekbe...

A lelkek természetesen nemcsak általunk 
létezőnek hitt lényekbe vándorolhatnak. A hiedelem 
úgy tartja, léteznek egykor apró termetű tündérek is, 
akikbe az elhunyt gyerekek lelke költözött. A 
mendemonda évszázadokon át, tartotta magát, 1917- 
ben azonban Angliában feljegyezték, hogy sikerült 
lefényképezni a tündéreket. Nem kevésbé híres 
személyiség, mint Sír Arthur Conort Doyle, Sherlock 
Homes "atyja" is megvizsgálta Francis Griffiths 
fotóját, amelyen a kislány tündérek társaságában 
látható. A lemezeken semmiféle hamisítás nem volt 
felfedezhető, így el kellett fogadni a tényt: valóban 
tündéreket fotografáltak és elevenítettek meg.... 

folytatás a következő Kisújságban.....

SZEPESY-BENKE-BÉl A-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon.....

Telephone (03) 9547 0052 Fax (03)9547 0061 
Mobile 0413 135 609; E-mail BelaB.100@hotmail.com

Vadászház kiadó, otthon....
Komárom - Koppánymonostor fenyvesében egy 

vadászház jellegű összkomfortos üdülő kiadó napi 
AU $7.00 -ért.

A Monostori Erődhöz közel épült lak, közel van 
Komáromhoz, helyi buszjárattal megközelíthető a 

gyógyfürdő, és lehetőség van orvosi ellátásra. 
Étkezési lehetőség van a közeli Fenyvesi 

Vadkan Csárdában!
Helyi nevezetességek a közelben, - megtekinthető az 
1848-as csatamező az Erdő Csárdánál, - és a Szlovák 

oldalon levő vár, a Monostori Erőd.
További érdeklődés Parádi Miklósné telefonszámán: 

Ausztráliából: ООП 36 1 226 1360 
(Figyelem! - számítsuk bele a nyolc óra idő 

differenciát, amikor hívjuk a telefonszámot!)

mailto:BelaB.100@hotmail.com
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A VOLT HADIFOGLYOK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉNEK, ÉS A VOLT HADIFOGLYOK  
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE TAGJÁNAK LAPJA

A hadifogoly HÍRADÓ XTV.évf.2.számából; 
АII. világháború harcaiból ós a 

hadifogságból 
Emlékezni kell!
Olyan emberhez mentem feleségül, aki 20 éves 
korától 28 éves koráig megjárta a frontot, majd átélte 
a kegyetlen hadifogságot.

Dekker Pált akkoriban ismertem meg, amikor 
nem sokkal előtte tért haza a majdnem 3 évig tartó, 
szenvedésekkel teli orosz hadifogságból. Én nála 
sokkal fiatalabb voltam, felfigyeltem erre a kedves, 
komoly fiúra. Tele voltam életkedvvel, vidámsággal 
Részt vettem színjátszó csoportban, énekeltem, 
táncoltam, színésznő szerettem volna lenni. Később ő 
próbálta megmagyarázni nekem, hogy ez a pálya 
mennyi buktatóval jár, és hallgattam rá. Szerelem 
alakult közöttünk. Órákon át mesélt nekem az 
életéről, a háború okozta sebekről, és arról, hogy 
másodéves joghallgató volt, amikor húszévesen 
Munkácsra, a páncélos alakulathoz kellett bevonulnia. 
Munkácson egy hónapig voltak, de ez az idő alatt 
megismerkedett egy szép és kedves munkácsi 
kislánnyal, akitől el kellett búcsúznia, az oroszok 
előnyomulása miatt.

A háború vége Ausztriában érte őket. A hadsereg 
feloszlott, a katonák elindultak hazafelé. A több 
kilométeres gyaloglás után Sopronperesztegnél több 
orosz katonai teherautó érte utol a már csak 5-6 főből 
álló szakaszukat. Az oroszok invitálták őket, 
szánjanak fel, majd a parancsnokságon megkapják a 
papírt, amivel hazatérhetnek.

Sopronperesztegen már több ezer ember 
volt összeterelve, férfiak, nők, civilek, 
katonák, vegyesen. Néhány nap múlva a 
férfiakat vagonokba zsúfolták, úgy, hogy 
egy-egy vagonba 50-50 fő is volt. Azt 
mondták-ígérték, mennek haza, Budapestre.

