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Elgondolkoztató, hogy mi az ami rendkívüli a 
március hónapban, hogy mi magyarok bárhol élünk is 
a világon, megemlékezünk március 15-ről.

Többé-kevésbé kialakult egy szokásos
ünneplés, vagy ünneplési 
szokás, ami akkor válik 
rendkívülivé, ha
egyedenként
szemlyenként, tartalmat és 
értelmet adunk a márciusi 
gondolatoknak.

Itt Melboumeben, 
a Kisújság -  csak havi lap 
lévén -  nem tud helyt adni 
annak a számtalan 
érzelemben és gondolatban 
gazdag mondanivalónak, 
amit minden évben újra és 
újra le kellene írni, el 
kellene mondani.

A március hónap 
minden magyarban egy 
különös érzést fejt ki. Ez a 
mi nemzeti ünnepünk!

De hát, mi hát 
március 15 üzetete?
Mi az lényegében, amit meríteni tudunk a
gondolatokból és mi az ezekből fakadó teendője 
annak az emigrációban élő magyarságnak, amely
féltve őrzi egyre fogytkozó magyarságtudatát?

A feleletet teljesen leegyszerűsítve
elmondjhatjuk, hogy mindannyian igyekszünk

mindazt megtenni, amit a sors, az állandóan változó 
élet mindennapi életünkben megkövetel tőlünk -  az 
emigrációban -  megtartani magyarságunkat!

Mindenki a maga módján teheti ezt, és mindenkinek a
lelkiismerete diktálja, 
hogy eleget tett-e ennek a 
kötelességnek.

Lehetséges, hogy 
csak egy könyv, egy 
megkopott vers-emlék, 
vagy nyelvi idézet, egy 
feledőbe menő rokoni - 
baráti kapcsolat, vagy a 
magyar hősökre, a 
márciusi ifjakra való 
emlékezés segít hozzá 
valakit a magyar értékek 
felméréséhez és
továbbviteléhez.

Ezt kell
legfőképpen 
megkülömböztetett 
ünnepléssel megőriznünk 
és tovább adnunk.

Azok számára, akik a Kisújság hasábjain 
ezeket a sorokat olvassák az az üzenet, hogy továbbra 
is becsületes magyarként állják meg a helyüket, akár 
hová sodorta az élet és bármi elé állította a sors őket.

Szeverényi László
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Magyarországi HÍREK.
DUNA TELEVÍZIÓ BARÁTI 

KÖRÖK - V. TALÁLKOZÓJA
(részlet a sajtóközleményből)

2001. február 17-én a világ minden tájáról éves 
tanácskozásra gyűlt össze az immár kilencven 
különféle szervezetet magába foglaló Duna Televízió 
Baráti Körök Társasága. Az eszmecserére a Magyar 
Kultúra Alapítvány Székházában került sor. A 
rendezvényt a hagyományőrző Duna-bál zárta, 
amelyre a baráti körök képviselőin kívül további több 
mint 400 vendég volt hivatalos.

Ki gondolná, hogy már több mint hat év telt el 
azóta, hogy a különböző közönségtalálkozók szellemi 
folytatásaként megalakult a Duna Televízió Baráti 
Körök Társasága. A kezdeményezést az a szándék 
vezérelte, hogy a világban, de különösen a Kárpát
medencében élő magyarok számára a Duna Televízió 
műsorainak sugárzását elősegítse, támogassa, ezzel is 
erősítve a szétszakított magyarság összetartásának 
erejét. A baráti találkozók lehetőséget teremtenek, 
hogy a különböző szervezetek képviselői kötetlen 
beszélgetést folytassanak a Duna Televízió 
munkatársaival, vezetőivel, a magyar társadalmi és 
kulturális élet jeles személyiségeivel, elmondhassák 
véleményüket műsorainkról, munkánkról.

Elhangzott támogató és bíráló kritika egyaránt. 
Az egyik baráti kör képviselője a következőképen 
fogalmazott: A Duna Televízióval úgy van kint az 
ember, mint a saját gyerekével, kifelé megvédi, 
dicséri, de otthon állandóan dorgálja, csak hogy még 
jobb legyen. Az ez évi találkozó ünnepélyes keretek 
között az esti Duna-bálon fejeződött be.

Dáridóztam Lagzi Lajcsival
Nemrég a Magyar Televízió kettes stúdiójában 

élő televízióadáson vettem részt, dáridóztam Lagzi 
Lajcsival, akinek televíziós műsora a legnézettebb 
TV. műsorok, közé tartozik. Galambos Lajos, azaz 
Lagzi Lajcsi zeneakadémiát végzett, trombita szakon 
-  de hamar felismerte, hogy a magyar közönség 
jelentős része komolyzene helyett inkább a könnyű, 
mulatós dallamokat kedveli. így születtek meg 
lakodalmas, mulatós kazettái, műsorai, melyek már 
szerte a világban ismertek és népszerűek.

A műsort, ahol részvettem: Kós György 
rendezte. A konferanszé Simics Sándor és a 
főszereplő -  természetesen Lagzi Lajcsi volt. Sármos

hangjával most is elbűvölte -  mint mindig -  a 
közönséget. A zenét a 16 főből álló Légierők 
Zenekara szolgáltatta, lovag Katona János karnagy 
vezetésével. Fellépett még a slágerkirály, Payer 
András és nagy sikert arattak a kubai táncosok, 
táncosnők is.

A műsor közben a Dáridó Café, vörös és fehér
bort, pogácsát szolgált fel a melodikus dallamok 
mellett (Mikor jössz már énfelém..., Szeretlek én, jöjj 
vissza hozzám... .stb) andalodó, mulatozó 
közönségnek.
Budapestről írja: Dr.Szalontai Éva.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Vízumviták
Az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala 

egyre több olyan magyart fordít vissza a 
belépőállomáson, akinek érvényes beutazási vízuma 
van. A budapesti amerikai fokonzulátus szerint ennek 
elsősorban az az oka, hogy nem elegendő az utas 
hazai, családi, szociális-pénzügyi, illetve munkahelyi 
kötődése, s gyanús, hogy engedély nélkül akar 
dolgozni. Gyanúsnak tartják azokat is, akik nagyon 
gyorsan visszatérnek az Államokba, s néha egész 
esztendeig kint maradnak.

Mindez állítólag ellenkezik, a turistavízum jogi 
lehetőségével.

