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AZ ÚJ MILLENNIUM LEGNAGYOBB 
INFORMÁCIÓ FORRADALMA AZ INTERNET.

Minden újdonság, ami az emberek életében 
megjelent különböző érzéseket keltett ki az 
ismeretvilágban. Van, aki elveti az új dolgokat, csak 
azért mert új. Van, aki elgondolkozik a használati 
jelentőségeken és felismeri hasznos, jótékonysági 
céljait.

Amikor az első gőzmozdonyok járták „őrült 
sebességgel” vasból készült útjaikat, sokan azt 
mondták, hogy ez a nagy sebesség és a füst az 
emberek és az állatvilág rovására fog menni. Sőt 
sokan be is akarták szüntetni, még az első 
próbálkozásokat is. Ma már el sem tudjuk képzelni a 
szárazföldi közlekedést vasutak nélkül. Ma már a 
repülés technikája is olyan előrehaladott és fejlett, 
hogy az űr-repülés megoldásairól beszél a technika.

A hír-közlés is sokat fejlődött. Sőt talán ez az 
egyike a technikai fejlődés csúcsán lévő
„közhasználati dolgoknak” ami ma már 
nélkülözhetetlen része társadalmunknak.

Természetesen a hírszolgálat, akár a médián 
keresztül vagy személyi értekezés egy bizonyos 
technikai felszereltségen megy keresztül. A televízió, 
rádió és az újságok az eddig ismert hírterjesztési 
eszközök.

Az Internet kopogtatott azok ajtaján, akik 
megtanulták és használni tudták a „számító-gépeket” 
itteni tájszólással a PC-ket. Sokan a munkájuk által, 
muszáj volt megbarátkozni a PC-vel, computerrel. 
Aki dolgozik nap, mint nap az újabb és újabb 
rendszerekkel tudja csak értékelni, hogy mennyire 
megkönnyítette az emberek szellemi munkáját ez a 
fokozatosan, még mindig fejlődésben lévő technika.

A tulajdonképpeni fejlődés az információk 
tárolása terén történt, ami lehetővé tette azt, hogy 
nagyon sok információt, hírttagyon kicsi helyen lehet 
tárolni, és az új távközlési technika módján 
továbbítani, még az egyszerű telefonhálózaton is.

Az Internet nem más, mint egy nagy hírszolgálati 
„katlan” amibe be van sűrítve MINDEN.
A MINDENT úgy kell értelmezni, hogy minden 
nyelven, minden tárgyról, állandóan (24 órán át) lehet 
információt szerezni mindenről, ha valaki 
bekapcsolódik a hálózatba. A hálózati kapcsolások 
olyan gyorsak, hogy a föld másik feléről 
másodpercek alatt lehet értesitést kapni.

Két féle értesítésről van itt szó. Egyéni -  a saját 
posta-fiókokon keresztül, és az üzleti, ami a 
honlapokon megjelenő tulajdonost hirdeti.

Az Internet információja állandóan változik, 
senkinek se a tulajdona. Az ír, tesz rá információt, 
aki akar, ha egyszer befizeti valaki a használati díjat. 
Nincs korlátozás az Internetre feltett anyag téren sem. 
Talán ez a legnagyobb probléma, hogy még a 
használatát sem lehet korlátozni, (kiválasztani olyan 
információs oldalakat, amelyek pl. károsak a 
kiskorúakra.)

Egy biztos, e formája az információ szolgálatnak 
itt van velünk, és a nagyközönségtől függ, hogy 
hogyan használja fel a hasznos részét! Nem kell 
mindent elfogadni, ami az Interneten van, előbb meg 
kell győződni a közlemény forrásáról, és csak utána 
mondjunk véleményeket.
A Melboumei Magyar Központban hamarosan 
megindul az Internet hálózat, tanítással. Sz.L.
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Magyarországi HÍRFK.
Az Élet és Tudomány nyomán.

Nobel - Díjasok Szoborparkja.
Magyarországban egyedülálló szoborpark nyílt 

meg 2000.-ben Egerben, a Winger Jenő Műszaki, 
Informatikai Középiskola és Kollégium kertjében: a 
tizenkét magyar, illetve magyar származású Nobel- 
díjasnak emeltek egy-egy bronzszobrot. A tudomány 
nagyjainak is emléket állító szoborpark ötlete az 
intézmény igazgatójától, Szabó Pétertől származik: a 
hajdani GMSZ, azaz Gép- és Műszeripari 
Szakközépiskola 1997-ben vette fel Winger Jenő 
nevét, ekkor avatták fel elsőként az ő szobrát. Egy 
évvel később Szent - Györgyi Albert (1937-ben 
orvosi- élettani Nobel-díjat kapott) szoborportréját is 
felállították. A harmadik szobor 1999 júniusában 
készült el, Bárány Robert-et ábrázolja (1914-ben 
orvosi-élettani Nobel-díjat kapott). 1999. november 
19-én Pokomi Zoltán oktatási miniszter avatta fel 
Hevesy György (1943-ban kapta meg a kémiai 
Nobel-díjat) és Békésy György (1961-ben kapott 
orvosi-élettani Nobel-díjat) bronzmását, 2000 
júniusában pedig egyszerre hét szobor kapott méltó 
helyet Egerben, teljessé téve ezzel az országban 
egyedülálló parkot.

A Farkas Pál és Kampf József szobrászművészek 
alkotásait dicsérő tudóskertben Harsányi János 
(1994-ben nyerte el a közgazdasági Nobel-díjat) 
mellszobrát Nagy Bércéi, az Országgyűlés 
tanácsadója és Нота János országgyűlési képviselő, 
Oláh György (1994-be kapott kémiai Nobel-díjat) 
szobrát Sós Tamás és Jakab István, a Heves Megyei 
Közgyűlés jelenlegi, illetve volt elnöke, Zsigmondy 
Richard (1925-ben kémiai Nobel-díjat kapott) 
szobrát Sörén Lundvall svéd konzul, Polányi János 
(1998-ban kémiai Nobel-díjat kapott) szobrát 
dr.Ringelhann György és dr.Nagy Imre, Eger volt és 
jelenlegi polgármestere, Elie Wiesel (amerikai író, 
1986-ban kapott irodalmi Nobel-díjat) szobrát Peleg 
Lewi izraeli konzul, Lénárd Fülöp-ét (1905-ben 
kapott fizikai Nobel-díjat) Karol Vlahovszki, a 
Szlovák Intézet igazgatója, Gábor Dénes (1971-ben 
nyerte el a fizikai Nobel-díjat) szobrát Nagy Levente 
és Kóbor Miklós avatta fel. A parkot és a bejáratnál 
felállított emléktáblát Marx György akadémikus, 
valamint Szabó Péter, a szakközépiskola igazgatója 
adta át. Az ünnepség után Marx György tartott

előadást, elemezve a tudós emberek kiemelkedő 
teljesítményét.

Nemzeti Tankönyvkiadó.