Nem lehet leírni azt a fájdalmat, 
amit akkor éreztek, amikor a 
szerelvény megállás nélkül átrobogott a 
fővároson. Akkor már tudták, 
becsapták őket. Kétségbeesetten 
papírszeletekre irkálták az adataikat, és 
az útkereszteződéseknél kidobálták a 
vagonból, kikiabálva a járókelőknek: 
juttassák el azokat szeretteiknek. 
Férjem családja is megkapta a kis

_____ Щ levélkéjét, amit a mai napig is
ereklyeként őrizünk.

• •  Hosszú út után, iszonyatosan kimerülve érkeztek
meg a harkovi fogolytáborba. Istállószerű épültben 
laktak, szalmán feküdtek. A nagy hidegben egymás 
hátához bújva, "kifliszerűen" próbáltak felmelegedni. 
A fűrészporos kályha alig melegítette fel az épületet. 
Ezek a szerencsétlen emberek csalánt ettek, a 
konyháról kiöntött krumpli-héjat megpirították a 
kályha tetején, ami csodálatos csemegének számított.

Dekker Pál súlyos vérhassal kórházba került. Ott 
egy fiatal orosz orvosnő, aki szintén beszélt németül, 
beajánlotta őt a kórházba tolmácsnak. így 
felgyógyulása után is ott maradhatott, ahol sorsa kissé 
jobb lett.

Két évi fogság után kezdték lassan hazaengedni a 
foglyokat. Féljem is felkerült a hazaindulók listájára. 
Hazaérve, megtudta, hogy nagyszülei meghaltak, 
házukat bombatalálat érte, később a házat 
államosították, bérlők lettek a saját házukban. Állást 
nem kapott és hosszú évekig a megkülönböztetett, 
megbízhatatlan, osztályidegen bélyeget kellett 
viselnie

Fékemmel 47 évet éltünk jóban-rosszban, három 
gyermekünk, hat unokánk, négy dédunokánk sok 
örömet szerez, sok szeretetet kapunk tőlük. Hét éve, 
hogy férjemet a Jóisten magához szólította. Egyedül 
maradtam, de az emlékek életem végéig velem 
maradnak. A családja szeretete kárpótlást adott neki a 
sok szenvedésért.

özv. Dekker Pálné.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.
NEMZETKÖZI

TÖLTÖTTKÁPOSZTA FESZTIVÁL
Parajdon, a Trans-Tour KFT - Antrec Hargita 

rendezésében. (2005. szept. 19-21 között) 
PROGRAM

Szept. 19.
Csoportok érkezése a fesztiválra; székely lovasok 
kísérik az érkezőket;
Vacsora; bár látogatás - bemelegítő a fesztiválra; 
elszállásolás;

Szept. 20.
07:30 - Fesztiválra hívogató - zenés ébresztő; 
09:00 - Reggeli
10:00 - Seprűlovag vezeti a felvonulókat a 

szálloda parkolójába - hangos felvonulás;
fedőkoncert, fakanálpárbaj, versenyzők 
bemutatása;
11:00 - Indul a verseny a legfinomabb, 
legnagyobb, legeredetibb, és a legkisebb töltött 
káposztáért;
13:00 Ebéd - közben káposztás népdalok, 
néptánc, alternatívan falulátogatás (Múzeum, 
képtár, Áprily Lajos emlékház)
Sportbemutató - káposztafoci, fakanálpárbaj 
rövid mókás színdarabok, modókák.
17:00 - Zsűrizés
A nyertes töltött káposzták árverése 
Utca-bál - koncert neves meghívottakkal 
Káposztakirálynő választás 

Seprűs-tánc 
Népi mókás játékok.

Szept. 21. - Reggeli
Szórakoztató programok, gyerekeknek és 

felnőtteknek
Koncert és állófogadás a bányában 
Fesztivál záróünnepsége.

KÁPOSZTA JANCSI TÁRT KAROKKAL 
VÁR!

Az Emutenyésztők Egyesülete kéri az Ausztráliában 
működő civil szervezeteket, hogy tapasztalat-csere 
céljából, szeretne felvenni kapcsolatot az egészséges 
táplálkozással foglalkozó, és azon termékek iránt 
érdeklődő személyekkel. Az Egyesület címe: 1132. 
Budapest. Visegrádi utca 12. Szeretettel váijuk 
soraikat!

2006-os TÁRSAS UTAZÁS

Ahogy már említettem, a "Szerkesztő Asztaláról" 
című rovatomban, 2006 Októberében társas utazást 
tervezünk, az Ausztráliai Kisújság szervezésével.
A repülő-út Melboume-ből indulna, és Bécsbe 
érkezik a csoport, és onnan fog visszatérni 
Ausztráliába. A tervek szerint, az út két részből állna: 
Az első rész, amely kb. 3 hét időtartama; "szabad 
fogalakozás mindenkinek" címmel, egyéni 
elfoglaltságokkal tölti el a résztvevő. Családi 
látogatás, otthon, vagy akárhol a Kontinensen 
stb...erről mindenki maga gondoskodik, előre!
Október 23 és 24-én, Budapesten találkozna a 
csoport, természetesen a lehetősége meg lesz 
mindenkinek részt venni a hivatalos 50 éves 
megemlékezéseken.