Mögöttünk a Gladiátor
Kardos Sándor magyar fílmoperatőr, a 

„Glamour” című magyar játékfilm fényképezéséért 
megkapta a filmoperatőrök egyetlen nagy nemzetközi 
versenyének, a Madridi Operatőr Fesztiválnak a
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fodíját. Ezzel maga mögé utasította a „Gladiátor’ 
című világfilm fényképészét, John Mathiesont, aki 
ugyancsak indult a versenyen. A Glamour filmért 
Magyarországon Kardos Sándor elnyerte az év 
operatőre címet is. A sikeres művész Illés Györgynek, 
népszerű nevén Illés tatának, a Színház — és 
Filmművészeti Főiskola már nyugdíjas operatőr 
tanszékvezető professzorának a tanítványa, akinek 
keze alatt egyebek között az Oszkár-díjas Zsigmondi 
László, vagy az ugyancsak Oszkár-díjas Mephisto 
című film fényképésze, Koltai Lajos felnőtt. De Illés 
tata hatott a francia új hullám operatőrre, Raul 
Gotard-ra is, aki a filmtörténet egyik korszakos 
filmjét, a „Kifulladásig” című alkotást fényképezte.

Meghalt Sinkovics Imre érdemes és 
kiváló művész.

Életének 73. évében, januárban meghalt 
Sinkovits Imre Kossuth — és Jászai Mari — díjas 
színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar 
Örökség kitüntető cím birtokosa, a Magyar Színház 
társulatának tagja, a Nemzet Színésze. Sinkovits Imre 
1928. Szeptember 21.-én született Budapesten. A 
Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése előtt is 
játszott már a Belvárosi Színházban, és csaknem fél 
évszázaddal ezelőtt szerződött a Nemzeti Színházhoz. 
’56-os közszereplése miatt az angyalföldi József 
Attila Színházba száműzték. A Nemzeti Színház 
1989-ben örökös tagjává fogadta.

A PANORÁMA jelenti;
(Amerikán Hungárián PANORÁMA, magyar nyelvű 
független magazin; Az Amerikai Magyar Szövetség 

hivatalos lapja. Kiadó a MIXMED1A Inc. N.Y.)

Zámbó Jimmy véletlenül fejbe lőtte magát
Az egyik legnépszerűbb magyar slágerénekes, Zámbó 
Jimmy, otthonában saját pisztolyával fejbe lőtte 
magát az új évezred második napjának hajnalán, s 
néhány óra múlva a kórházban belehalt fejsérülésébe.

Nemrégiben megjelent könyve és lemeze vezeti 
a hazai sikerlistákat. Felesége és három fia 
gyászolják.

Március 15. Nemzeti Ünnepünk,

A Nagy nap.
(Ezer Esztendő Olvasókönyvből, - részlet) 

írta; Mikszáth Kálmán
Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nem 

igen aludt, mert már hét órakor reggel talpon volt. 
Benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán 
nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival 
találkozott, ki szintén a Pilvaxba tartott. Borongós, 
ködös, szinte pépes márciusi pirkadás volt, csípős szél 
fújdogált, és feszegette a még jobbára csukott boltok 
cégtábláit.

A Pilvaxban még nem volt senki, csak a korán 
kelő Bulyovszky Gyula, minélfogva még 
visszamentek mind a hármán Jókaiért, kinek 
szobájában tanácskoztak ama néhány bevezető szó 
fölött, mellyel a tizenkét pontot proklamálni fogja.

Kevéssel nyolc óra előtt most már négyen 
nyitottak be a Pilvaxba, de még most is kevesen 
voltak, ami láthatóan lehangolta a türelmetlen Petőfit. 
Vártak még egy kissé; lassan szállingóztak a tegnapi 
„héroszok”. Éppen a leglármásabbak maradtak el. 
Megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pállfy 
Albert nyitott be. Különösen megörültek báró Nyáry 
Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár 
jurátus is beváltotta a szavát, de még mindig igen 
szegényes gyülekezet volt egy forradalom- 
csináláshoz. Nem rebellis a magyar korán reggel, 
sopánkodott Jókai, aki Bulyovszkyval egyetemben 
amellett volt, hogy mintsem nevetségessé váljanak, 
inkább ne csináljanak semmit, de Petőfit nem lehetett 
eltántorítani. Különben is a kávéház nem volt 
néptelen. Éppen szerdai nap és pesti vásár lévén, sok 
idegen reggelizett az asztaloknál, akik mind 
kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság 
hullámzását. Végre kilenc felé annyian gyűltek össze, 
hogy Jókait felerőszakolták az asztalra.

Jókai felállt, és felolvasta pár bevezető szóval, 
hogy „mit kíván a magyar nemzet”.

„Valami villanyos melegség állta el akkor 
műiden tagomat -  űja ő maga -  érzém, hogy végzetes 
szó az, amihez kezdek; de el voltam rá szánva, ha 
áldozatul esem is.”

Utána Petőfi olvasta el a Nemzeti Dal-t. Ekkorra 
már mind odagyűltek a vásárosok is, s a dal refrénjét 
utána zúgták ők is: „Esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk.”

A „főpróba”, mert annak kellett azt tartani, 
kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot, s 
most már lelkesedve indult a megállapodások szerint



az orvosi egyetem fele, a Hatvani és Újvilág-utca
sarkán levő épület udvarára.

Még mindig nagyon kicsiny volt a csoport, de a 
felkokárdázott ifjak, kik előtt egy trikolort vitt egy 
nagytermetű jurátus, felköltötték útközben az 
érdeklődést. Minden lépésnél nőtt a csoport: Éljen a 
szabadság! Egyenlőség! Éljen Kossuth! — kiáltások 
hangzottak. Az orvosifjúság, dacára, hogy leckeóra 
volt, otthagyván professzorait az udvarra tódult, hol 
Jókai ismételte rövid beszédét.

„Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, 
komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa 
minden népe halad és boldogul. Haladunk és 
boldogulni kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és 
egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk 
eddig elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok 
közösek mindenkivel.”

Petőfi elszavalta a Talpra magyart, s a menet, 
most már az orvosnövendékekkel megszaporodva, 
sorba járta a többi fakultásokat. Az Egyetem térről 
újra visszaindult ezrekre és ezrekre szaporodva, 
megállt a Hatvani utcában a Pállfy-ház előtt, 
amelynek földszintjén akkoriban a Länderer és 
Heckenast nyomda volt.

Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre.
Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s 

kinyomtatja a tizenkét pontot. Addig türelem 
idekünn.

Havas eső szitált az égből. A rivalgó tömegek az 
esernyőket rázták a levegőben.

A Nemzeti dalt is nyomassák ki -  követelte a 
tömeg.

Jókai felkiáltott:
Le az esernyőkkel! Hogy állunk maholnap 

esetleg a golyók elé, ha az esőcseppek is terhűnkre 
vannak?