A Nemzeti Könyvkiadó a magyar millennium 
alkalmából reprezentatív néprajzi kiadványt jelentetett 
meg a Debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárának 
anyagából, „A Kárpát-medence néprajzi kincsei” 
címmel. A 270, jórészt színes grafikát tartalmazó 
albumot Szelestey László néprajzkutató állította 
össze. A gyűjtemény a történelmi Magyarország 
egész területéről származó néprajzi gyűjtések rajzi 
rögzítése magyar és angol nyelvű képjegyzetekkel 
készült. Andrásfalvy Bertalan volt művelődési 
miniszter, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke 2000. 
December 15-én mutatta be a könyvet a Néprajzi 
Múzeumban. A sajtóbemutatón díszvendég volt 
Kallós Zoltán Kossuth díjas néprajzkutató 
Kolozsvárról.

Bakos István főosztályvezető.

Érdeklődés: a bakos.istván@ntk.hu E-mail címen.
A honlap http://www.ntk.hu alatt van.

Még egy hírszolgálat, ami bizonyítja, hogy h«> k<4l 
kapcsolódni az Internet szolgálatba!

ERDÉLYI FALUSI TÚRIZMUS.

Bemutatkoznak a régiók, szállás, étkezés, 
programok, kapcsolatok találhatók, információ Erdély 
gazdasági helyzetéről befektetőknek, kirándulások, 
javasolt utak.

A honlap http.7/www.erdélviturizmus.hu alatt van. 
Erről a honlapról a Csángó honlap is elérhető: 
http://www.bke.hu/%7Etucan/csango/honlap

A januári Nyugati hír-levélből 
(Független Electronikus Újság. 

Szerkesztője: Bika Júlianna.)

mailto:n@ntk.hu
http://www.ntk.hu
http://www.bke.hu/%7Etucan/csango/honlap
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HÍREK INNEN-ONNAN
Svédországból írja: Dr. Szalontai Éva.
A Svédek és az influenza;

A svéd statisztikai adatok szerint az 
influenza Svédországban minden évben 
számos áldozatot követel. A leginkább 
veszélyeztetettek: a 65 év felettiek, a cukor
érrendszeri és szívbetegek.

Éppen ezért nagy az érdeklődés az 
influenza elleni oltás iránt.

Vita a kutyahús fogyasztása körül...
Sven Olof Ohlsson, aki kikerült, mint az 

északi nyelvek egyetemi lektora Koreába, 
Söulba, az ottani gyakorlat folytatásaként azt 
javasolta, hogy jó lenne látni a svéd vendéglők 
étlapján a kutyahúsból készült eledeleket. De a 
svédek nem nagyon osztják véleményüket vele. 
A svédek nagy kutyabarátok...

VIKING JÓSLÁS 2001-RE
A tradíciók szerint az izlandi viking jósok 

már Kr. utáni 800-tól meglátják a világ jelentős 
eseményeit. A 2001 évre nem sok jót mondtak. 
Jövőbe látásukkal megjósolták a sok 
katasztrófát és természeti csapást (amit a 
tudósok is tudnak és hirdetnek) és ennek 
következtében az emberek életkörülményeire is 
kiható jelenségek bekövetkezését.

SVÉD HÁZIÁLLAT KIÁLLÍTÁS
Dél-Svédországban háziállat kiállítást 

tartottak, parádés felvonulással egybekötve. A 
szokásos háziállatok között ott parádézott az 
emu és a strucc is. (Éppen úgy, mint ahogy a 
budapesti Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon a „magyar” emu és 
strucc)

Strucc és emutojás héjából készült 
ékszereket is bemutattak. A budapesti 
ékszerész smaragdzöld emutojáshéjból készít 
medált és gyűrűt.

HOL JÓ LAKNI SVÉDORSZÁGBAN?
Skane, a déli tartomány a legkevésbé hideg 

a Golf-áramlás miatt. Kavlingeben a legolcsóbb, 
Malmőben a legdrágább a megélhetés.

dr.Sz.É.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Mohácsi Cigányok Kanadában!

Titokban félszáz mohácsi cigány jött ki 
Kanadába. Erről a baranyai város vezetősége csak 
nemrég szerzett tudomást. Kiderült, hogy ezek a 
romák titokban átjátszottak a lakásukat másnak, 
ingóságaikat eladták, majd „eltűntek”. Saját lakásuk 
nem lévén, önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 
éltek, amit természetesen nem lehet eladni. De ha a 
lakásbejelentkezéseket ügyesen manipulálták, akkor 
jókora összeg fejében azok költözhettek be, akik a 
csúszópénzt az eredeti lakóknak adták, s az óta 
jogszerű bérlőkké váltak.

Arról nincsenek információink, hogy a mohácsi 
romák milyen jogviszony alapján tartózkodnak 
Kanadában!

Ez is a mai Budapest....
(Egyik barátunk küldte ezt a történetet az 

Interneten)
A alábbi eset hétfő reggel 9 órak körül történt 

Budapesten.
Egyik rokonom leparkolt az OTP előtt, bement, 
felvett készpénzt, kijött és beült az autójába. Egy pár 
méter után észrevette, hogy defektet kapott. Kiszállt, 
kicserélte a gumit majd visszaült.

Most kezdődik a „horror” történet:
Mialatt kicserélte a gumit, a kocsiból kilopták a 
táskáját, amelyben: 

a felvett készpénz, 
a bankkártya
személyi, jogosítvány, forgalmi, lakáskulcs (csak 

a legfontosabbak) voltak.
Gyorsan rendőrség, feljelentés...
Kiderült, hogy pénteken ugyanez már megtörtént 
mással is ugyanott (X. kerület, Román utca -  de 
jellemzően akárhol előfordulhat az országban 
akárkivel!) A rendőrség, szokás szerint annyit: tudnak 
erről a maffiáról is. Téma lezárva. (Még szerencse, 
hogy nem lopták el az autót amikor visszatette a 
pótkereket a csomagtartóba.)

Gyorsan vissza az OTP-be. Kártya letiltása, - az 
esemény észrevétele óta kb. 40 perc telt el. w
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Már levettek több mint százezret!
További kár: a gumit ki lehet dobni a súlyos sérülés 
miatt. Az összes kár: több százezer forint!

„Ezt a rövid történetet küldjétek el 
ügyfeleiteknek, ismerőseiteknek, hogy mindenki 
tanuljon az esetből. Sajnos ilyen mocskos gengszter 
országban élünk, de ha odafigyelünk az ilyen 
gyalázatos trükkökre, akkor talán megnehezítjük a 
mocskok dolgát!
„Figyeljetek értékeitekre, mert ez akárkivel 
előfordulhat!”

sitiim ШН & dtolíert}
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
___________Telefon: (02) 365-3532

TISZAVlRÁeZÁS
Részlet Lipták Gábor könyvéből.

A Duna — Tisza tájáról összegyűjtött regés- 
mondás történetek egyike ez a részlet. Az író fő 
szándéka a legendák összegyűjtése, a régi mondák, 
legendák felfrissítése és azok életformában való 
kiegészítése volt. Ahol nem talált más módot, ott a 
sejtelmeket valóságos történetekké kerekítve írta le a 
hazai műemlékekhez, történelmi és irodalmi 
emlékhelyekhez és tájakhoz fűződő regés 
elbeszéléseket.

folytatás a januári Kisújságból....

Este, amikor a sekrestyés fráter már az utolsó 
gyertyákat is eloltotta, s csak az örökmécses világított 
az oltár előtt, Tamás fráter belopakodott a 
templomba. Sápadt arca, szapora lélegzetvétele hamar 
elárulta, hogy fontos híreket hozott.