Az út második részében, október 25-én 
Autóbusszal indul a csoport 12 napos, teljes ellátásos 
túrára. Idegen vezető szolgálattal, nemcsak 
Magyarország nevezetes helyeit, de a Felvidék, 
Erdély, Délvidék nevezetességeit is útba veszi a 
csoport. A busz-túra végleges útiránya még tárgyalás 
alatt van, de a feltételek szerint az út Bécsben fog 
végződni, amikor repülőre szállva vissza jövünk 
Melboume-be.
Természetes egy ilyen nagyszabású "kirándulásnak" 
feltételei vannak:
1. 30 személy részvétele a megszabott egység, - 

nem kevesebb, de több sem lehet.
2. A lehetőségeknek megfelelően, Ausztráliai 

útlevéllel rendelkezzen minden jelentkező.
3. A jelentkezés ez év (2005) októberig, amikor a 

megállapított előleget le kell fizetni.
4. Mindenkinek kötelező élet, egészség és utazási 

biztosítást, eszközölni!
További értesítéseket közlünk, amikor kézhez kapjuk, 
a következő Kisújságokban, jelentkezni lehet, vagy 
értesüléseket kaphatnak a Kisújság telefonszámán: 
(03) 9879 8203.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

B Á LLÁ  FER EN C
UTAZÁSI ÜGYNÖK 

C X

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

E-mail: beriferi@alphalink.coin.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek m egtárgyalására.

mailto:beriferi@alphalink.coin.au
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2005
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

GAZDAG ÉS SZEGÉNY....
A székely faluban egy napon halt meg a tehetős 

István gazda és Kiss Áron, a szegény napszámos. Az 
előbbi halotti torára ökröt, az utóbbira csak egy 
bárányt vágtak.

A pap, aki egy gyászistentiszteleten emlékezett 
meg mindkettőjükről, beszédében érzékeltetni akarta 
a szegénység és a gazdagság közötti különbséget is. 
Hasonlatát így foglalta össze röviden:
- meghalt Kis Áron, tiszteletére levágtak egy kis 

bárányt, - meghalt István gazda, elpusztult egy nagy 
jóravaló ökör!

ÁLMOK A BÖRTÖNBEN
Két bűnöző beszélget a börtönben:
- Gyönyörűt álmodtam az éjjel! Kinyílt a börtön 
ajtaja, kimentem és ott állt egy bicikli az ajtóban. 
Felültem rá, és magam mögött hagytam ezt a 
nyavalyás börtönt.
- Én is szépet álmodtam, mondja a másik. Kinyílt a 
börtön ajtaja, és ott állt a küszöbön egy gyönyörű nő, 
szebb volt, mint Brigitte Bardot, - és kevés ruha volt 
csak rajta.
Az első bűnöző dühösen mordul a másikra:
- Engem miért nem ébresztettél fel, te nyomorult?
- Te már akkor elmentél biciklizni, - volt a válasz!

CIGÁNY VICC....
A cigány elmegy az ejtőernyős alakulat 

parancsnokához, viszi magával mind az öt gyerekét... 
Szeretném, ha most azonnal kiképeznék mind az öt 
gyereket ejtőernyősnek.
És miért - kérdi a parancsnok?
Mert az anyósom azt mondta, csak akkor költözik el 
tőlünk, ha majd cigánygyerekek potyognak az 
égből....

AZ ORVOS JOBBAN TUDJA....
Az asszony halálán van. Férje közömbös arccal, 

minden érzelmi megrázkódtatás nélkül áll az ágy 
mellett. Az orvos lehajlik és a beteg mellére helyezi a 
sztetoszkópot. Majd felegyenesedik és a szakma 
tapintatával halkan közli:
- Meghalt....
Ebben a pillanatban az asszony nyöszörögni kezd.
- Félje ingerülten rászól:

Hallgass! A doktor úr ezt jobban tudja!

VÍGASZTALÓ........
A falu lelkésze meghallja, hogy egyik hívét nagy 
bánat érte. Elmegy hát hozzá, hogy legyen, akivel 
megossza keservét, ám amint belép, látja, hogy 
embere igencsak beivott.
- Ez az egyetlen vigaszod? - kérdi a lelkész az 
asztalon álló üres borosüvegre?
- Nem, - volt a tééééétovás válasz.....- a pincében
még van egy - nem.......másik négy üveggel.......
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HCGYAN TCVAGG  

T F IA N D N ?...
Ezen gondolkoztam, amikor a felvonulókkal 

együtt - egymás reménységét, hitét erősítve - a 
Federation Square-re vonultunk itt Melboume-ben,

Erre a kérdésre, a világ magyarságának nem csak 
a helyes feleletet kellene megtalálni, hanem a 
gyakorlati teendőket is számba venni, azokat nap, 
mint nap újra értékelni. Ugyancsak az eddigi 
tapasztalatokat az adott pozitív lehetőségek 
figyelmébe vételével a reális alapokon hasznosítani.