Mire suhogás támadt a levegőben, mintha ezer 
madár leszállna; ezer esernyő kapcsolódott le.

Erre Petőfi vezetése alatt Jókai, Vasvári, Degré 
és Irinyi behatoltak a nyomdába, mint a nép küldöttei. 
Az ajtó nyitva volt. Könnyen bemehettek. Länderer 
Lajos a nyomdahelyiség ajtajában várta őket.

Azért jöttünk -  fordult Petőfi Landererhez -, 
hogy e két kéziratot kinyomtassuk.

Länderer megnézte a kéziratokat.
Lehetetlen -  felelte szárazon -, nincs rajta a 

cenzor engedélye.
A nép küldöttei zavartan zéztek össze; Länderer 

odasúgja Irinyinak: Foglaljanak le egy sajtógépet!
Egy géphez lépett most Irinyi.
E sajtót a nép nevében lefoglaljuk, és követeljük 

kézirataink kinyomtatását.

Az erőszaknak nem állhatok ellen — felelte 
Länderer ünnepélyesen, és megparancsolta szedőinek, 
hogy munkába fogjanak.

Végre ki volt szedve a kézirat. Betették a gépbe , 
s Petőfi , Jókai tették az első mozdulatot a gépen, 
hogy mintegy jelképileg a magok munkájának 
vállalják az előállítás tényét is.

Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei 
közül az első példányt, s rohant vele a néphez, az 
utcára.

Egyik kezében óráját tartván, másikban a 
nyomtatványt lobogtatva, messzedörgő hangon kiáltá:

Március tizenötödike délelőtt fél tizenkettő
nagy időszak a magyarok történelmében. íme, itt van 
a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első 
műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a 
magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a 
legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk 
ki.

De már ezelőtt a szentség előtt, e kis darabka 
papír előtt még a kalapokat is levette a közönség, a 
fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha imádkoznék.

Délután a múzeum előtt gyülekezett a sokaság. 
Az ifjak fölvitték Kubinyihoz, örök emlékül 
leteendők a múzeumba, az első szabad sajtóterméket. 
A künn összegyűlt nép a Talpra magyart kívánta. Már 
ötödször a Talpra magyart.

5ftttut 51 rt 3fttbió (Sallert)
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. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

Telefon: (02) 365-3532
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tiszaViráqzás
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 
kiegészitése 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 februári Kisújságból)

Csillagtalan éjszaka borult az alsóvárosi templom 
körül elterülő hatalmas térre, csak a kolostor 
ablakában világított egyetlen szál gyertya. Ember nem 
járt sehol: a térbe torkolló kis utcákban is sötétbe 
burkolóztak az apróka házak.

Tíz óra jóval elmúlt, amikor nesztelenül kinyílt a 
templom ajtaja, s egy magányos barát surrant ki rajta. 
Előbb a templom-falak, majd a házak árnyékában 
lopakodott nesztelenül, s már megkerülte a teret, és 
befordult az egyik utcába, amikor hirtelen hangos 
kiáltások s fegyverek csörgése verte fel az éjszaka 
csendjét.

Megállj, nyomorult! -  harsant a vezényszó, aztán 
a kapualjakból és a mellékutcákból pandúrok s hajdúk 
sokasága rohant elő. Néhány perc múlva már egész 
kis sereg fogta körül a magányos barátot, aki riadtan 
állt a mindenfelől felé emelkedő fegyverek között.

Megvagy hát, bitang! -  csattant fel 
megelégedetten a pandúrkáplár hangja. -  Azt hitted, 
túljársz az eszünkön. De hát nem segít rajtad a 
barátcsuha. Kihámozunk belőle hamarosan.

Aztán egyszerre innen is, onnan is lámpák fénye 
villant, s valaki letépte a fogoly fejéről a mélyen 
szemébe húzott csuklyát. A pandúrkáplár a hirtelen 
fényben sápadtan pislogó barátra meredt.

Te vagy hát, híres.....- kezdte, de aztán torkán
akadt a szó.

De hiszen ennek nincs rőt szakálla -  mondta az 
egyik hajdú.

Ez volna az a veszedelmes lázadó? fitymálta 
egy másik a sovány barátot.

Aztán egy fekete süveges alsóvárosi hajdú 
furakodott a csoportba.

De hiszen ez a Tamás fráter! -  kiáltott fel. -  
Innen a kolostorból. Esztendők óta ismerem!

A pandúrkáplár elképedve nézett a barátra.

Micsoda?! Ki vagy te?!
Ahogy az a derék ember mondja felelte a 

fogoly. -  Tamás fráter az alsó városi ferencesek 
rendjéből.

A pandúrkáplár úgy megzavarodott ettől a 
váratlan eseménytől, hogy a legnagyobb ostobaságot 
kérdezte, amit csak kérdezhetett:

De hát akkor hol a szökevény?
Tamás nagy lelki nyugalommal felelte:

Hol lehetne máshol, mint a templomban?! 
Egyedül az nyújt neki menedéket.

Mindez olyan nyilvánvalónak látszott, hogy a 
pandúrkáplár egyszerű szíve megnyugodott.

Akkor hát nagy baj nem történt. S még jó, hogy 
embereim nem bántottak...- Majd hirtelen támadt 
gyanakvással folytatta: - De hát te mit keresel éjnek 
évadján kint a városban?
A barát öntudatosan felkapta a fejét.

Arról egyedül gvardiánomnak kell számot 
adnom!
A pandúrkáplár most már teljesen elvesztette fölényes 
biztonságát. Jól tudta, hogy hadnagya buzgó híve az 
alsóvárosi barátoknak, s vele éppen úgy nem akart 
szembeszállni, mint a szolgabíró haragjával.

Akkor hát visszakísérünk a kolostorba -  mondta 
rövid töprengés után bizonytalanul -. S majd 
megtudjuk, az vagy-é, akinek mondod magadat.

Mire a pandúrok s hajdúk csapatától körülvett 
barátot visszakísérték a kolostorba; mire az álmából 
felriasztott kapus fráter ajtót nyitott, s felkeltette páter 
Gregoriust és a gvardiánt; majd kölcsönös 
kimagyarázkodás után a pandúrokat is kiengedte, 
hajnalodott.

Azon az éjszakán azonban nemcsak egy szerzetes 
indult magányos útra a ferencesek alsóvárosi 
klastromából. Mialatt kint a téren Tamás fráter 
lopakodott a sötét házak árnyékában; a kolostor 
zöldségeskertjének nyitva felejtett kiskapuján magas, 
széles vállú barát lépett ki az utcára. S miközben a kis 
házak között a Tisza felé vette útját, még itt-ott látta, 
amint a távolból felhangzó lármára a kapualjakban 
rejtőzködő pandúrok a tér felé rohantak. Erre még 
jobban szemébe húzta csuklyáját, s meggyorsította 
lépteit.
Másnap délutánra kivirágzott a Tisza.

