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A naptári év negyedik hónapja, amelyet az 
egyház Szent György havának neveznek. Az Európai 
-  és természetesen Magyarországon is -  a gyakran 
változó, kiszámíthatatlan időjárása miatt bolondos 
áprilisnak is nevezik, és ezt a fogalmat a 
közmondások is tükrözik. Tudományos kutatások 
szerint az „április bolondja” és a hasonló fogalmak 
szorosan kapcsolódnak a római Quirinaliához, amely 
a bolondok ünnepe volt. Egyébként a hónap 
elnevezése is római eredetű, amennyiben a latin 
„aperire” szóból ered. Ennek a szónak a jelentése: 
kezdeni, megnyitni -  egész biztos a tavaszi új élet 
kezdetével, megújulással függ össze. Az első áprilisi 
nap -  április 1-je -a  tréfálkozás napja. Nem nagyon 
tudjuk az eredetét, de viszont elég elterjedt a közép- 
európai országokban, és azok leszármazottai
terjesztették el az egész világon.

Az áprilisi hónap egyházi ünnepe a Húsvét. 
Minden nyugati, keresztény országban ünneplése 
Nagy-péntektől -  Húsvét hétfőjéig tart. A Biblia 
tanítása szerint -  Nagypéntek -  Jézus 
megkínzatásának és kereszthalálának a napja. A 
protestáns egyházak már ezen a napon ünnepük a 
megváltást, amely -  tanításuk szerint -  Jézus 
kereszthalálával következett be.

Az ünnep első nyomai а IV. századig nyúlnak 
vissza és szertartásai а VIII. században alakultak ki. 
Húsvét szombatja -  a katolikus egyház -  Jézus sírban 
nyugvásának napjaként tiszteli, a görög katolikusok és 
görögkeletiek Jézus halálának gyásznapjának vélik.

Húsvét vasárnapja Jézus feltámadásának, az 
emberiség megváltásának örömünnepe.

Húsvét eredete a római korba -  de 
valószínűleg az ősvallásig — nyúlik vissza, amikor az 
újra feltámadt fényt, s annak istenét ünnepelték.

Figyelemre méltó ítéletet mond az ősvallások 
ünnepe és a Húsvét közötti összefüggésről Garcia 
Lorca, а XX. Századi spanyol irodalom kiemelkedő 
személyisége, aki ezt írta: „a rugalmas egyház átvette 
a kereszténység előtti időkbe visszanyúló
tavaszünnepeket és átszőtte őket a maga látványos 
vallási misztikumával. Ám a vékony felszíni réteg 
alól az ősi népi jelleg eltörölhetetlen ereje tör fel.” Ezt 
a tényt megerősíti az, hogy a rómaiak szent 
tavaszünnepe, a Ver Sacrum időpontjának
meghatározása a tavaszi napéjegyenlőség napjához 
igazodott, a Húsvété nemkülönben. A Húsvét napját 
ugyanis csak 313-ban határozták meg, a római 
zsinaton, „a húsvéti ünnep mindenütt a tavaszi 
napéjegyent követő holdtölte utáni első vasárnapon 
ünnepeltessék meg,... .stb”
A keresztény Húsvét, mint az ősi megújulás és 
termékenységi ünnepek leszármazottja, az újjászülető 
világ jelképét a tojást is örökölte. Hasonló képen a 
nyúl, is mint a szaporaság jelképe került be a húsvéti 
szimbólumok sorába. Ezek lettek a Húsvéti Ünnepek

A Ausztráliai Kisújság nevében kívánok minden 
kedves olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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Magyarországi HÍREK.
r
Érdekesség.....

Kis, Nagy, Fehér, Fekete stb....
( A Magyar Hírek, MVSz, évkönyvéből, Hernádi nyomán)

- Este majd tóvjon fel telefonon és megbeszéljük a 
dolgokat...
- Jó -  feleletem gyanútlanul ismerősömnek, kinek 
lakáscíméről, telefonszámáról nem volt tudomásom.