A Trianoni kérdésnek jelenleg két területén van 
ígéretes előrehaladása.
Az egyik az EURÓPAI ÚNIÓ - nak a gazdaság 
politikája az elcsatolt területekre kiterjedő 
szervezkedés. Gazdasági Régiók kialakítása, - a 
vármegyei rendszert túlhaladva. Például, 
Magyarországon már az alapokon is túl vannak, a 
Dél-Dunántúli, vagy az Észak Dunántúli Régiók 
tekintetében. Az elcsatolt területeken az EU-ban lesz 
meg, vagy már is meg van a jogi és egyéb feltétele 
annak, hogy a nemzeti csoportosulások önálló 
gazdasági egységet képezzenek, szabadabb formában. 
Igen, az EU irányzat ígéretes.

A másik a népesség kérdése. Vajon elfogadható e az a 
nézet, hogy az össz-magyarság számának folyamatos
csökkenése egyik oka a Trianon?.....
A tudományos világ jelenlegi álláspontja szerint: 
(idézet; M.Swamithanatol) "NEM A NÉPESSÉG 
NÖVEKEDÉSE OKOZZA A SZEGÉNYSÉGET, 
HANEM FORDÍTVA...A SZEGÉNYSÉGBŐL 
FAKAD A TÚLNÉPESEDÉS!"

Tudott dolog, hogy a világon bárhói élnek is 
magyarok, alkotásaik ossz nemzeti érték. Ez az érték 
magasabb a világátlagánál, - ennélfogva a magyar 
ember - emberi értéke is nagyobb. De ezt nem lehet 
megindokolni azzal, hogy a korábbi számokhoz 
viszonyítjuk az átmeneti számcsökkenést és mindjárt 
nemzeti katasztrófára gondolunk. A jelenlegi EU 
felmérés szerint a népesség szaporulatának 
csökkenése általános jelenség. A történelmi példák 
biztató erőforrása, hogy a magyarság között mindig 
voltak nagyon-nagyon értékes, kimagasló tudósok, 
művészek, vezetők, akik tovább vitték a Magyar 
nyelvet, a magyarságtudatot. Joggal bízhatunk abban, 
hogy a folyamat nem áll le, és mindig akadnak 
felvonulók, akikre büszke lehet a magyarság, mert 
átérezték a Tranoni megmozdulások célkitűzéseit. 
Köszönet, nem csak a felvonulóknak, hanem akik 
fényképekkel, videó felvételekkel megörökítették ezt 
a történelmi eseményt. Zalápi.

GRÓF APPONYÍ ALBERT a Trianoni Békedelegáció vezetője, aki megtagadta 
Trianonban a csúfos "Békeszerződés" aláírását.
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MAGNA CAETA
TEAVH AGFNGV
L icÍ4o J 2245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

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

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

688 Glerihúntlr Boád Csulfidd.Vic- 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

M s s z í p o z á s :
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u. 6 óra között a 

(03) 9889 1027 telefonszámot.

A  O Ü E E N S L A N D I H ÍR E K :
A Gold-Coast-i Magyar 
Nyugdíjas Klub Hírei!

A várva-várt keddi összejövetelen 
szomorú hír várt ránk - négy tagunk kórházban 
van, ami azt jelenti, hogy az egészségük 
lehetne jobb is. Mielőbbi felgyógyulást 
kívánunk nekik. Viszont örömmel üdvözöltük 
a rég látott Gönczöl házaspárt.

Búfelejtőnek élvezhettük a Várnai 
testvérpár nagy sikerrel előadott énekszámát.
Varga Irénke felolvasását a híres cigányprímás 
Rigó Jancsiról, akinek a neve ma is él a közélet 
nyelvén a róla elnevezett sütemény formájában. Oláh 
Erzsébet saját élményének idézése következett. " 
Óbecséről - Zentára utaztam a másfél éves 
lányommal szüléimét meglátogatni. Felszálltam a 
vonatra, leültem a fapadra, a gyereket az ölembe 
vettem. Nálunk senki nem volt dohányos. Velünk 
szemben ült egy ember és cigarettázott. Egyszerre az 
én lányom felkiált: "Mama, nézd a bácsi is cuclizik!" 
Zavarba jöttem, de mindenki nevetett.

Megemlékeztünk Trianonról is. Bodolai Zoltán 
kitűnő írását olvasta fel Oláh Erzsébet. Várnai Lali 
elszavalta Reményik Sándor "Nagy Magyar 
Télben... "című versét.

Valakinek eszébe jutott, hogy jobban kellene 
összetartani a magyarságot, tehát segítsük és 
látogassunk minden magyar egyesületet a Nyugdíjas 
Klub jó példát mutatott. A Marsdeni Magyar Házbaan 
rendezett Trianoni megemlékező előadáson Somogyi 
Sándor képviselte a Nyugdíjas Klubot néhány tag 
kíséretében és a szereplők között is ott volt két 
tagunk, - Nemes Judit és Várnai Lali.