Nem akármilyen látvány az. A természettudósok 
messze földön ismerik a tiszavirágzás furcsa 
csodáját. Millió kérész lárvája él esztendőkig a 
folyómederben, míg vagy hússzori vedlés után 
iszapbörtönét elhagyva szárnyra kap, majd néhány
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órai rajzás után elpusztul, s valóságos szőnyeggel 
borítja be a folyó sárgás vizét.

Ez már abban az időben is az év nagy eseményei 
közé számított. Akinek csak napi munkája 
megengedte, kiment a partra gyönyörködni, hiszen 
valóban olyan ilyenkor a víz, mintha apró fehér 
virággal lenne behintve.

A kis Fábián Trézsi is ott szorongott aznap a 
bámészkodók között. О azonban észrevette azt a 
barna barátcsuhát is, amely ott akadt fenn az egyik 
vízbe nyúló fűzfa gyökerén. Szerencsére azt is 
annyira ellepték a kérészek, hogy csak a kislány 
aggódó szeme ismerte fel benne az életmentő 
barátcsuhát. Trézsi nagyot sóhajtott, s aztán addig 
addig nézte, amíg két nagy könnycsepp gyűlt a 
szemébe.

De azt már maga sem tudta volna megmondani, 
hogy a bánat vagy az öröm könnyei.

mennydörögte. S ha lóra kaphatott, akkor egész 
daliává alakult át: úgy ült a lovon, mintha egész 
életében azt tanulta volna. Bár sohase is vált volna 
meg a lovától a végzetes napokban! Ha Bem 
tábornokot, mint hadsegéde, követi, a végzetes 
ütközet után vele együtt menekülhetett volna azon a 
mocsári ösvényen, melynek bejáratát a hős Zeyk 
Domokos egymagában védte mindhalálig az egész 
szotnia kozák üldözése ellen. Miért kellett neki 
nézőül elmenni abba a magára hívott végső csatába: 
„ott essem el én a harc mezején!” Ahogy megkívánta, 
ahogy megjósolta, a fölötte elszáguldó paripák ott 
hagyták holtestét összetaposva. Hol omlott ki drága 
vére? Hol van eltemetve? Azt senki sem tudja. 
Amennyire a láthatár terjed Fehéregyház táján, az 
mind Petőfi sírja. Sírnak elég nagy.

Azt mondá Petőfi hozzám írt versében:” Te, 
lelkem megmaradt fele!” A megmaradt fél nem 
szűnt meg elveszett felét siratni soha. Talán
összetalálkozunk még valahol.

Petőfi
Jókai Mór leírása.

Petőfinek arca és alakja nem volt az, amit 
daliásnak nevezünk: arckifejezése komor, rideg volt, 
termete szűk vállú, járása nagy lépésű, mint 
távgyaloglóké; hangja tompa, de mikor az ihlet lángja 
átmelegítette, ez a mozdulatlan arc ragyogott, ezek a 
csapott vállak földgömb-emelő Atlasz váilaivá nőttek, 
s midőn lelkesítő költeményeit szavalta, hangja az 
indulatoknak minden változásait zengte, sírta,

Petőfi Él!
Reviczky Gyula verse.

Petőfi él! De nem, mint hiszitek,
Nem mint bágyadt tekintetű öreg.
A kor arcára nem vésett redőt,
Fehér hajjal ne képzeljétek őt.
Fejét fennhordja most is; szeme fényes; 
Oly fiatal még: csak huszonhat éves!

Petőfi él! De nem volt soha rab.
Ne higgyétek, nem hord ő láncokat!
Kard van kezében, ajkán harci dal; 
Előreszáguld, mint a bősz vihar.
És túlharsogja az ágyúk moraját 
Szent himnusza, egy szó: Világszabadság!

Petőfi él! Lánglelke fenn virraszt.
Vénség, halál, sohasem érik azt.
Lázas szívével, ifjan, szabadon 
Él és fog élni, édes magyarom.
Lesz trónok és országok pusztulása;
De az ő sírja mégse lesz megásva!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7. oldal

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.

Az elmúlt hónapi lapban hirdettük a fenti 
kiállítást, amit már - a megnyitás óta - nagyon sokan 
megtekintettek. Köztük én is, és egy pár fényképpel 
szeretném az olvasóknak bemutatni művészi és 
hazánkat valójában reprezentáló kiállítási anyag egy 
részét.

Bognár Magda a kiállítás szervezője

A sajtó így nyilatkozott a kiállításról: „Hagyomány, 
ami megőrződött az asszonykezek által”... - a 350 
évvel ezelőtt kezdődő és a mai napig megtartott népi
hagyományokon keresztül az itteni magyar 
emigránsok tartják a kapcsolatot az óhazával, amit az 
Immigration Múzeum legújabb kiállítása -  a Threads 
o f Tradition - is bizonyít. Ez a kiállítás bemutatja a 
csodálatos hímzés művészetét, amit a társadalom 
asszonyai visznek tovább -  bemutatva tájegységi 
különlegességeit, jellegét.

A kiállított tárgyak között a régi magyar népi- 
világ mindennapi és díszes megjelenésének tárgyai 
láthatók. A kiállításon képviselve van történelmi 
Magyarország területe -  ahol a magyar ember élt és él 
ma is. Bognár Magdolna, a kiállítás szervezője és a 
magyar hímző kör tagja elmondta, hogy ha a népi 
hagyomány él az emberek szívében, csak akkor 
tudjuk megtartani és értékelni magyarságunkat, itt az 
Ausztráliai kontinensen.

Kérem, ha tehetik, minél többen látogassanak el 
a Múzeumba megtekinteni ezt a csodálatosan szép 
magyarságunkat hirdető megnyilvánulást.
Köszönet a VicHealth-nek és a Heart Foundatio- 
nak, hogy ezt a kiállítást elősegítették.
Ne felejtsük el, hogy a Múzeum területe 
DOHÁNYZÁS MENTES környezet! (Nem csak a 
kiállított dolgokra káros a cigaretta-füst, hanem az 
emberekre is!)
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2001
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március IS 

Nemzeti Ünnepünk!
Március 18,19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - az egész 
magyar nyelvterületen 

elterjedt mondóka. 
Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre.

Március 25;
Gyümölcsoltó

Boldogasszony
napja.