- A kolostorban már mindenki tudja, hogy 
menedéket kerestél a templomban -  kezdte. -  S páter 
Anselmus megmondta, hogy átadta a szolgabírónak a 
gvardián üzenetét. De hogy valójában mit beszéltek, 
azt nem tudja senki. A szolgabíró dühösen rontott 
végig a folyosón, de odakint elégedett arccal ült be 
hintójába.

- Aztán?
- Két órával később valóságos ostromzár fogta 

körül a kolostort. Hajdúk, pandúrok acsarkodtak 
odakint, és mint a farkasok, lesték a templom kapuját, 
s minden ismeretlent megvallattak. A kolostor olyan, 
mint a felbolygatott méhkas: a barátok egyformán 
félnek tőled meg a pandúroktól, s ijedten imádkoznak 
celláikban. Csak a gvardián van jobban. Úgy látszik, 
meggyógyították a füveid.

- Bár úgy leime! -  sóhajtott a legény. -  De hát 
mi lesz ennek a vége? Nekem innen ki kell jutnom, a 
csónakom ott vár a nádasban....

- Bízd rám -  suttogta a fráter -  Én már sejtem, 
hogy miért volt elégedett a szolgabíró.

- Miért?
- Páter Anselmus estefelé magához hívatott, és 

ideadta nekem a templom kulcsát. „Tudom, hogy 
barátos az a boldogtalan -  mondta kegyesen. -  S azt 
is tudom, hogy örökre nem maradhat itt. Úgy látom, 
az őrséget visszavonták. Talán így megmenekül!”

- Hátha komolyan gondolta?
- Ha nem ismerném, s nem hallottam volna 

vitáját a gvardiánnal, talán el is hinném így egy 
szavát sem!

- S az őrség?
- A délutáni nagy felvonulás csak a riasztást 

szolgálta. Estére azonban valóban visszahívták a 
hajdúkat s a pandúrokat. Bizonyára azért, hogy 
mindezt elmondjam neked, s megjöjjön bátorságod a 
meneküléshez. Ha ma nem, hát holnap!

- A bátorságom az megvolna... S ha nem őrzik a 
kaput, talán meg is próbálhatnám!

- Soha! Én hoztalak bajba, én is vezetlek ki 
belőle. Miután páter Anselmus jóságos szavait 
meghallgattam, a biztonság kedvéért utána 
lopakodtam, s láttam, amint cellája ablakába égő 
gyertyát állított. A többi kapu zárva van, a fokapu 
kulcsa nálam. így hát a gyertya csak annyit jelenthet, 
hogy a főkapun menekülsz. Ha pedig kilépsz, egy-két
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utcasarokkal odébb elfognak a pandúrok, aztán ö 
moshatja a kezét az ártatlan vértől...

- Miféle pap ez?
Akad ilyen is. Nagyravágyó, hiú, 

pályatévesztett, boldogtalan, aki udvaroncként 
bizonyára boldogabb lett volna -  mondta a fráter, 
majd élénk hangon tette hozzá: - Hanem te azért 
készülj a menekülésre. Holnap éjszaka teljesítjük 
páter Anselmus kívánságát, csak éppen nem úgy, 
ahogyan kigondolta.

Másnap, amikor a reggeli ájtatosság után kiürült a 
templom, Tamás fráter megkereste barátját, majd 
maga is behúzódott vele az egyik oltár mögé, s aztán 
a pákászlegény legnagyobb ámulatára, vetkezni 
kezdett.

- Alaposan megizzasztott ea a gönc -  mondta -, 
amíg átvergődtem vele a kolostoron... De hát kézben 
nem hozhattam.

Madarász Lajos akkor látta, hogy a levetett csuha 
másikat takar.

- Hát ezzel meg mit akarsz? -  kérdezte.
- Sajnos, ma éjszaka itt kell hagynod ezt a szép 

templomot -  mondta tréfásan a barát. -  S ez lesz az 
úti-ruhád.

- Meddig jutok vele?
- A Tiszáig. Ott már aztán jobb, ha leveted. Az 

evezők mellett gyanúsabb a barát, mint a 
halászlegény. A többi meg már a te dolgod. Hanem 
azt mondom, a tápéi rétet kerüld el. Ott már nem 
lennél biztonságban....

- Fábiánéktól el sem köszöntem...
- A kis Trézsi ma is bent járt a konyhán. A kisírt 

szemei azt mutatják, hogy jobban örül majd a 
menekülésed hírének, mintha szemük előtt fognak el 
újra. Meg aztán majd megígérem néki nevedben, 
hogy visszajössz egyszer... Ha tudja, hogy élsz, talán 
el is hiszi...

- S én merre menjek?!
- Mindenki azt hiszi majd, hogy a könnyebb s 

gyorsabb utat választod a Tiszán lefelé. Azért inkább 
felfelé indulj! Az algyői határt már kétszer is 
meghajtották a pandúrok. Arra nem mennek 
mostanában... Meg aztán ott lakik apám, akinek majd 
elmondod, mi történt.

- Szívesen megtenném, ha hinném, hogy ez a 
barátcsuha, mint valamely varázs-köntös, mindenen 
átsegít.

- Hiheted! Ha rám hallgatsz, ma éjszaka 
megmenekülsz!

- S mi lesz veled? Ez a ruha azt is elárulja, hogy 
csak te segíthettél. S az a sápadt képű páter soha nem 
bocsát meg neked.

- Az lehet. De oka lesz rá, hogy hallgasson. A 
templom védelme alatt álló rabot elárulni nem kisebb 
bűn, mint menekülését segíteni. S ne feledd: a 
templomkulcsot ő bízta rám.... S még biztatott is, 
hogy segítsek rajtad!

- Igazad lehet. De ha ez a páter vesztemre tőr, az 
is lehet, hogy e barátcsuhában is elfognak.

- Arra is gondoltam -  felelt mosolyogva Tamás. 
— De erről majd este beszélünk. Nehogy meggondold 
magadat, s itt maradj nekem templomdísznek.

- Azt aligha -  nevetett a legény. -  De ha eljutok 
valaha apádhoz, azt megmondom neki, hogy a fia 
barátcsuhában is megőrizte a pákászbecsületet.

(Folytatás a februári Kisújságban.)

Káros-e az egészségre a 
hosszú repülőút?

Lehet. Az Ausztráliában élő és hazalátogató 
magyarokat rendkívül érinti és érdekli a címben feltett 
kérdésre a válasz.

A közelmúltban megjelent tájékoztatók szerint 
már 1989-ben felfigyeltek arra, hogy az ECONOMY 
jeggyel utazók között igen jelentős; (közel 1000) 
azoknak a száma, akik a repülőtársaságok 
figyelmeztetése nélkül az utazás során, vagy azt 
követően súlyosan megbetegedtek.

A repülőgépben ülve, sokan több órán keresztül 
(8 -  10 órás szakaszokon) nem mozgatták
testrészeiket és ez egy u.n. D.V.T. (Deep Vein 
Thrombozis) elnevezésű betegséget idézhetett elő.
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Ma már több-száz halálos esetről tudnak, és 
500-on felül van a száma a kártérítést követelőknek, 
akik perelik a Légitársaságokat.