Csak a nevét tudtam.
Szabó Istvánnak hívták.
A Magyar Posta budapesti egyéni előfizetőinek 

telefonkönyvében Szabó vezetéknév mellett 109 
Istvánt találtam és 27 Istvánnét. Hogy melyik közülük 
az én ismerősöm -  vagy tán a felesége nevén van a 
telefon -  ki tudja?

Szó, ami szó, kétségbeesetten merengtem a 
temérdek Szabó felett, aztán megszámoltam őket. 
1728 Szabó vezetéknevű családnak van telefonja a 
fővárosban. Mennyi lehet vidéken? Ezt nem néztem 
meg. Ellenben átfutottam a Manhattan New York 
City telefonkönyvét s most már tudom: 11 Sabo van 
és 38 Szabó, London városában telefonnal 
rendelkezik 4 Sabo és 14 Szabó, Bécsben 58 Szabó, 
Párizsban 5 Sabo és Rómában is akad egy darab 
honfitársunk.

S ha már így belemelegedtem a dologba, 
közlöm, hogy a budapesti telefonkönyvben 88 Kis 
van egy s-sel és 1189 Kiss két s-sel. Nem York 
központjában 8 Kisch, 12 Kish és 20 Kiss bír 
telefonnal, Londonban 8 Kisch, 1 Kish és 18 Kiss, 
Bécsben 6 Kis, 69 Kiss és 6 Kisch szerepel a 
névjegyzékben. Párizsban 9 Kisst láttam, míg 
Rómában 2 Kiss-t.

De mi van a Nagyokkal? Hát kérem: Pesten a 
telefonkönyv bejegyzése szerint körülbelül 2000 
Nagy név szerepel. A New York-i telefonkönyv 
1180. Oldalán 63 Nagyot szedtem össze. Bécsben 77- 
et, Párizsban 13-at, Rómában mindössze csak egyet.

Ami viszont meglepő: a többmilliós Budapesten 
mindössze 206 Magyar név található, 9-et találtam 
New Yorkban, Bécsben 19-et. Szép fővárosunkban 
nevek szerint 6 Bécsi él, 4 Francia, 2 Párizs nevű és 
11 Páris, 28 Olasz, 101 Orosz, 17 Svéd, 27 Dán, 740 
Németh, 7 Német, 36 Bolgár, 240 Lengyel, 1500 
Horváth, 39 Bajor, 150 Szász, 95 Cseh és 44 Román.

S milyen sokszínűek a budapesti 
telefontulajdonosok! Fehér van 320, ezzel szemben a 
Feketék telefonja 356. 143 Barna, 12 Piros, 120

Veres, 60 Veress, sőt 163 Vörös telefon van. Lila 
nincs egy sem, viszont van egy Kék és 14 Kékes. 
Sárga mindössze 2, Zöld 22.

S ha már a színeknél tartunk, lássuk a virágok és 
növények neveit viselő telefontulajdonosokat: vezet a 
Rózsa 160-nal, utána következik a Makk 15-tel, Viola 
van 14, Mák 13, Szeder 11, Búza 7, Kalász 6, Barka 
és Mandula 5-5, Szegfű 2, Mogyoró, Levendula és 
Rozmaring 1-1.

Az állat és madárvilágkörében leggyakoribb név 
a Farkas -  815-tel vezet. Utána 70 Sólyom, 65 Holló, 
60 Bárány, 47 Szarka, 45 Rigó, 34 Szarvas, 31 Varjú, 
17 Csóka telefon van. 13 -13 telefon hallgat Róka, 
Gerle és Csuka névre. Galamb van 11, Kakuk és Nyúl 
70, Medve és Madár 9, Oroszlán és Pók 3, Mackó, 
Veréb 7 -7, Vidra 6, Kakas és fecske 5, Kánya 4, 
Gém 3, Csiga 2 és 1 -  1 Keselyű, Elefánt, Hód, 
Pintyőke, Fúrj, valamint Gólya nevű család fizet 
havonta telefonszámlát Budapesten.