JÓ FÉRJ.
- Ügyvéd úr, el akarok válni a férjemtől.

Kérem. Talán kegyetlen természetű? Zsugori? 
Visszataszító?

- Szó sincs róla. Kedves, gyöngéd, daliás, 
amellett elhalmoz ajándékokkal, mindenki irigyel 
érte.
De drága asszonyom, ha ilyen kivételes férje van, 
miért akar elválni tőle?

- Mert ilyen embert képtelen vagyok megcsalni.

HÁZIASSZONY
A fiatalasszony tanácstalanul toporog a hentes 

pultja előtt. Az eladó segítőkészen megkérdezi:
- Mit adhatok, kérem? Sertéshúst, baromfit, 

esetleg marhahúst?
- Mindegy, csak olyan legyen, ami nem ég oda!

NŐK NÉLKÜL
A családi veszekedés kellős közepén a kiborult 

asszony felkiált:
- Mit gondolsz, hol lennétek ti, férfiak, 

nélkülünk, nők nélkül?
- Pontosan tudom, drágám feleli nyugodtan a 

férj. -  Még mindig a Paradicsomban!

INDEX
Nyugodt tempóban halad az autós a városban, 

amikor irányjelzés nélkül elévág egy nő. Minden 
tudására szüksége van, hogy elkerülje az ütközést. A 
következő lámánál megszólítja a nőt:

- Hölgyem, nem tud indexelni?
- Indexelni tudok, csak vezetni nem!

HOTELBEN
A kisváros szállodájának recepciójához 

egyszerre lép oda a férfi és a nő. Mindkettő szobát 
kér, de csak már egy van, az is kétágyas. Nincs mit 
tenni, a két idegen közösen veszi ki a szobát. A nő 
korán lefekszik, és aludni próbál. A férfi még sokáig 
olvas. Bizonyos idő után megszólal a nő:

- Ha úgysem alszik, legyen szíves, hozzon egy 
kis vizet!

- Szóval azt játsszuk, hogy házasok vagyunk?
- Igen!
- Akkor, szívem, nyomás, ki az ágyból, és igyál, 

ha szomjas vagy!
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Egy kis elő-torna a „komputer” nyelvhez;
ÚJ BETŰ ISMERET

AMPHORA lexikoni meghatározása: Görög 
vagy Római két-fules váza! (Greek or Roman two- 
handled vessek)

Új betű gyakori használatával gyarapodott nem 
csak a magyar, de a világ irodalma is. A komputer 
elterjedése, használata ma már visszavonhatatlanul 
tudományos előrehaladás.

Mind gyakrabban, - az e-mailok küldésénél 
elmaradhatatlan -  találkozunk az „@” AMPHORA 
jelöléssel, és ez ma már a komputer nyel egyik 
legfontosabb részévé vált. Érthető, hogy a kutatók 
kíváncsiak a ©jelenleg használt eredetére.

Valójában régen a görögök és a rómaiak által 
használt súlymérték jelölésére szolgált. Előkerültek 
régi kereskedelmi levelezések, amelyekben már az 
1500-as években a hajórakományok mérése 
alkalmával rövidítésként használták. A firenzei 
kereskedők az 1536 évi boreladásnál is alkalmazták 
ezt a jelölést. A középkori latin gyakorlat szerint az 
ad-ot eggyé mondták az „a”-t és a „d” betűket, 
egyenes szárát az „a” betű fölé kerekítve, (például: 4 
gallon bor @ ára 70 dukát volt) Továbbiakban a 
kutatók találtak az 1492 évből származó latin-spanyol 
szótárt, ahol az „ARROBA” szó AMPHOR-át jelent. 
A közelmúltban a mai ismeretek szerint elsőnek 
1972-ben Ray Tomlinson használta az @ jelzést, 
abban a hiszemben, hogy a latin „ad” prepozíció -  
hoz, hez, höz rövidítése.

Ez azzal lehet magyarázni, hogy a levelezés (e- 
mail) formája szerint először a személyi megnevezést 
írjuk le, mint pl. jpal, utána írjuk a @ és közvetlen ez 
után, hogy melyik szolgálatnyújtóhoz van 
hozzákapcsolva, pl „netlink”. Ez végeredményben azt 
jelenti, hogy jpal minden, levélszolgáltatást a netlink- 
en keresztül küldi is és kapja is.

Nekünk az Ausztráliában élő magyaroknak csak 
érdekesség kedvéért mondtam el a történetét, és 
nincsen más gondunk az új jelzéssel, mint megtanulni 
használatát, és helyesen alkalmazni Zalápi

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
By request we will сотне to your place to organise and deliver the tare(s)

Még jobban közeledik az I n t e r n e t !
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.

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.

Március 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.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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SZEFESV -BENKE- B É L Á -hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

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

Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi

A februári összejöveteleken megjelentek száma, 
egy csodálatos 25%-os emelkedést mutattak. Ezt a 
tagság-növekedést a jó szervezésnek, a finom 
magyaros konyhának, a hangulatos zenés 
műsoroknak, a kártya és a pletyka partiknak és a sok - 
sok fáradságot nem ismerő segítőnek köszönhetők. 
Nem lehet név szerint elsorolni a neveket, mert hiszen 
akkor nem marad hely a Klub beszámolójára.

Az eddigi vélemények szerint -  amit el kell, 
hogy mondjak -  a hála és a köszönet hallatszik 
minden honnan. Példaképen egy olyan kifejezés is 
elhangzott, hogy „hála Istennek -  és, hogy, Isten 
fizesse meg, maguknak, hogy sok -sok év után 
megteremtették nekünk unatkozó idős magyaroknak 
azt a lehetőséget, hogy minden héten összejöhessünk 
egy pár kellemes barátságos órára.”

Amit mindenki elemleget és jónak talál az az, 
hogy magyar nyelven, - az anyanyelvűnkön - 
kibeszélgethetik magukat, az eddig nem ismert és 
hihetetlennek hangzó kedvezményes árakon 
ebédelhetnek és szórakozhatnak. Sokan alig várják a 
keddi napot, hogy jöhessenek a Klubba.

Ezen a napon a nyugdíjasoknak nem kell 
bevásárolni, főzni, mosogatni -  tehát valóságos 
ünnepnap -  amikor összejöhetnek, és jó hangulatban 
elszórakoznak kinek mi a szíve vágya.

Ez nem csak a vezetők érdeme, a jó szervezés 
mellet köszönet a sok „arany-szívü” (nem hiába 
nevezik „arany partoknak” a helyet, ahol csak arany
szívű emberek élhetnek) segítőnek!

Nagy Sándor.

Gyilkos Fordulatok
Irta; Singer Iván.