Az előforduló esetek gyakorisága arányos az 
utazás során eltöltött repülőút hosszával, vagyis akik 
1 5 -2 0  órát repülnek egyfolytában, azoknál nagyobb 
az esély, hogy betegek lesznek. A D.V.T. alapjában 
véve az érrendszerbe kerülő gátoló érrög, ami a tüdő 
és a szív működésében okozhat maradandó kárt.

Természetesen az utazók száma sokkal nagyobb, 
mint azoké, akiket a D.V.T érint. Nincs pánikra ok. A 
légitársaságok, elsőnek a Quantas és a British 
Airways, máris figyelmeztető tanácsokat nyomtat 
minden utazó jegyére.

Mindenki saját érdeke, hogy az esetleges európai 
utazás során tartsa be a figyelmeztető utasításokat, és 
ha csak van lehetősége rá többször is, mozgassa meg 
testük minden tagját. (Nyújtózni és járkálni kell 
sokat!) Akit viszont a D.V.T. valamilyen formában is 
érintett, figyelemre méltó, hogy a Warsó-Hágai 
egyezmény szerint, visszamenőleg csak két évig lehet 
kártérítést követelni.

Tehát FIGYELEM! -  az Ausztráliából való 
hazalátogatás során minden magyarnak, - és úti
társának -  jó utazást kíván a Kisújság. Nem szahaH 
elfelejteni az egészségügyi utasításokat a repülőút 
alatt!

Zalápi.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Boldogan veletek!
Szamár füles gondolatok 
Százszor meg százszor 
Közöttetek lapozgatok, 
Megviselt, gyűrött gondtalanok 
Kopogtatás nélkül,
Sűrűn a szobátokban vagyok 
Szamár füles gondolatok.

Tegnap az ajtó előtt ültem, 
Rosszak voltak a gondolatok, 
Idegenül néztem elfutó léptem; 
Rossz gondolataimat vitték 
Neki a zúgó szélnek.
Ma ismét jó
Újra szobátokban vagyok, 
Bolondosán szeretlek Benneteket 
Szamár füles gondolatok.

Melbourne 2000.
Fodor Béla.

Fatalpú c ip ő b en  n agyon  r o ssz  járni...

Részlet a Hadifogoly HÍRADÓ 2000. Decemberi 
számából.

Valójában 1945. január 26-án estem 
fogságba. Néhány nap múltán Tetétlen pusztán, 
a Teleki birtokon egy istállóban kaptunk szállást, 
ahol akkor már igen sok fogoly volt. Napjában 
egyszer kaptunk élelmiszert, kezdtünk 
legyöngülni.

Egy hónap múlva Kiskunfélegyházára 
hajtottak gyalog. Itt kerültünk vasúti kocsikba, de 
akkor még azt hajtogatták, hogy Debrecenbe 
megyünk, onnan haza. Hát nem így volt. 
Focsaniba kötöttünk ki, ahol legalább 
negyvenezer ember volt már a hatalmas 
lágerben. Civilek bíztattak; aki tud, szökjön meg, 
mert kiviszik Oroszországba.

Egyik reggel sorakozó után 1500 ember 
elindult az állomásra. Minden elvettek, és 
induláskor a debreceni cigányzenekar 
muzsikálta nekünk: „Fel, fel vitézek a csatára....”
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Bakun keresztül utunk Kirovobadba 
vezetett. Ekkor már május volt. Innen 
teherautóval vittek a Kaukázusba, a 223/41-es 
lágerbe. Félig kész barakkok vártak, egybe- 
egybe 60 embert helyeztek el.

Kőbányába kerültem. Minden tizedik nap 
volt szabad. Akkor fürödni is lehetett. Normára 
dolgoztunk, százalék szerint kaptuk a kenyeret, 
normateljesítés esetén hatvan dekát. A leves 
mellé naponta egyszer csapott evőkanálnyi 
cukor is járt. Ha a kenyérre rászórtuk a cukrot, 
az a kenyéren elázott... Fatalpú lábbeliben 
jártunk, amiket az asztalosok készítettek, és a 
cipészek varrtak rá felsőrészt ponyvából. Egy 
idő után a felsőrész elszakadt, a talp elrepedt, 
fájdalmas volt a járás.

Egy idő után mindenkit sorra kérdeztek a 
múltja felől: hol, merre volt a fronton, hány 
oroszt lőtt agyon? Aki azt mondta, hogy egyet 
sem, azt nagyon megverték. Ezek egyike 
Káposzta János volt, akit még 20 évre el is 
ítéltek. Azok közül, akikkel együtt dolgoztam, 
egy Szabó János és Bujdosó István nevű 
bajtársunkat maga alá temette a kőomlás. Ott 
haltak meg.

1948. augusztus 3-án indultunk haza és 
augusztus 18-án érkeztünk meg. Egészségem a 
fogság alatt leromlott, agyon hűltem, 
érszűkületem lett és nagyot is hallok.

Gyalus Ferenc 
Apátszállás.

Csak a gyökér kitartson!
Kint a szőlőben, emlékszem rája, 
Deszka kunyhónk előtt állott, 
Öregapám diófája.

Ha vihar támadt -  szőlőkötözéskor, - 
Dörgött az ég, csattant a villám, 
Füstölt az úton a felpaskolt por, 
Ahogy végigverte a görgő esőostor, 
Bebújtunk a kunyhóba, onnan néztem, 
Miként robognak a felhők az égen.

Nagyapám a fát leste.
Vajon, elbír-e a széllel?
Recsegett, ropogott öreg teste,
A szél a gallyakat csomósán tépte,

Hullott a zöld dió, — áldott termése, 
Mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta: - 
De győzte a vihart, Öregapám konok, 
Törzse-kopott diófája.

Csak a gyökér kitartson...!
Még ma is hallom, —
Motyogott Nagyapám,
Hogy nem lesz baj, gyerek!

Dió lehullhat,
Új tavasszal terem az ág újat,
Ág is nő a letépett helyére,
De ha a gyökér nem bírná tovább,
A diófánk, kis unokám, vége!

Most is vihar, szél tépi, rázza,
De állja a vihart Árpád vezér 
Ezeréves, öreg diófája.
Kárpátoktól az Adriáig 
Nyúlnak a gyökerek,
Tapadnak a földbe,
Mélyen, hogy termés legyen,
Az örök magyar „szőlőhegyen”,
Hogy élni tudjon: - dió, levél, ágak...
Adj, Uram erőt, a szent, magyar „diófának’

Lehull ezer dió, millió lesz holnap, 
Letörhet száz ág, ezer nő helyére,
S ha csak a csonka törzs marad,...
Ha új tavasz zsendül, újra kifakad!
Uram, csak Te lássad,
Hogy ezen a véres, küzdelmes harcon: - 
A gyökér kitartson!... A gyökér kitartson!

Alföldi Géza.

THREADS OF HUNGARY
(Hungárián Embroidery in Victoria.)

Magyar kézimunka kiállítás Victoriában.

2001. február, 6-tól -  április 29-ig.

Az Immigration Múzeum Schiavello kiállítás 
termében,

Old Custom House 
400 Flinders Street, Melbourne. 3000.