Érdekes, hogy a telefonkönyv szerint a napoknál 
és a hónapoknál „csütörtököt” mondunk, mert 
mindössze 3 November nevű telefon előfizetőt 
találtam, 7 Szombathot (a végén h betűvel), de 
csodálatosképpen 15 Péntek előfizető van 
nyilvántartva.

Foglalkozások megoszlása tekintetében népes 
tábora van, mint már említettük a Szabó nevű 
családoknak, és még őket is verik a Kovácsok: 2000 a 
számuk. Molnár van 1200, Varga van 1000, 
Mészáros 760, Pap 550, Takács 484, Szűcs 400, Bíró 
350, Kertész 270, Kocsis 184, Lakatos 180, Kádár 
176, Révész 150, Bognár 146, Gulyás 140, Ács 138, 
Tímár 95, Béres 71, Csizmadia 60, Asztalos 38, 
Ötvös 32, - hogy csak néhányat említsünk.

S hogy a „társadalmi rétegeződéssel” is tisztában 
legyünk: Gazdag van 33, Polgár 130, Nemes 190, 
Lovag 3. 3 Báró, 37 Gróf, 105 Herceg, 189 Király, 
90 Császár és 4 Pápa szerepel a budapesti 
telefonkönyvben. Az Angyalok száma, ha jól 
olvastam 55...

E szemlélődés után jut eszembe, Szabó nevű 
ismerősömet nem tudtam felhívni...Igazán bosszantó! 
Hogy vinné el az ördög! -  csak nem tudom melyik?..

31 Ördög van nyilvántartva a budapesti 
telefonkönyvben különböző változatokkal...

Érdekes ehhez a budapesti értekezéshez 
hozzátenni, hogy a Melboumei „fehér -  lapok” 
között, a legújabb nyilvántartás szerint: 12 Kis, 54 
Kiss, 88 Nagy, 86 Kovács, 17 Kocsis, 105 Szabó, 83 
Molnár van nyilvántartva, mint telefon előfizető. Nem
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is beszélve a többi jellegzetesen magyar hangzású 
nevekről, ha végig lapozzuk a telefonkönyvet!

Úgy látom, még világviszonylatban is megálljuk 
a helyünket -  itt Melboumeben. Jó tudni, és 
remélhető, hogy akár melyik telefonszámot hívja fel 
az ember, a másik vége a telefonnak megérti a 
magyar szót, - és ha nem, akkor tud valakit a 
telefonhoz hívni, aki segítségedre lehet.

Büszkék lehetünk mi erre, és ápoljuk nyelvünket 
és hagyományainkat! Szerk.

Statut Sírt Stabtó & tanllcrt)
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

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Kalotaszegi legényes Nyugat- 

Kanadában!
A nagy kanadai préri délnyugati szegletében, az 

Öreg Ember Folyója partján, a Sziklás Hegység 
lábánál van Lethbridge, Alberta harmadik legnagyobb 
városa. Lakosainak száma 80,000, egyeteme, 
főiskolája, több sport -  és kultúrlétesítménye van.

Az első magyar bevándorlók 1886-ban jöttek 
Lethbridgebe, akiket az akkoriban feltárt szénbányák 
tulajdonosa, Alexander Galt hozatott a saskatchewani 
Regina városából. Ők hozták magukkal azt a nemzeti 
zászlót, amely talán Kanadában a legrégibbi. Ma a

lethbridgei magyarok féltett kincse, a Magyar Ház 
falát díszíti, berámázva, üveg alatt.