Nagyon érdekesen hangzik ez a cím. Valóságban 
egy hollywoodi film izgalmas történetét tartalmazó 
sorozathoz hasonlít. De az a baj, hogy ez a cím ráillik 
az Ausztráliában történő autó-balesetekre is, amiket 
mi itt nem fikciónak, de szomorú valóságnak 
könyvelünk el.

Idén a rendőrség és a Közlekedési Minisztérium 
mindent elkövetett az országúti szerencsétlenségek 
csökkentéséért. Több hirdetés jelent meg a TV-n, 
grafikus, élethű balesetek ábrázolásával. Láttuk, hogy 
egy fiatal házaspár elindult a karácsonyi szabadságra. 
Külön kihangsúlyozták az egyetlen gyermekük 
biztonsági ülésének használatát, a védelmi öv 
bekapcsolását. A szerencsétlenség után -  ami az úton 
történt -, csak a gyermek maradt életben. Sokan, akik 
látták ezt a hirdetést megfogadhatták magukban, hogy 
ilyen nem fog velük előfordulni! -

De sajnos mégis megtörténik valakivel. Nem egy 
vagy tíz, hanem majdnem száz (100) halálos baleset 
volt itt Ausztráliában a karácsonyi időszak alatt. Ha 
számításba vesszük, hogy az ország 20 néhány millió 
lakosa, ha mind úton lett volna, - minden 2000 
kocsiból csak 1999 érkezett haza épségben. De mivel 
elképzelhető, hogy csak a lakosság fele volt úton, ez 
az arány még rosszabb és minden ezer kocsiból egy 
statisztikává vált.

Ez elég elkeserítő arány.
De sajnos mindenki, még a „szabályos vezető” is 

hozzájárul a problémák növeléséhez. Hányszor látunk 
gyorshajtást mérő „rendőrt”? Ilyenkor a vezetők 
serege bizonyítja be a „szolidaritás” mintaképét. Nem 
csak, hogy lassítanak, a rendőr láttán, de még jelzést 
is adnak a szembejövő „Bajtársaknak”, vigyázz itt a 
rendőr! Ezzel viszont nem mentjük meg senkinek az 
életét, csak magunknak és a többi autósnak 
megspóroljuk a pénzbüntetést. Miután a „veszély” 
elmúlt mindenki a gázpedálra lép és határozott 
meggyőződéssel hisszük, hogy kitoltunk a 
rendőrséggel.

A komolyabb veszély közé tartozik az ittas 
vezetés. Mint tudni való az egész világon működnek a 
lélegzet vizsgálatok. Itt Auzstráliában, ha nulla 
alkohol szint jönne törvénybe, egész biztos kitörne a 
forradalom. Magyarországon (igen helyesen) a zéró 
szint a törvény. Otthon, a rendőr, a korcsmák körül 
szedi össze azokat, akik netalán ittasan próbálnának 
vezetni. Ausztráliában ezt „igazságtalanságnak” 
neveznék, és még sokszor a rendőrnek lenne baja 
belőle, ha a bíróságon, az ügy tárgyalásán ellene 
ítélnek.

mailto:bela@blue.com
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Olvasta-e a kedves olvasó a figyelmeztető táblákat az 
út szélén? : „A következő három kiló-méteren 
fényképezőgépek dolgoznak” - (mérik a sebességet) -  
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy légy jó a három kilo
méteres szakaszon, mert itt a "„radar” -  utána 
mehetünk gyorsabban, mert elkésünk... .nem is tudom 
„honnan”?

Sok tapasztalt, szabályos vezető látja a sok 
szabálytalanságot az úton. Sokan arra gondolnak, 
amikor szabálytalanságot elkövető embereket látnak, 
hogy miért nincs itt most egy rendőr? Egész biztos 
felmerült több emberben az a gondolat, hogy jó lenne 
egy „segéd-rendőri” kijelölést adni embereknek, akik 
feljegyzéseikkel tudatnák a rendőrséggel a kihágók 
kocsiszámait. Akit többször is bejelentenének, azokat 
a rendőrség maguk is figyelnék, és a megfelelő 
büntetést mérnék a szabálytalankodókra.

Ma minden új kocsiban van egy készülék, ami 
jelzi, ha bizonyos sebességen felül hajtunk. Aki 
gyorsabban akar menni a szabályos sebességnél, ki is 
kapcsolja, vagy magasabbra állítja a jelzőt, hogy a zaj 
ne zavarja. Jó lenne, ha ez a jelző nem lenne állítható, 
és a hangját rádióadóval sugározná, hogy a rendőrök 
is le tudnák hallgatni egy bizonyos távolságról. De 
még egyszerűbb lenne úgy készíteni a kocsikat, hogy 
bizonyos sebesség után a motor saját magát 
szabályozná. Ausztráliában a legnagyobb sebessége 
110 km óránként, - miért készítik a sebesség mérőket 
úgy, hogy 220 -  at is mutathasson?

Egyelőre, a veszélyes vezetők megnehezítik az 
országúti forgalmat. A legutóbbi utamon, Sydney -  
Melbourne- között, egy teherautót sem láttam, aki 
betartotta volna a szabályos sebességet. Telefon 
összeköttetésben vannak egymással, és előre jelzik, ha 
rendőr van az úton. A fiatal vezetők között is sokan 
átlépik a sebesség határt, gyakorlatlanságuk sokszor a 
halálukat okozza.

A mi utcánkban és már majdnem minden 
mellékutcában 50 km-es a megengedett sebesség. 
Vannak azért olyanok, akik ezt a jelzést is figyelmen 
kívül hagyják, és ahol öregek és kisgyerekes anyák 
járnak -  gondolva, hogy biztonságban vannak 
száguldanak, mint az őrült. Egy ilyen alkalommal, 
egy fiatal vezető száguldott az úton, és mint sem 
törődve rosszalló nézésemet, még be is intett valami 
„szépet” a szabad kezével.

Szóval, néha életveszély kimenni az utcára. 
Ennél csak az országút veszélyesebb, - pedig lenne rá 
lehetőség legyőzni a „gyilkos fordulatokat”!

A Melbournei Magyar Központ 
Vezetősége, és a Gyöngyösbokréta 

Néptánc-együttes szeretettel meghívja 
önt és családját valamint egyesületi 

csoportjait a

GULYÁS -  HALÁSZLÉ 
főzési versenyre

amely a Központ Lajos-ligetében lesz

2001. március 25-én, vasárnap.