Szeretettel hívunk és várunk minden magyart 
minden kedden d.e. 10 órától - d.u. 1-ig családi 
összejöveteleinkre.
Cím: BROADBEACH SENIOR CENTRE.
St. Peters Dnve. (A Kaszinó szomszédságában) 
További érdeklődés Somogyi Sándor telefonszámain: 
a helyi 5526 5293 -on, vagy Mobile 041 195 4309.

| FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

A következő "Photo-Shop" tanfolyamra lehet 
még jelentkezni! Minden hónap első és harmadik 
hétfőjén van a tanítás a Klub találkozó napjain.

A "Hang és a Kom puter" címmel hirdetett 
bemutatót el kellett halasztani, technikai okok miatt. 
A Központi raktár felújítása miatt a helyiség nem volt 
használhatóképes ezért a Június 26-ára idetett 
bemutatót elhalasztottuk arra megfelelő időpontra. A 
Kisújság jelezni fogja az időpontot! - Bocsánatot 
kérünk azoktól, akik eljöttek, és nem volt 
szerencséjük részt venni ezen az érdekes bemutatón. 
Megjelent az egyik legjobbnak elismert "Security 
System" a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődés a Klub estéken.

A Hungaroskills.net tanítás is tovább folyik, 
lúnius 28-án kezdődött egy úi tanfolyam, ami 
nemcsak a Knox Idős Magyarok összejövetelei 
alkalmával, de minden kedden a következő négy 
hét alatt lesz levezetve: Minden alkalommal, reggel 
10 órától - déli 12-ie.

A vasárnapi-tanítás megszűnt, csak a keddi 
napokon lesz Hungaroskills.net tanítás.

BURAI GYULA NAGYM ESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekekés felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Road, Boronia.
Szombaton d.e.10.30 -12.00 noon. 

W ántirnai Magyar Központ 
?őÖ'§őröma Road, Wantima.

Szerdán esté 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

Ahogy azt én láttam...
Pelle Lajos útleírása

A nagyszerű úton a kocsi gyorsan nyeli a 
kilométereket. Az út szélén pipacs és búzavirág 
színesíti az árok szélét, drága jó Nagyanyám kedvenc 
virágai és a búza is kezd emberesedni a határban. 
Három év után ismét Erdély tündérvilága felé 
kocsikázom gyermekkori barátommal és feleségével. 
Vajon mi vár ránk?

A határ átkelőn gyorsan átestünk a 
formalitásokon. Megyünk tovább. Azonban olyan 
érzés fog el, mint húsz-harminc éve, amikor a 
Magyar-Osztrák határt léptem át Hegyeshalomnál. 
Mintha a levegő is más lenne, az utak rosszabbak, a 
faluk szegényesebbek, lovas és ökrös szekerekkel 
találkozunk az úton és az emberek, mintha gonddal 
terheltebbek lennének.

Megérkeztünk Romániába!
A közeli nagyváros külterülete szegényes, piszkos és 
román szó férkőzik be a kocsiba, idegenül hangzik. 
Majd rohanunk tovább, hisz hosszú út áll előttünk. 
Felkapaszkodunk a Király-hágóra és megállunk a 
tetőn. Ez már a régi. Gyönyörű kép tárul elénk, 
mindent eláraszt a késő tavaszi napfény. A völgyben 
kis patak csörgedezik és partján friss fu zsendül, 
madarak cikáznak a pezsgő levegőben és a késői 
rügyek és virágok jelzik a várható, biztató időket. 
Hosszan kanyarog az út le a csodálatos völgybe.

Fut a nap, hogy utolérje a hegyeket, és 
alkonyaiban bújnak a virgonc madarak. Lassan kezd 
elbóbiskolni a táj. Utunk célja, a kis falu ott fekszik a 
hegy árnyékában, hosszan elnyújtózkodva a 
völgyben. Székely falu, tiszta magyar. Népe 
határtalanul szorgalmas, erősen vállalkozó szellemű, 
találékony és igényes. Szőke Lajos, mint régi 
barátokat fogad ensiójában, persze pálinkával a jobb 
fajtából, - házi készítésű, - dicsekszik vele.

Szobánk az emeleten van a tiroli típusú 
kétemeletes házban. Minden patyolat tiszta, parányi 
fürdőszoba jár a szobával. Mind ez reggelivel és 
vacsorával, potom 3500 forintért (23 dollár). 
Hihetetlen, és mi verjük fel az árat, mert szégyellünk 
olyan keveset fizetni, amennyit kér. A reggel megint 
pálinkával kezdődik, itt ez a szokás, majd jön a korai 
lakoma. Friss sajt a közeli pásztoroktól, házi sonka és 
kolbász, elfeledett ízek a "Coles"'-gépi műsonka után. 
Kérdezik, mit innánk? - én egy pohár tejet választok 
és a TEJ gyermekkorom nyári falusi nyaralásaink 
emlékét hozza vissza, nagynéném - Mari nénit 
varázsolja vissza emlékezetembe, amint reggelenként
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a frissen fejt langyos tejet hozta be és tette az asztalra, 
nekünk gyerekeknek.