A múlt század végén és századunk elején nagyon 
sok magyar telepedett le ebben a városban. 1901-ben 
megalakították az első betegsegélyző egyesületet, 
majd később megalakult a Kossuth Betegsegélyző 
Egyesület is. Ez a két egyesület hosszú időn keresztül 
működött, és szolgálta a magyarokat. A 30-as évek 
gazdasági válsága megtépázta a lethbridgei lakosságot 
is. Sok magyar elszegényedett, télen a bányákban, 
nyáron, a répaföldeken keresték meg -  nehéz 
munkával -  a legszükségesebbeket. így alakult meg 
1929-ben a Lethbridge-i Öregkanadások Klubja a 
rászorulók megsegítésére. A Klub még ma is 
működik. 1960-ban székházat építettek, melyet 1979- 
ben kibővítettek. A nagy társas terem egy kis 
színpaddal is rendelkezik és 250 személy 
befogadására alkalmas. Említésre méltó könyvtára is 
van.

Az 1956-os forradalom után ismét sok magyar 
érkezett a városba. Ők alapították meg 1977-ben a 
Dél-Alberti Magyar Kulturális Társaságot, melynek 
fő célja a magyar kultúra fenntartása és ápolása. Saját 
tánccsoportot tart fenn. A 90-es években újonnan 
érkezett, többségben erdélyi magyarokkal 
gyarapodott a tagság. Ők pezsdítették fel a Klub 
amúgy is aktív életét. Verses, zenés ünnepségeket, 
bálokat, különböző összejöveteleket rendeznek. 
Nemrég alakult meg egy népzenét játszó csoport, 
amely kéthavonta a tagoknak hírlapot ad ki, melyben 
történelmi eseményekről emlékezik meg, beszámol a 
Klub tevékenységéről, közli a következő két hónap 
programjait.

Az idén, immár harmadszor az utóbbi 21 évben, 
a Magyar Kulturális Társaságnak jutott a megtisztelő 
szerep, hogy a minden évben (novemberben) 
megrendezendő Nyugat Kanadai Magyar Népi-tánc 
Fesztivál házigazdája legyen. Hónapok kemény 
munkája eredményeként igen sikeresen zajlott le a 
háromnapos rendezvény-sorozat. A megnyitó egy 
zenés felvonulás volt a város központjában. A több 
mint 200 résztvevő táncos díszes népi öltözetben, 
zenélve, dalolva, lovas szekereken hajtott végig a 
város utcáin. Ott voltak a calgaryi, edmontani, 
reginai, winnipegi, victoriai és a vancouveri tánc
csoportok tagjai is.

Másnap, szombaton, a délelőtt zene -  és 
táncoktatással telt el, míg az este jött a nagy esemény, 
az első előadás. Mind a 15 résztvevő tánccsoporton 
érezni lehetett az izgalmat. Nem csoda, hiszen tudták, 
hogy telt ház előtt lépnek fel. Mindenki a legjobb 
formában akart lenni, ezzel a sikeres fellépéssel
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mintegy bizonyítva egész évi munkájuk 
eredményességét.

A műsor magas színvonalú, nagyon változatos 
volt. A táncosok a magyar nyelvterület minden egyes 
tájáról hoztak egy kis ízelítőt. Táncaik nagy 
szakértelemmel voltak összeállítva. Jártak kis -  és 
nagyverbunkot, karikázót, sárközi ugróst, seprűs 
vidám gyermektáncot, székelyföldi táncokat, sőt még 
egy nagytechnikai tudást igénylő kalotaszegi 
legényest is bemutattak.

A Fesztivált ünnepi vacsora zárta be. Kitűnő 
hangulatban mulatott, táncolt mindenki, mint mindig, 
mikor Kürtös László és tánczenekara játszik.

A Fesztivál sikeréhez igen fontos és értékes volt 
a Magyarországról hívott tánctanár, Gaál András 
hozzájárulása. Több mint két hónapig foglalkozott a 
winnipegi, a lethbridgei és az edmontoni 
tánccsoportokkal. A Fesztivál kiértékelése, 
véleményezése mindenkinek hasznára volt. 
Személyes hozzáállásával, szakértelmével, barátságos, 
kedves egyéniségével a szívünkbe lopta magát.