Belépődíjjak: $7.70 személyenként, nyugdíjasoknak 
és csoportos látogatás esetén kedvezményes árak. 
További információ a (03) 9927 2700 telefonszámon.
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2001
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 

ünnepe. Az 
általánosan ismert 

jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 
meglátja az árnyékát, 

visszamegy 
barlangjába és még 

negyven napig tart a 
hideg! 

(természetesen ez 
csak

Magyarországra
vonatkozik!)

GYERMEKÁLDÁS!
Idő

Az eszkimó megnősül, hazaviszi a menyecskét a 
jégkunyhóba. Reggel, a nászéjszaka után csendesen 
kimegy a kunyhó elé, befogja a kutyaszánt, majd 
homlokon csókolja még alvó feleségét.
- Hová mész? -  kérdezi álomittasan az asszonyka.
- Bábáért. Kilenc hónap múlva itt vagyok!

A nyolcadik
Az idősödő, de még mindig nagyon csinos 

asszonyka felkeresi az orvost.
Mit tegyek, doktor úr -  kérdezi, mikor az orvos elé 
kerül -, már a nyolcadik gyerekemet várom?

- Ön okos asszony - próbálja felvilágosítani az 
orvos -, miért nem védekezik ellene?

- Védekezem én, kérem, de a férjem erősebb.

A vörös haj
Kovács úrnak gyereke születik. Nem egészen 

tetszik azonban neki a dolog, felkeresi hát a híres 
orvost, hogy tanácsot kérjen:

- Az a helyzet, doktor úr -  kezdi a panaszát -, 
hogy nekem született egy fiam

- Nagyszerű kérem, gratulálok!
- Csakhogy, doktor úr, az én fiamnak vörös a

haja.
- Na és?
- Csakhogy én, amint látja, fekete hajú vagyok. 

Fekete a feleségem is. Fekete volt az apám, anyám, az 
ő apja, az ő anyja. Ez mégis csak különös....

Az orvos gondolkodik, majd egyszer azt kérdi:
- Kedves uram, milyen gyakran érintkezik ön a 

feleségével? Naponta?
Kovács úr élénken tiltakozik:
- Nem, nem, nem
- Hetente?
- A, dehogy...
- Havonta?
- Háááááát....
- Látja, ez a baj. Berozsdásodott.
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HÚZZÁTOK, „KISLÁNYOK” -  
REGGELTŐL - ESTÉIG....
Ott voltam a PÁL János születésnapján. Nem 

mondom meg hányadik életévét töltötte be, mert talán 
a születésnapi tortán lévő gyertyák rossz néven 
vennék a „népszámlálást”.
János bátyánk örömére összejött a családja, két szép 
lánya és unokái. Na persze egy pár régi jó barát is 
megjelent. A szíves vendéglátás, ami természetes és 
megszokott tény az Ivanhoei kisházban, most sem 
maradt el. Sok féle finom ennivaló jól itatta magát, és 
bizony jó hangulata lett a társaságnak.

Váratlanul, - amit később tudtunk meg, hogy 
tényleg meglepetés volt az ünnepelt számára is - 
három lányka jelent meg teljes díszben, hangszerekkel 
felszerelve. Se szó se beszéd, eLkezdtek muzsikálni, 
mint valamikor régen a „cigányok” szoktak, ha 
ünneplésre hívták őket. Hallgatókat, csárdásokat 
játszottak, néha -  néha egy-két szép magyar szót 
belekeverve a játékos előadásokba. Rögtön tudtuk, 
hogy nem szótárból tanulták a szavakat.

A „happy birthday” eljátszása és mindenki 
éneklése után, egy kis pihenőt tartottak és volt 
alkalmam megtudni a „lánykák” történetét, amit 
érdemes meghallgatni.

A három lány nevei ALANA a hegedűn, 
SOPHIE a tangóharmonikán és КАТЕ a nagybőgőn. 
Egyik sem magyar származású. (Alana, ahogy előadja 
a magyaros és cigány számokat nehéz elhinni, hogy 
nincs semmi kapcsolat velük)

Elmesélték, hogy úgy kezdődött, hogy 
hanglemezeket hallgattak a Magyar Cigány 
Prímásoktól, az késztette őket, hogy megpróbálják 
utánozni őket, és így kezdtek együtt játszani. Ez 
Perthben történt kb. 5 évvel ezelőtt. Annyira ment 
nekik, hogy nemsokára keresett zenészek voltak 
rendezvényeken és partykon.
VARDOS név alatt szerepel az együttes. Alana tudta 
nagyon jól, ha fejlődni akar, akkor oda kell menni, 
ahol ez a „műfaj” él és működik. Kétszer is járt 
Magyarországon és Erdélyben. Művészeti Iskolában 
és prímásoktól tanult -  látszik is rajta. Kolozsváron a 
székely és cigány zenét tanulmányozta és sajátította el 
a prímások titkait. (Még a lószőr is lógott a vonóján, 
amikor a Monti-csárdást játszotta!)

Ebben a pillanatban itt vannak Victóriában és 
minden pillanatot megragadnak, hogy játszhassanak a 
közönség előtt. Még a Honvéd együttes zenekarába is 
bevették őket, amikor itt szerepeltek Melboumeben.

Tervük az, hogy 2001-ben mindhárman 
Magyarországra szeretnének utazni, annyira szeretik 
az otthoni hangulatot, (külön élvezet volt hallgatni 
elbeszélésüket a magyar húsvéti szokásokról!)

Addig is szívesen vállalnak meghívásokat itt 
Melboumeben és éppen ezért közlöm itt a névkártya 
adatait.
Az Intemetten a honlapjuk: http://www.vardos.com.au

Persze kívánva sok boldog születésnapot Pál 
János barátunknak, és megköszönve a szíves 
vendéglátást a felejthetetlen nóta hangjai mellett 
búcsúztunk:

„Deres már a határ, őszül a vén betyár,
Rá sem néz már, soha sem a fehémép.
Nem ismer több nyarat, semmije sem maradt 
Egyetlen egy hű társa a szegénység.
Nem is kell már más e világon,
Csak a pipa meg egy pohár bor.
Deres már a határ, őszül a vén betyár,
Rá sem néz már sohasem a fehémép.”

Szerk.

http://www.vardos.com.au


10. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

ÜNNEPI RECEPT!

ÜNNEPI GYÜMÖLCSKENYÉR.
Hozzávalók: 10 dkg fekete mazsola, 10 dkg mazsola, 
10 dkg apróra vagdalt mandula (dió, mogyoró), 5 - 5  
dkg cukrozott narancs és citromhéj, 4 cl rum, (de több 
sem rontja el a hatást!) 1/8 1 tej, 50 dkg liszt, 4 dkg 
élesztő, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
csipetnyi só, 20 dkg margarin, 5 dkg disznózsír, 10 
dkg porcukor.

1. A kétféle mazsolát megmossuk, a nedvességet 
leitatjuk róla, és összekeverjük a vágott 
mandulával, a cukrozott gyümölcshéjakkal, és 
meglocsoljuk a rummal. Lefedve 1 órát állni 
hagyjuk.

2. Közben a tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk 
az élesztőt, beleszórunk 1 kiskanál cukrot, és 
felfuttatjuk.