Oh, te rég elfeledett világ, emberek, ízek és 
tájak!

Reggeli után a nyaktörő, gidres-gödrös úton 
kocogtunk ki a főúttá, amely sajnos nem sokkal jobb 
volt mint amelyen kiértünk oda. No, de magyar 
vidéken járunk, ez nem csoda, bezzeg a többségben 
román lakta területeken nem ilyen az út.

Korán van még, nem rég keltek fel a hegyek és 
az emberek. Itt ott felhő cafatok szorultak be a mély 
völgyekbe, s úgy tűnik, mintha a hegyek pipáznának. 
A Tolvajos tetőre érve körülnéztünk, megcsodáljuk a 
Hargita völgyeit és a három keresztet. Paradicsom 
színek ragyognak a mezőkön. Olyan a levegő is 
mintha erdei forrásból bújt volna elő, csak itt-ott 
keseríti meg a birka-pásztorok reggeli tüzének füstje.

Gyimesbe visz az utunk, Pap-bácsival van 
találkozónk. Az udvaron szaladunk össze Berszán 
Lajos igazgató plébánossal. Bocsánatot kér, 
Németországból jött emberek várnak rá, nézzünk 
körül, mondja, - hamarosan velünk lesz. Tíz perc az 
egész és hív be bennünket a Sziklára épített házba, az 
iskola-épületbe. Itt egy közel negyventagú énekkar 
vár ránk. Pap-bácsi bemutat, mint az Ausztráliai 
delegáció tagja, aki képviseli az iskola külföldi 
magyar támogatóit.

Énekelnek gyöngy-hangjukon a fiatalok, mintha az 
angyalok kórusát hallanám. Becsukott szemmel 
hallgatom, míg a meghatottság könnyeinek 
visszafojtásával küszködöm. Majd megköszönöm pár 
keresetlen szóval a megtiszteltetést és próbálok 
valami okosat mondani az itteni magyarságról, 
minden napi életükről a földgolyóbis másik felén. 
Intenzíven isszák be szavaimat, mint a száraz föld a 
nyári esőt.

Messziről jött ember vagyok!
Pap-bácsi ott tart bennünket ebédre, Péntek van, és 
húsnélküli ebéd. Beszélgetnénk, de minden második 
percben valaki bedugja a fejét és kér, kérdez vagy 
mond valamit.

Most már kezdem érteni, hogy miért nem 
kapunk sohasem levelet Pap-bácsitól. Ennek a jó 
embernek egy perc szabadideje sincs! Talál valami 
bort a szekrényben, nem lepne meg, ha misebor 
lenne. Kissé fanyar, amely jó íze mellett huncut erőt 
rejteget magában!

Átadom a három tehetséges és rászoruló 
gyereknek hozott ösztöndíjat és az iskolának szánt 
adományt. Örömet szerzek vele, kell is nagyon a 
támogatás. Aláíratom a cédulát Berszán atyával , 
hogy én is eltudjak számolni a rám bízott pénzzel, 
majd búcsúzkodunk.

folytatás az augusztusi Kisújságban.

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat

Szeretettel és Tisztelettel meghív
mindenkit a

2005. július 23.án este 7 órai kezdettel tartandó

A n n a  B á l - r a
a Magyar Központ Nagytermébe.

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)
Elsöbálozó bemutató 8.30 órakor.

Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat.

* Belépődíj $15 * Nyugdijasoknak/Fiataloknak $12 * 14 éven aluliaknak ingyenes

Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos jó hangulat. TOMBOLA.
Asztalfoglalás: Tóth Zsuzsa -  9459 7757 

Bakos Anikó -  9707 4265 Tóth Erika -  9799 7018

Estélyi ruha ajánlatos
Kérjük legyen a vendégünk
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MELBOÜRNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. JÚLISI NAPTÁR._________ ____ _
Július 3. Vasárnap

d.e. 8:30 órakor Ige liturgia. 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

Július 10. Vasárnap (egyetlen magyar 
szentmise a Szt. Colman templomban)

Déli 12 órakor Katolikus szentmise.
Július 17. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

Július 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

M E G H Í V Ó !
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 és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Július 24.-én déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság, a jó  hangulatról a 

DUNA ZENEKAR gondoskodnak.
A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Találkozunk a Magyar Központ 
nagy termében Július 12-én és 26-án. 760 
Boronia Road Wantima. 3152.
Június havában egy pár esemény 
zökkentette ki szokásos medréből.
Klubunk néhány tagja, mint sok más igaz magyar, 
részt vett a Június 4-i felvonuláson a Trianonban
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történt gaztett, hazánk feldarabolásának 85-ik 
évfordulóján. A jó Isten is mellettünk volt, mert szép 
időt adott erre a napra. A kb. ezres tömeg magasan 
lobogó piros-fehér-zöld zászlórengeteg alatt szívünk, 
lelkünk együtt érzett és együtt dobogott a múltat 
siratva, a jövő reményében élve ezen a fegyelmezett 
eseményen.