Igen látogatott volt a gazdag és szakszerűen 
megrendezett népművészeti kiállítás, melyen 
népviseleteket, kézimunkákat, népi hangszereket 
láthattak az érdeklődők. A hangszereket a Calgaryból 
jött Szavanya István és Eszter mutatta be és szólaltatta 
meg. Sokan most láttak először tekerő-lantot, citerát, 
cimbalmot, körtemuzsikát, ütőgardont, dorombot. 
Népzene bemutatójukon érdekes volt hallgatni 
magyarázataikat a régi népi hangszerekről, s a 
népzenéről. Ismertetőjüket angol és magyar nyelven 
mondták.

A Fesztivál egyik érdekessége és újdonság az 
edmontoni Cifra együttes részvétele volt. Tagjai 
magyarul nem beszélnek ugyan, de muzsikálni azt 
igencsak magyarosan tudnak. Az idén először 
szolgáltattak élő zenét a Fesztivál előadásain. Hogy 
minél jobban felkészülhessenek e fellépésre, a nyáron 
Erdélyben „első kézből”, válaszúti, bonchidai, széki 
zenészektől tanultak. Felejthetetlen hetet töltöttek az 
„igazi forrásoknál”. Mikor a kelet-indiai származású 
brácsást, Methew Mónit kérdeztem válaszúti 
élményeiről, azt mondta, nemcsak arról van szó, hogy 
még el szeretne oda menni, hanem úgy érzi vissza kell 
mennie. Örömmel fogadtuk a vancouveri tánccsoport 
saját zenekarát is.

A Fesztivál eseményei zökkenőmentesen 
pörögtek le. Ezért minden elismerés a rendező 
bizottságé. A pontos tervező -  és szervezőmunkát 
társaságunk titkárának, Gemer Györgynek a felesége, 
Carole vállalta magára. Nagy segítségére volt Varga 
Margit, aki a pénzügyeket rendezte. Szilasi Hajnalka

pedig a népművészeti kiállítást szervezte meg. 
Horváth László a Magyar Kulturális Társaság elnöke 
mindenben segített, hogy szép, kellemes emlékek 
maradjanak bennünk. Jó volt látni a sok fiatalt, 
lelkesedésüket lendületes hozzáállásukat, azt, hogy a 
magyar népművészet értékeit oly messze az óhazától 
kellőképpen értékelik. És ez a minden évben 
megrendezett fesztivál bizonyíték arra, hogy a 
magyarságtudat, a kultúra, a tánc, a zene szeretete 
megmarad a jövőben is. Várakozással tekintünk a 
jövő évi fesztiválra, melyet a victoriai tánccsoport 
rendez az idén. Búcsúzáskor jó érzés volt kimondani: 
„Viszontlátásra!”. Valóban öröm lesz újra találkozni.

Dr. Szilasi Lajos.

magyarság egyik 
legfontosabb 

zarándokhelye a New 
York-ban felállított

Kossuth-szobor, 
amelynek felirata a 
nagy államférfit a 
szabadság nagy
bajnokának nevezi. A 
Manhattenben található 
szobrot nemrégiben 
gondos kezek
felújították, s az

___ ünnepségen nemzetünk
nagyjai is megjelentek.

Az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc vezetője, Kossuth Lajos (1802-1894) a
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világosi fegyverletétel után emigrációba vonult. A 
Török birodalom, majd Anglia után 1851-től az 
Amerikai Egyesült Államok volt élete végéig tartó 
számkivetettségének egyik első állomása.