3. A lisztet egy tálba öntjük, a közepébe mélyedést 
nyomunk, beleöntjük az élesztős tejet, és egy 
kevés liszttel elkeverve meleg helyen 30 percig 
állni hagyjuk.

4. Ezután hozzáadunk 15 dkg margarint, a maradék 
cukrot, a vaníliás cukrot, a sót, és összegyúrjuk. 
Meleg helyen, letakarva még 30 percig 
kelesztjük.

5. A tésztát lisztezett deszkán alaposan átgyúrjuk és 
30x20 centiméteres lappá kinyújtjuk. 
Egyenletesen elosztjuk rajta a mazsolás -  
mandulás keveréket, majd kissé bele is 
nyomkodjuk a tésztába.

6. A tészta két hosszabb felét a közepe felé 
egymásra hajtjuk.

7. A gyümölcs-kenyér formát sütőlappal bélelt 
tepsibe helyezzük, egy tiszta konyharuhával 
letakarjuk, és meleg helyen további 30 percig 
pihentetjük.

8. 200 C° fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és 

50-60 percig sütjük.

9. A maradék margarint megolvasztjuk, majd a 
sütőből kivett gyümölcskenyeret még forrón 
megkenjük a felével. Megszórjuk a porcukor 
felével, ismét megkenjük a margarinnal, és 
rászórjuk a maradék cukrot.

10. Ha teljesen kihűlt, fóliába csomagoljuk, így 
sokáig eláll.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

Február 25-én lesz 
Délelőtt 10: 30 órai kezdettel 

A Noble-Park Community Center-ben, 
Memorial Drive, Noble Park, (Ross Reserve)

Minden magyart szeretettel vár az Ős Hitű 
Magyar Egyház Gyülekezete.

QUEENSLANDI HÍREK:

A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi
Erről a Klubról nemcsak a Gold Coast-on hanem 

Ausztrália minden államában, sőt még a nagyvilág is 
megismerheti majd a működését az Ausztráliai 
Kisújság cikkeiből.

Ez a Klub még „gyerekcipőben jár”, de már egy 
jártas és régen működő Klub látszatát kelti. 
Kedvezményes árak, jó hangulat és ebéd, a népes 
közönség látogatása, mind a jó szervezésre vall.

A nyugdíjas Klub ez év január 9-én kezdte meg 
összejöveteleit az új évezred kezdetén. A megnyitón 
sokan voltak és a megjelentek nem csalódtak a beígért 
szórakozással illetően. A tíz éves Bíró Alison, aki a 
Surface Paradise-on nyaralt, énekeivel elragadtatta a 
közönséget. (Alison a testvérével Stephanie-vel és a 
Serföző nagyszülőkkel látogatott el Queenslandba!)

A közönség vastapssal fejezte ki elismerését és 
köszönetét Sebeszta Jolánnak, az évek óta népszerű, 
Gold Coast pacsirtájának énekeiért, amit Torzsa 
Sándor kísért.

Majd Nagy Magda a Klub alapítója és szeretett 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, minden asztalnál 
egyenként üdvözölte az összegyűlt magyarokat, 
példát mutatva a szíves együtt működés elindítására.

Ez nem volt képmutatás, hanem feladat, amíg 
szeretet és megértés jegyében dolgozhatnak egymás 
boldogulásáért, jókedvéért. A megjelentek annyira 
megkedvelték az új Klub összejöveteleit, azt 
javasolták, hogy többször is találkozzanak egy héten.
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Sajnos még ez nem lehetséges, de ami késik, nem 
múlik alapon, már tervbe van véve.

Most a Klub minden Kedden reggel 9-től délután 
3-ig tartja összejöveteleit a Broad Beach-i Senior 
Citizen Centerben a Casinó mellett.

Szórakozási lehetőségek között szerepelnek: az 
elmaradhatatlan „pletyó”, kártya, sakk, a hangulatos 
zene, és hajókedv van; éneklés!

Az étrend természetesen magyaros koszt, utána 
kávé, tea, sütemények stb. mind kedvezményes áron.

Nagy Sándor.

Nyári tábor 2001

Kuka-kuka-kukac! Visszhangzott a szép East- 
Warburton-i eukaliptusz fák között a kiáltás, ahogy a 
tizenegy kiscserkész jókedvűen bemutatkozott a 
tábor-tüz fényében.

A 63.sz. Tormay Cecil és az 54.sz. Hunor és 
Magyar csapatok cserkészei január, 15-től 21.-ig 
tartották hagyományos nyári-táborukat.

Wéber Zsuzsa magára vette a táborparancsnok 
szerepét és a több éves tanári tapasztalatból merítve 
sok új ötlettel állította össze a munkatervet. A 
szükséges alapfeltételek mellett a munkaterv egy új 
formát kapott. „Téma tábor" lett a tábor elnevezése, 
mert minden nap egy új témakör vitatása volt a 
feladat. Hétfőn nyílt a tábor és e napnak a téma-köre a 
tábor-építés volt. A következő napon egy kerékpár
túra foglakóztatta a táborozókat. A harmadik és 
negyedik napon portyára ment a tábor. Az ötödik 
napon a főzés tudománya került a téma-körbe, (főzés 
közben balladákat tanultak). A hatodik nap tárgya a 
néptánc és a népi játékok voltak, még a hetedik nap a 
testi teljesítmény témája után, táborzárással fejeződött 
be a hét.

A napos-tisztséget a segéd-tisztképző tábor 
jelöltjei felváltva, beosztva végezték. így már 
gyakorolhatták a napi rend levezetését. Gruber Tibor, 
Mártonhelyi Ádám, Kőhegyi László, Bakos Erika, 
Mártonhelyi Emma, Wéber Jázmin, Hainal Monika, 
Kőhegyi Ildikó és Zsóri Monika nagy lelkesedéssel

végezték a munkálatokat és még a tábortűz 
levezetésébe is kivették részüket.

A Vaddisznó-őrs, Sas-őrs, és a Kígyó-őrs 
képezte a fiú altábort. A leány-altábomak pedig a 
Csibe és a Margaréták őrsi-név keltette a jó 
hangulatot.

A kiscserkész altábor függetlenül működött, csak 
étkezéskor találkoztak a többi cserkésszel. Ugraine 
Tóth Kati ügyes vezetése alatt, tábortörzsével együtt, 
változatos, értékes és érdekes munkatervvel 
foglalkoztatta a Kukac-őrs tagjait. Népmese, 
kézügyesség, erdei séták, úszás, vízi-játékok, 
bábszínház és bábú-készítés váltották egymást az 
egyheti táborban. A tábortörzs oszlopos tagjai ifj.Tóth 
Sanyi és cserkész-mama Szabó Szilvia kitettek 
magukért.

Az időjárás igen kedvező volt a táborozok 
számára. Sok szép élménnyel tért haza mindenki. 
További jó munkát kívánunk a cserkészeknek és a 
vezetőknek, a KisÚjság olvasóinak pedig ez 
alkalommal kívánunk Boldog Újévet!

JÓ MUNKÁT! KHÉ.

---------------

Közeledhetünk az I n t e r n e t  világához!
A Victoriai Állam jóvoltából, felállítunk egy Internet 
hálózatot a Magyar Központban! A segítség nem csak 
anyagi formában, de a szak és általános információ 
széleskörű szolgáltatása terén is biztosítva van.