Szomorúan fogadtuk el Kovács Gyuri 
lemondását a Klub pénztárosi beosztásáról, amit már 
6-ik éve szakértőén kezelt. Odaadása, szakértelme, 
segítőkészsége, szorgalma hiányozni fog. Kívánunk 
Gyurinak jó egészséget és reméljük, hogy továbbra is 
látjuk őt a Klub tagsága körében. Köszönjük Gyuri!

Június 10-én a belvárosi Casino-t látogattuk 
meg, ahol finom ebédet ettünk, de a szerencsével 
kevesen találkoztak közülünk. 23-án Peter Lockwood 
MP meghívására a Klub nevében egy teadélutánon 
vettem részt. Itt örömmel vettem át a "közösségért tett 
jó munka dicsérő oklevelet" és a hozzá csatolt 
csekket. Június utolsó hetében igen szomorú hír ért 
bennünket: Kocsis Ilonka, régi kedves tagunk örök 
álomra szenderült. Isten nyugosztalja! Az élet rövid, 
mint egy szappanbuborék! Szeressük egymást 
gyerekek!

Teleky Ilonka (elnök)

NUNAWADINGI -Ö RÖ K  IFJAK” HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Mehvay Ref. 62 C7.
2005. Július 6-án és 20-án a szerdai napokon
tartják gyűléseiket a szokásos helyen.
Szakácsunk, Kocsis Ibolya szabadságon van ugyan, 
de Pákái Imre volt olyan kedves és felajánlotta 
Klubunknak szakácsi segítségét ameddig a mi 
Ibolyánk távol van. Most finomabbnál finomabb 
ebéd remekeivel kényezteti tagjainkat, és többször 
előfordult, amikor nem tudtunk eleget tenni a sok 
"repeta" rendelésnek. - Kedves Imre, a Klubunk 
nevében nagyon köszönjük segítségedet! 
Természetes a Vezetőségünk is változatos szórakozási 
vagy ismertető előadásaival, kávéval, süteménnyel 
vátja a tagságot és minden jóakaratú vendégét.

Júniusi beszámoló: - Június 8-án filmvetítéssel 
egybekötött CRP ("Az életmentő csók") ismertető 
előadás volt. A film vetítés ismertette a CPR 
módszereit, és fontosságát. A mi korunkban - mint 
ahogy a filmvetítés is figyelmeztetett, - gyakran 
fordul elő szívzavar, ami esetenként halálos 
kimenetelű is lehet, ezért az életmentés érdekében

gyors beavatkozásra van szükség. Sokszor csak 
percek kérdése a beteg megmentése. A filmvetítésből 
láthattuk, hogy minden idős személynek szükséges 
tisztában lenni az "életmentő csók" fontosságával, és 
módszereivel. A vetítés alatt, gyakorlatban is néhány 
tagunk - Kocsis Margit elnökünk, Finta Judit és 
Ducza Éva "gyakorlatoztak" példát mutatva a 
tagoknak a CPR használatáról. Azon tagok 
figyelmébe ajánljuk, akik esetleg elmulasztották ezt 
az értékes előadást, hogy kölcsönözzék a Videó - 
szalagot Kocsis Margittól, hogy otthon 
tanulmányozhassák a CPR módszereket.

Június 22-én Klubunk Vezetősége a Trianonról 
emlékezett meg. Elnökünk felhívta a figyelmét 
minden magyar érzelmű tagnak és vendégnek, hogy 
magyar lehet mindenki, aki annak érzi magát 
bármilyen rendszer, vagy fennhatóság alatt élt vagy él 
ma is. - továbbá méltatta, hogy addig, amíg él valaki, 
- szája és keze bírja - segítse a magyar a magyart, 
mert a megmaradásunkat segíti elő. Személyi érdekek 
ne jöjjenek számításba, ha közös ügyről van szó. 
Csak ez az egyetlen út a trinoni csapásokat át élni, 
kiheverni. Legyen ez a jelszavunk, célkitűzésünk! Ha 
már nem tudunk ott élni, mégis lélekben egyek 
vagyunk, akár hol élünk is a világban. Ne felejtsd el 
és hirdesd a világon: NE BÁNTSD A MAGYART!