A verseny szabályai:
• Benevezés díjtalan;
• Minimum öt (5) liter gulyás vagy 

halászlé készítendő;
• A benevező a gulyás -  halászlé 

készítéséhez a hozzávalókról maga 
gondoskodik, és főzési eszközeit is 
hozza magával;

• Az elkészített gulyás -  halászlé zsűri 
által díjazva lesz. (a zsűrié az utolsó 
szó!)

• Tálalás déli 12 órakor.

Gulyás -  halászlékóstoló 
-  4 kóstoló - $8.00.

A főzési verseny teljes bevétele a „Magyar Kultúra 
megismertetése a Melbournei Ifjúsággal” alapra lesz 
adományozva!

Helyszínen kapható lesz Szentendrei lángos 
-  üdítő italok -  kávé -

Figyelem: evőeszközét, tányérját, asztal és „ülő
felszerelését” mindenki hozza magával!

Benevezési határidő: 2001. március 19.

Érdeklődés és benevezés a következő személyeknél: 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637; Vető Olga: 9754 
8579; Kövesdy András: 9846 2675; Hegedűs József: 

9878 8296; Juhász Etelka: 9795 8972
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Március 4. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor szentmise
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Magyar Központ tánccsoport piknikje 
d.u.3 órakor Társalgó csoport.

Március 9. Péntek.
Márciusi Ünnepély, (este 7:30-kor) 

Március 11. Vasárnap, 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Március 18. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Március 24. Szombat.
MHTV Bál.

Március 25. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.
Gulyás -  Halászléfőzési verseny.
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA;

Az Állami Operaház karácsonyi 
műsoráról készült filmet.

(Szerepel a 100 tagú cigányzenekar)
Március. 11- én d. u. 3 órakor.

Szereplők: Híres magyar cigányprímások!

Belépődíj: $ 6.00; nyugdíjasoknak $ 5.00; 
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig, a 
magyar mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

VII. rész.

MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)
A nyolcvanas évek közepétől magyarországi 

művészek és a Jugoszláviához csatolt területekről 
származó zenekarok „felfedezték” Ausztráliát, illetve 
azt a tényt, hogy dollárok ezreit vihetik haza az itt 
tartott előadások bevételéből. A szereplő humoristák, 
énekesek és színészek: Nagybandó, Hofi, Koós, Sas, 
Korda, Sokai, Sebestyén, Kelemen Csaba stb. a 
cigányzenekarok: Déki Lakatos, Lendvai Csócsi, a 70 
tagú több bandából összevont nagy zenekar, a 
délvidéki 3 + 2, a Hetesfogat, a Szivárvány együttes. 
A közönség kívánságának eleget téve a Központ is 
szerepelteti alkalmanként ezeket a művészeket és 
zenekarokat sokszor igen komoly fellépési díjakért.

Egyéb látogatók viszont nem okoznak anyagi 
megterhelést. 1985-ben egy a Központban tartott 
vacsorán vendégül láttuk az öttusa világbajnokságon 
első helyezést elérő magyar csapatot. A Tungsram 
kosárlabda csapatot is megvendégeltük itt 
tartózkodásuk alatt. Ismeretséget kötöttünk a 
debreceni Új Délibáb tánc-együttessel is szintén egy 
Központi vacsora alkalmával. Majd Fa Nándor és Gál 
József hallgathattuk arról, hogyan járták körül a 
földgolyót a Szent Jupát vitorlás hajóval. 1986-ban 
Puskás Öcsi látogatott el hozzánk Grosics Gyulával, 
az egykori „aranycsapat” képviseletében. Majd Papp 
László világhíres háromszoros Olimpiai bajnokot 
láttuk vendégül.

Sok sportoló látogatta meg a Központot a 
Melboumeben megrendezett Veterán Atlétikai 
Világbajnokság alatt, 1987-ben. Mivel a 
Magyarországról érkezett 34 főből álló csapat anyagi 
okok miatt képtelen volt szállodában elhelyezkedni, 
nagy részüket a Központ arra megfelelő helységeiben 
helyeztük el, és ellátásukról gondoskodtunk. Volt 
olyan is, akit a Linka Márton által megszervezett 
családi segítőknél kaptak szállást. A versenypályákra 
való szállításokról szintén önkénteseink 
gondoskodtak.

A nyugati világban élő írók és költők is szép 
számmal megfordultak a Központban. A kapu mindig 
nyitva áll előttük. Érdekes előadást tartott a 
Kanadából érkezett Kovács Ernő, az Egyesült 
Államokból dr. Varga László és Zas Lóránt, a 
Németországból jött Tollas Tibor és Borbándi Gyula. 
Ők mint a Münchenben működő Szabad Európa 
rádióállomás bemondói hosszú rádió interjút
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továbbítottak Magyarországra, melyben Faith Ferenc 
ismertette a Melboumeben élő magyarok közösségi 
életét.

A Segítő Szolgálat kezdeményezésére a 80-as 
években indítják el a havonta elhangzó 
ismeretterjesztő előadásokat, melyeket rendszerint a 
Social Club-ban tartanak. Simkó József, Koren Ede 
és Ittak Ferenc kitartó szervező munkájának 
eredményeként hét éven keresztül, több mint 80 
alkalommal folytatták ezeket a különböző témájú 
előadásokat. Meg kell jegyezni, hogy nem mindig az 
elvárt hallgatóság részvételével. Hasonló módon lehet 
nyilatkozni a Központ könyvtáráról, amely több mint 
kétezer (2000) könyvvel rendelkezik. A látogatása és 
használata igen ajánlatos a magyar közönség számára. 
Könnyű útmutatót, a katalógust Faith Anny állította 
össze, ami a magyarnyelvű és az angol-nyelvű 
magyar témájú könyveket tartalmazza. Az 
adományozott kötetek száma állandóan növekszik, 
várja az olvasó közönséget!

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisúj Ságban)

A márciusi összejövetelek 6-án és 20-án, 
amelyekre mindenkit szeretettel vár a vezetőség. 
Összefoglaló az elmúlt pár hónapról: a 200.ikév 
december tizenkettedikén tartott hangulatos 
karácsonyi ebéd után hathetes pihenőt tartottunk. 
2001. január huszonharmadikán megkezdődött a 
várva-várt klubélet. Nagy örömünkre sok új tag 
jelentkezett, ami azt jelenti, hogy klubunk népszerű és 
az emberek jól érzik magukat társaságunkban.