A tervek szerint mind a négy Magyar Központi 
Szövetkezet bekapcsolódásával lehetőséget fog ez az 
új rendszer nyújtani azoknak az embereknek, akiknek 
nincs alkalmuk az Internettel máshol foglalkozni.

A számítógép rendszer mind a két nyelven 
fog működni -  angolul és magyarul! Ez azt jelenti, 
hogy a két - nyelvi változatot, tetszés szerint 
bekapcsoláskor lehet majd kiválasztani.

A Victoriai Állam meghatározása szerint, a 
segítség elsősorban arra irányul, hogy minél több 
olyan ember, aki nem dolgozott még az Internettel, 
nem küldött / kapott levelet, (E-mail-ot) s tanulja meg 
használatát.

Erre megadja a lehetőséget, hogy felszerelést ad, 
és tanítási időt biztosít minden olyan embernek, aki 
ebbe a mozgalomba be akar kapcsolódni.

Ma az információ, ami az Intemet-en megjelenik 
óriási méreteket ölt, minden nyelven lehet információt 
kapni, majdnem, hogy mindenről. Levelezni és 
„beszélgetni" lehet a világ minden részével.
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Fényképeket, iratokat és minden hírszolgálatot lehet 
küldeni és kapni az Internet használatával.

Itt Victoriában a „Skillnet” mozgalmon keresztül 
már 50,000 ember kapta meg a „kitüntetést”, hogy 
tudja kezelni a „Számitógép-rendszert” az Internet 
használatával. A Magyar Központnak meglesz a 
lehetősége, hogy ezt a számot gyarapítsa.

Elkezdődött a gépek és a felszerelések 
beszerzése, és a lehetőségekhez képest február végére, 
március közepére működésbe lép a Központi hálózat. 
Tervezetek a tanítási / használati időpontok 
folyamatban vannak és azok hirdetése megtörténik 
majd a szokásos értesítőkön keresztül.

A Hungaroskill „honlapja” már létezik, és a 
munkálatok kivitelezését, jómagam fogom vezetni. 
Érdeklődni lehet a 9879 8204 telefonon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950. Szeverényi László.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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FEBRUÁRI
NAPTÁR.
Február 4. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor szentmise 
| d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
! d.u.3 órakor Társalgó csoport.
Február 10. Szombat

Aradszky László koncertje.
Február 11. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor szentmise 
Február 18. Vasárnap. 

d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Erdélyi Szövetség piknikje.

Február 25. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

VT. rész.

MAGYAR KÖZPONT, (folytatás.
Az előző beszámolókban említett építkezések, 

beleértve a Borónia Road kiszélesítését is $ 833,000- 
ba kerültek, melyekhez hozzá kell számítani a 
többszázezres fenntartási költségeket az 1980 -  90 tíz 
év alatt.

A három épületrész tehát végre elkészült és 
sürgősen gondoskodni kellett a felszerelésről az 
üresen álló termek és konyhák részére, mert a 
Westgarthban levő Magyar Házból áthozott néhány 
asztal és kb. 60 szék nem volt elegendő az új Központ 
számára. Némi segítséget nyújtott az az $5,000, 
melyet Jeff Keneth akkori bevándorlásügyi miniszter 
adott át a federális és victoriai kormány nevében 500 
szék vásárlására az ifjúsági épület ünnepélyes 
megnyitásakor. Hamarosan önkéntes dolgozók 40 
asztalt is készítettek.

1986-ban Koren Baby lankadatlan szorgalommal 
hétvégi ebédeket szervez önként jelentkező hölgyek 
segítségével. Egy féleév leforgása alatt sikerült 
összegyűjteni azt az összeget, melyből a
legszükségesebb konyhafelszerelést és étkészletet 
meg lehetett vásárolni. Mire ez megvalósult, 
elfogytak a vasárnapi étkezéseket igénylők száma és 
kimerült a néhány önkéntes dolgozó. Hasonló kísérlet 
történt 1988-ban, amikor Atyimás Erzsébet, Vető 
Olga és Révész Marika minden vasárnap délután egy 
„kávézó”-t nyitnak az Ifjúsági Épület javára, szintén 
konyhafelszerelés céljára. Néhány hónap elteltével ezt 
is abba kellett hagyni, az igen gyér látogatottság 
miatt. A harmadik próbálkozás a Kalocsa 
táncegyüttes fenntartó testületé tagjai: Szabó Edit, 
Karczag Csöpi, Tóth Teréz és Barics Magdi főznek 
hétvégi ebédeket, néhány jól sikerült vasárnap után 
ezt sem pártfogolta a közönség, megfelelő hirdetések 
ellenére. Mindenesetre ezek a próbálkozások is 
valamennyire elősegítették a konyha legszükségesebb 
felszerelésének beszerzését.

1986-ban egy újabb ötlet támadt: a BINGÓ. Ezt 
Maurer Sándor és a Korvina cserkészcsapat tagjai 
vezették. A hetenként tartott játék egy ideig nagy 
sikerre tett szert, a környéken élő sok ausztrált is 
vonzotta. Három évig tartott ez a sikeres tevékenység. 
Sajnos a Központ közelébe egyre több helyen 
megnyíló és magasabb nyereményeket biztosító 
helyek lecsökkentik a játékosok számát. 1990 elején 
már nem volt érdemes tovább folytatni a játékot, mert 
nem volt tovább jövedelmező. Minden esetre a 
$17,500 jövedelemből sikerült beszerezni a 
hangszerelést, a színpadi világítást és a nagyterem 
előcsarnoka számára a szőnyeget.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisúj ságban)

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

A február hónapban 6-án és 20-án lesznek 
összejövetelek, amelyekre mindenkit szeretettel vár a

Vezetőség.
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--------------- 1 --------------
Fájdalmas szívvel tudatjuk mindenkivel, 

aki ismerte és szerette, hogy drága, szeretett félje Magdinak, 
édesapja S te vermek és Mariannek

BARICS BERTALAN
58 éves korában súlyos betegség után 

2001. január 13-án visszaadta lelkét teremtőjének.
Gyászolják: szerető felesége Magdi, gyermekei Steven és Marian, neje Gabriella, 

veje Scott, testvérei Kathy, Erika és Steven és családuk hozzátartozói.
Anyósa Marika néni, sógora Pityu, sógornője Margit és családuk hozzátartozói.

valamint barátai, ismerősei és az egész Melboume-i magyar emigráció.

EMLÉKE A SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG!

Köszönetnyilván ítás! Hálás köszönet a kedves barátoknak és ismerősöknek, akik elkísérték 
Börti-t utolsó földi útjára, és részvétnyiiváltásukkal enyhíteni próbálták a család mély fájdalmát. 
^ ____________________Nyugodjék békében, és áldás poraira !

A Kisújság szerkesztősége mély fájdalommal 
vette tudomásul a Barics család második nagy 
vesztességét, íme egy rövid hónap leforgása alatt. 
Őszinte részvétünk a Barics család minden tagjának, 
de különösen feleségének Magdinak, aki ifjú kortársa 
volt egy jól ismert generációnak itt Melboumeben, 
és gyermekeinek Stevennek és Mariannák.