Klubunk Vezetősége egy Kaszinói napot rendez 
Július 22-én, pénteken. A szokásos kis játék, 
beszélgetés, kirándulás és a szokásos ebéd. Az 
érdeklődők jelentkezhetnek Szántó Erikánál, a Klub 
napokon, vagy telefonon a 9803 0531 számon.

A Vezetőség szeretettel vár minden tagot és 
vendéget sok újsággal (Kisújsággal???) új barátok 
szerzésének lehetőségével, és szórakoztató 
rendezvényekkel. Nagy József.

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

d. e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.

Júniusi beszámoló:
Június 22-én volt MINDENKI SZÜLETÉSNAPJA, 
amit nagy sikerrel rendezett meg a Klub. Az énekkar 
is fellépett egykét vidám dallal, - köszöntve 
mindannyinkat! A nagyon finom és kivételes ebéd 
után, a nagy dobos-torta láttára mindenki 
bekapcsolódott a "Happy Birthday" már itt ismert és 
megszokott köszöntő dal énekléséhez! Nagyon jó  volt 
a hangulat, és a pohár borocskával boldogan
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kívántunk egymásnak boldog születésnapot. Egy 
csapásra mindenki évvel ismét öregebb lett akár 
tetszett akár nem! De hála Istennek megvagyunk, 
együtt szeretetben egymás boldogítására!
Június 26-án nagyon hideg reggel volt, amikor 
elindultunk a Klubba megfőzni a finom ebédet. Ezen 
a napon volt a szokásos Zenés Délutánja a Klubnak. 
Nagy számba összejöttünk, és sok Klubtag hozott 
barátokat is. Pityu és Ági, mint általában teremtetek 
jó hangulatot, ének számaikkal, és a talp alá való 
zenével. Ebéd után, ez természetes, hogy mindenki le 
akarta rázni a bőséges ebédjét. Délutánra már el is 
felejtette mindenki, hogy milyen hideg volt odakint, - 
kimelegedve a sok tánctól örültünk egymás 
társaságának! Az elmaradhatatlan Tombola után 
sokan siettek haza, de mi, akik ott maradtunk, 
"fogyásig jártuk" és csak haza érve vettük észre, hogy 
bizony elfáradtunk! Nagyon szépen köszönjük a 
Vezetőségnek, a szakácsoknak, és mindenkinek, aki 
segített e nap sikeres lebonyolításában. Nem lehet 
kifelejteni azokat, akik felszolgálták az ebédet, és 
azokat sem, akik a "háttérben" névtelenül, de mindég 
ott vannak, ahol segíteni és dolgozni kell. Köszönet 
mindenkinek - ez segíti elő Klubunk sikeres 
működését.
Legközelebb Július 24-én, (Vasárnap) lesz a Zenés 
Délután a Klubban, melyre mindenkit finom ebéddel, 
házilag készített süteményekkel sok értékes tombola 
tárggyal, és főleg nagy szeretettel vár a Vezetőség. 
FIGYELEM; a Klub augusztus, 4 és 15 között 
Queensland-ba megy nagy kirándulásra! Jelentkezni 
lehet Elnökünknél, Bolla Évánál a Klub napok 
alkalmával, vagy a 8790 5741 telefonszámán!

A GREATER DANDENQNG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden első és harmadik 
hétfőn, a Noble Park Community Centre-ben. 
Ross Reserve-ben van. (Mehvay Refr. 80 E/12) 
Júliusi összejövetelek: 4-én és 18-án. - mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében, Hipik Szilveszter.

BRIMBANK-I tST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.AIbans)

A PRAHRAN1 IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Július 2-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D  A I  S Á N D O R
(Hungaroskfflnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.______

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTEN TISZTE LETEK  K ER ETÉBEN
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...) 

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
Ez évi disznótoros, Zenés - Táncos 

Családi - est, Július 9-én (szombaton) 
lesz megtartva.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.

Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 
Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952

Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magvar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel 
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net; Email: info@mhtv.net; és 
Fórum: WW W .nAtv,net.net/fomm.

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.6-8óra 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.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kissé elszomorító hallani azoktól a 
magyaroktól, akik hazalátogattak, 
és nem régen tértek vissza 
otthonukba. Sajnos legtöbbje úgy véli, hogy a nagy 
távolság és az idő - ami elmúlt - eljövetelük óta, nagy 
űrt teremtett közöttük és szeretteik, otthonélő barátaik 
között. "A nyelvüket tértjük, de megérteni egymást 
már nagyon nehéz" az általános meglátás. Mi csak 
átérezzük, de nem élünk a környezetükben, megérteni 
is nehéz körülményeiket, gondjaikat. A 
segítőképesség csökkenése, és a tehetetlenség, ami 
innen és onnan is mutatkozik, nem mutat egy 
felvidító képet a jövőre nézve.___________________

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 Kisúj ságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mht
mailto:info@mhtv.net
http://www.3ZZZ.com.au