A Klub ez évi első gyűlése előtt a vezetőség 
megbeszélésre jött össze a Központban, hogy az évi 
munkarendet összeállítsa és a várható feladatokra, 
felkészüljön. A Knox város két hivatalnoka volt 
vendégünk, Mr.Robert Stephens és Mrs.Anna Dotson 
személyében. Kovács András elnök köszöntötte a 
vendégeket és a megjelent vezetőségi tagokat. Ezután 
ismertette az utolsó hónap eseményeit és elképzeléseit 
a jövőre nézve. Kulcsár Ferenc titkár beszámolója és

a Klub működéséhez szükséges kérdések és 
lehetőségek, megoldások feltárása volt a következő 
pont. Pénztárosunk, Kovács György a Klub anyagi 
helyzetéről tartott beszámolót, amit elismeréssel 
fogadták a megjelentek.

Mr. Stephens összeállította a vezetőségi tagok 
kötelességeit és hatáskörüket munkájuk tudatos 
elvégzése érdekében. Ez egy szerződéskötés 
formájában nyilvánult meg, amelyben a Klub 
vezetőségi tagok kötelezik magukat a Kulb tagságért 
folyatott munkájuk hivatalos elvégzésére. 
Feladatainkat ez az okmány ismerteti, szabályozza és 
megkönnyíti. A város képviselőitől ígéretet kaptunk, 
hogy minden lehetőt megtesznek Klubunk előre 
menetele érdekében. Sok jó és gyakorlati tanácsot 
kaptunk tőlük, a beszélgetések folytán. ígéretet 
kaptunk egy autóbusz használatára kétszer egy évben, 
egy-egy napos útra.

Kovács András megköszönte a vendégeink 
hasznos tanácsait, útbaigazításait. A vendégek 
távozása után került sor az évi tervezet összeállítására.

Az első és igen fontos dátum, március 6. Ezen az 
összejövetelen négyszeres ünneplés lesz. Az első a 
megemlékezés az 1848 forradalomról, a második a 
Magyar Állam alapításának ezeréves évfordulója, a 
harmadik a ,„ Többnemzetiségű Idősek Hete”, a 
negyedik pedig az Ausztrál Államszövetség 
megalakulásának 100 éves évfordulója. Igen komoly 
szervezést igénylő feladat hárul itt a Klubunk minden 
egyes tagjára. Szükségünk lesz a minden klubtag 
segítségére és közreműködésére.

Rendezünk népművészeti kiállítást a többi 
magyar idős klubok részvételével. Meghívunk minden 
Melboumben működő idős magyar klub tagjait, és 
természetesen a Városi és parlament képviselőket is.

Az első egynapos autóbusz kirándulás március 
20.-án lesz, Marysville és környékére. A többi testvér 
klubokkal való megegyezés alapján a több napos 
kirándulások száma csak négy lesz egy évben, hogy 
minden klub rendezhessen hasonló számú túrát. 
Sokan vannak, akik több klubban is működnek, akik 
kihasználva a lehetőséget több kiránduláson is részt 
vehetnek. Tájékoztatást az utakról a klubokban, és a 
következő újságokban lesznek ismertetve.

A Knoxi Idős Magyarok Klubja, mint eddig, 
minden második kedden tartja összejöveteleit. ízletes 
és finom ebédről Vilma néni gondoskodik.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a tagság 
nevében a vezetőség.

Fenyvesi Ilona.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 15. oldal

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.)

Szüreti Mulatság
Március 24-én 

A Bocskai -teremben
Cím. 121 St.Georges Road. Fitzroy North.3068. 

Jó hangulat - Új Hullám Zenekar. 
Fellép a Turul tánccsoport.

Asztal foglalás : Nt.Dézsi Csaba 9723 7113 és 
Csutoros Csaba 9439 8300 telefon számokon.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK .. HÍREI 
A Klub Márciusi összejövetelei: Március 14-én a 
Magyar Központban (760 Boronia Road, Wantime) 
és 28-án. d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL-ban

A március 14,-iki találkozó alkalmával, gulyás
ebéddel egybekötött megemlékezés lesz a Magyar 
Központban, (a fenti cím alatt), amire szertettel 
meghívunk minden klubtagot, ismerőseit és barátait. 
Március 28-án, - a szokott találkozó helyünkön -  
kiemelkedő esemény lesz a „szem-vizsgálat” ami 
hivatalos orvosi diagnózist ad majd azoknak, akik ezt 
a lehetőséget felhasználják. A vizsgálatok mellett egy 
beszámolót is tart majd a szem-specialista a szemmel 
kapcsolatos fontos tudnivalókról.

A Klub összejöveteleire mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében Gaál Marika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain 
(március. 3.-án) tartja szokásos összejövetelét a 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik 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 március 5-én és 19.-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.

E hónap (március) kiemelkedő eseménye lesz, 
március 31-én a Gála -est, klubunk fennállásának 10,- 
ik évfordulójának megünneplése alkalmából. Ez a 
megemlékezés -  több nemzet képviseletével -  egy 
olyan esemény lesz, ahová, mint az federális és a helyi 
kormányok képviselői is hivatalosak lesznek.

A tíz éves eredményes munka, a magyar 
emigránsok segítése és foglalkoztatása, a sok-sok 
önfeláldozó vezető és segítő is méltatva lesz. Köszönet 
jár minden olyan embernek, aki elősegítette e Klub 
megalakulását és működését.

Aki csak tud, a hónap elejétől kezdve segítse e 
megmozdulás sikerét, és jelentkezzen a vezetőségnél 
valamilyen feladat elvégzésére.

Az esten a közismert és szertetett Paska Béla és 
zenekara fogja a talp alá valót „húzni”.
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Varga Lídia énekeivel teszi még szebbé ezt az 
estet, amire minden St.Albans-i idős magyar klub-tag 
büszke lehet majd.

A Vezetőség tervezheti a következő tíz évet, mert 
a magyarok között egyre többen kapcsolódnak az 
„öreg” szervezetekbe. Minden Klub feladata előre 
gondolni azokra az időkre, amikor a magyar idős 
emigránsok száma egyre több lesz, és akik keresik az 
otthoni szót és szórakozást honfitársaik körében.

Az összejövetelre, mindenkit szerezettél vár és 
hív a Vezetőség.

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 márciusi összejövetelei 7-én, 
14.-én, 21.-én és 28.-án lesznek.

Minden kedves klub-tagot és vendéget 
szeretettel vár és hív a vezetőség nevében

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.

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.
A cím változott, az új hely címe; Doveton Public 
Hall-ban a Power Road Doveton 3177.
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.

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

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Mégegyszer megismételve 
a választ az elhangzott 
kérdésre: (hol lehet a 
Kisújságot kapni), a 
Kisújság szerkesztősége címén, a 
Melboume-i Magyar Központ 
KORONA éttermében, minden 
Idős Magyar Klub összejövetelein, Melbourne

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZEVÉRÉN YI 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.

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