„Börti” emléke örökké élni fog az 
emlékezetünkben.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap 11 órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI 
A Klub Februári összejövetelei: Február 14-én és 
28-án. d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL-ban

Ebben az évben most van az első alkalom, hogy 
Klubunkról beszámoljunk, így először a Karácsonyi 
ebédről kezdem a beszámolót. Az ebéd a 
várakozásnak megfelelően nagyon szép volt, a 
Whitehorse Club (Olasz klub néven ismert) 
helyiségében. Ezt az összejövetelt is az „Örök Ifjak”

vezetősége tervezte, Gaál Marika elnök irányításával. 
Az ebéd minősége és annak tálalása valóban ünnepies 
volt, és a karácsonyi hangulatot aláfestette a 
kontinentális tánczene is. A zárónap igazán 
karácsonyias volt és egyben előkészített bennünket 
arra, hogy jókedvvel búcsúzzunk az ó-évezredtől, és 
bizakodással nézzünk az új-ezredév felé.

Január 17-én már megnyitottuk a Klub kapuit, az 
emberek jöttek, új és sok érdekességgel, mindenkinek 
volt valami élménye, mondanivalója. Jó volt ismét 
látni a reményektől sugárzó arcokat, mintha mindenki 
megfiatalodott volna!

És ebben a hangulatban, mint egy intő hang 
hangzott el a figyelmeztetés a kötelességeinkre, 
figyelmeztet a nagy veszedelem közeledésére, ami 
legalább olyan nagy, mint a tatárjárás...

FAZEKAS LOLA honfitársunk előadásában 
figyelmeztetett arra, hogy a modem elektronikus 
média felhasználásával egyes elemek igyekeznek 
bebizonyítani, hogy MI, MAGYAROK NEM AZOK 
VAGYUNK, AKIKNEK MONDJUK
MAGUNKAT. Ezt pedig az Interneten lexikon 
formájában igyekeznek a környező államok
bizonyítani. Kicsavarják, elferdítik történelmünket. És 
ez csak azért van, mert a külföld felé nincs semmi 
idegen nyelven ismertetett Magyar nemzet történelme 
kiadva.

Fazekas Lola továbbá ismertette AMBROZY 
ANNA „ A BRAVE NATION” könyvét, és 
bemutatta a könyv szerzőjét. A könyv angol nyelven 
jelenik meg, és az igazságot tárja fel a világ előtt. így 
társadalmunk mindek tagja a könyvön keresztül 
megismerheti a magyar múltat, történelmet, aki nem 
beszéli a magyar nyelvet.

Jusson el a könyv minden iskolába, könyvtárba, 
hogy ismerje meg a világ a magyart, ismerjék meg az 
évszázados igazságtalanságokat, ami sújtotta ezt a 
népet.

Amrózy Anna a könyve támogatását kéri. Nem 
személyi okokból, a hazáért és az igazságért.
A könyv megrendelhető: „A BRAVE NATION” 
p.o.Box. 4134. East Burwood. Vic. 3151.
A könyv ára $35.00, és $5.00 postaköltség.

A Klub nevében megköszönöm Ambrózy Anna 
és Fazekas Lola értékes beszámolóit, és megfogadjuk 
értékes irányadásukat.

Nagy József.

A Klub összejöveteleire mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében Gáal Marika.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain
(február, 3-án) tartja szokásos összejövetelét a 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. 
További felvilágositást a 9499 6427 Szolnik Lajos 
telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Az első összejövetel 2001-ben február 5-én lesz, 
amire szeretettel meghívja a tagokat és vendégeket a 
vezetőség.
Az összejövetelekről érdeklődni lehet Erdeg Marika 
(03) 9547 4267 telefon számán.

A BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.
A nagy pihenés után várunk minden tagot, vendéget a 
februári összejövetelekre.

Az összejövetelre, mindenkit szerezette! vár és 
hív a vezetőség nevében Boros Veronika.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
FIGYELEM! a DMSz minden hónap 2.-ik és 4.-ik 
vasárnapján tartja a megszokott zenés ebédjeit az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig.
Cím: Noble Park-i Community Center-ben, 
Memorial Drive Noble Park. Vic. 3174.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata 
Nellie 9774 8067 telefonszámán.

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. 
hullámsávon.

A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai,

Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

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

d.e. 10 órától, este 10 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Figyelem! A Klub a decemberi összejövetelek után 
csak Február 7-én kezdi újra az összejöveteleket.

Horváth Erzsébet.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR  

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön ll-tö l 2-ig. 
Vasárnap a Szt.István templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

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


16. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Arc a filmező-gép mögött
Hosszú éveken át -  habár nem lehet látni az arcát 

sem, újságban sem TV filmen -  minden magyar 
megmozduláson, rendezvényen, ünnepélyen ott van. 
A film-felvevő gép mögött.

Ifj. Varga Gyula, aki szakmájának választotta a 
filmezés technikáját, és mint az egyik Melboumei TV 
állomás munkatársa, - a magyaroknak is juttat a 
tudásából a szabad idejében.

Gyennek korától a magyar közösség tagja volt. 
Cserkészetben, ifjúsági mozgalmakban kivette a 
részét. Segítő és odaadó munkájával a nagymagyarság 
érdekeit szolgálta.

Duna Televízió alábbi alkotásainak, alkotóinak ítéle a
legjobban járó díjat:
• Költők társaságában. -  a legjobb kulturális 

műsor.
• Ami igaz, az igaz -  a legjobb gyermek -  és 

ifjúsági műsor.
• Bartók Béla Kárpát-medencéje -  népszem 

tudományos, ismeretterjesztő műsor.
• Vendégproletárok -  a legjobb műsorszinopszis.
• Petrovics Eszter -  a legjobb szerkesztő díját
• Szabó Dénes -  a legkiemelkedőbb személyiség 

választották. Mégis valóra váltak Kodály álmai.

Ezt teszi ma is, - mint az MHTV vezető
helyettese -  és fáradhatatlan munkatársa.

Gyula, köszönet munkádért, és szeretnénk 
remélni, hogy még sok-sok éven át munkáddal 
segítségére leszel a magyar közösségnek.

Újabb Duna Televíziós siker
A TELEVÍZIÓS MŰSOROK FESZTIVÁLJÁN 

A Kamera Hungária címmel második 
alkalommal, ezúttal Szegeden megrendezett szemlére 
390 pályamű érkezett. Az előzsűrik döntése alapján 
15 kategóriában 92 alkotás került a döntőbe, ezek 
között a Duna Televízió 12 produkcióval képviselte 
magát. A december 10-i díjkiosztó gálaesten a szűri a

ausztráliai kisujsag
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A többször elhangzott 
kérdésre: „hol lehet a 
Kisújságot megkapni” a 
következő a válsz: a 
Kisújság szerkesztősége címén, a 
Melboume-i Magyar Központ 
KORONA éttermében, minden 
Idős Magyar Klub összejövetelein, Melbourne 
területén, a Bocskai Teremben minden vasárnap a 
Fitzroyi református istentisztelet után, és 
természetesen a megrendelő szelvények alapján, ami a 
Kisújság utolsó lapján található minden kiadott 
példányban.