A szabadság nagy bajnokaként tisztelt magyar 
forradalmárt New Yorkban, akárcsak előzőleg 
Londonban, óriási rokonszenwel fogadták, tömegek 
ünnepelték. Utazásai során Kossuth támogatókat 
igyekezett találni a magyar szabadságtörekvésekhez, 
kapcsolatot tartott lengyel, orosz, és más emigráns 
körökkel, de a nagypolitika szereplői nem 
bizonyultak partnereknek a függetlenségi elképzelései 
megvalósításához.

Kossuth Lajos emlékét az Egyesült Államokban 
szobrok, utcanevek őrzik. Mellszobra áll a 
washingtoni Capitoliumban is, de a leghíresebb a 
New York-i emlékmű, amelyet az USA-ban látogató 
magyar közéleti személyiségek rendre felkeresnek, s 
amelyet amerikai magyar szervezetek 
kezdeményezésére 1928. Március 15-én állítottak fel 
a Hudson-folyó partján. A kompozíció fő és 
mellékalakjai egyértelműen a ceglédi Kossuth-szobor 
együttesére emlékeztetnek. Ez nem véletlen. Az 
amerikai magyarok ugyanis előzőleg jó néhány hazai 
emlékművet szemrevételeztek, s az alföldi város 
szobra nyerte el tetszésüket.

A New York-i bronzalakok elkészítésénél 
közreműködött a művész, Horvay János is, akinek 
ceglédi alkotását még 1902-ben avatták fel. A 
tengerentúlra eljutott Kossuth-szobor azonban nem 
szolgai másolata az eredetinek: a karját is lejjebb 
tartja, s nem csizmában, hanem pantallóban-cipőben 
áll talapzatán. A megrendelők állítólag azért kívánták 
így, mert az emigráns politikus is ilyen öltözékben 
lépett partra az Újvilágban.

Az emlékművet nemrégiben gondos kezek 
felújították. Manhattanben, a Riverside Park 113. 
utcájában tavaly szeptemberében tartották a szobor 
újjáavatási ünnepségét, ahol más hírességek 
társaságában megjelent Mádl Ferenc köztársasági 
elnök és Jeszenszky Géza, hazánk washingtoni 
nagykövete.

FÉNYES MÁRIA 
NEM ÍR MÁR TÖBBET 
CALIFORNIÁBÓL!

Fényes Mária a „Califomiai Magyarság” heti
magyar újság szerkesztője volt hosszú évekig.

Harsányban, 1914-ben született. A család tervei 
szerint -  végakaratának megfelelően -, hamvait ott

helyezik örök nyugodalomra. Korábbi jómódúságért 
az ötvenes években férjét börtönbe zárták, Máriát 
pedig fiával kitelepítették. 1957-ben távozott 
szülőhazájától és Kaliforniában telepedett le. Itt 
alkalmazást kapott a már ott működő Kaliforniai 
Magyarság szerkesztőségénél, amit meg vett tízévi ott 
tartózkodása után.

Bár személyesen soha sem találkoztunk, úgy 
tekintettem, mint „barátomat” a szerkesztő-nőt. Már 
több mint öt éve annak, amikor egy este felhívott 
telefonon. „Csak folytasson írni; - szélsőséges 
témákat nem közlünk!” mondta.

Azóta újságában olvasom szerény leírásait, 
fényes báliakról, királyi udvarokról, milliomosok 
kastélyairól. Mária beavatta olvasóit egy álomvilágba, 
amelyet csak az Ő tolla tudott kiszínezni, 
érdeklődésünket elragadva, egyszerű olvasóknak.

Mária útleírásai, mint tiszta szellő repdestek az 
újság hasábjain. Látta, amit mások észre sem vettek. 
Elénk tárta a megzavarodott világból a szépet. Nem 
volt lázadó és soha sem panaszkodott, hanem a 
„megszűrt” mondanivalóit tárta az olvasók elé, - mást 
mindent magába zárva.

Az újságot rendszerint a második oldalon 
kezdtem olvasni. Mit írt Mária? -  kérdezte feleségem 
-  és ilyenkor aprólékos fordítás és magyarázkodás 
kezdődött a részemről.

Mária olyat is tett, ami nem ismert a modem 
újságírás vagy könyvkiadás terén. Felkarolt új írókat, 
leközölt elbeszéléseket, verseket olyan íróktól is, 
akiknek még soha sem jelent meg munkájuk 
nyomtatásban. Új tehetségek feltárásában segédkezett.

A magyar nyelv, sajnos nehezen érvényesül a 
fogadott országunkban. Szerkesztők és írók, akik 
felkarolják, és tovább viszik őseink nyelvét, mentő- 
szolgálatot teljesítenek az utókor számára. Csak a 
nyelv tudásával és gyakorlásával tudjuk megmenteni 
magyar irodalmunk értékeit.

Mária szerkesztőségével azok közé tartozott, 
akik elsősegélyt nyújtottak az olvasóknak és az 
íróknak is akik szent feladatuknak tartják 
anyanyelvűnk fennmaradását.

Sokszor találkoztam olyanokkal, akik eleinte 
nem akartak olvasni magyarul, de amikor kezükbe 
vettek egy-egy magyar újságot, mégis kibetűztek 
szavakat a „furcsa magyar” betűkkel. Csak a magyar 
á b c tudása választ el sokat a nyelv megértése és 
használatától.

Mária „távozása” szerény volt. A munkatársai 
úgy búcsúztak el tőle, ahogy ezt Ő elgondolta -  
szeretettel és szerénységgel. Nagyon fog hiányozni
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családjának, barátainak, munkatársainak, - az egész 
Magyarságnak!

Singer Iván.

Fényes Máriával kölcsönös együttműködés állt fenn a 
Kaliforniai Magyarság és az Ausztrálai Kisújság 
között. Az olvasók és a Kisújság nevében fogadják 
őszinte részvétünket. Emléke örökké megmarad és 
legyen ez enyhítő vigasz a gyászoló családnak és 
munkatársainak. Nagyon nehéz elviselni azt, hogy egy 
lelkes magyar „munkatárssal” ismét kevesebben 
vagyunk. Köszönjük munkálkodását az ausztráliai 
közönség nevében. Áldás poraira! Szerk.

János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra. 
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon 
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szívében,
Úgy legelteti a nyájt a faluvégen. 
Faluvégén nyája míg szerte legelész,
О addig subáján a fűben heverész.

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.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
_________ MAGYARORSZÁGOT.

Tenger virág nyílik tarkán körülötte,
De ő a virágra szemét nem vetette;
Egy kőhajításnyira foly tőle a patak, 
Bámuló szemei odatapadtanak.

De nem ám a patak csillámló habjára, 
Hanem a patakban egy szőke kislányra, 
A szőke kislyánynak karcsú termetére, 
Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.

Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva, 
Mivelhogy ruhákat mos a ffis patakba’; 
Kilátszik a vízből két szép térdecskéje 
Kukoricza Jancsi gyönyörűségére.

Mert a pázsit fölött heverésző juhász 
Kukoricza Jancsi, ki is lehetne más?
Ki pedig a vízbena ruhát tisztázza,
Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.
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„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!” 
Kukoricza Jancsi igy szólott hozzája: 
„Pillants ide, hiszen ezen a világon 
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.

Vesd rám sugarát kökény szemeidnek,
Gyere ki a vizből, hadd öleljelek meg;
Gyere ki a partra csak egy pillanatra, 
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!”

„Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék, 
Ha a mosással oly igen nem sietnék;
Sietek, mert máskép velem rosszul bánnak, 
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.”

Ezeket mondotta szőke szép Iluska,
S a ruhákat egyre nagy serényen mosta.
De a juhászbojtár fölkel subájáról,

Közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól:

„Gyere ki galambom! Gyere ki gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én, 
Aztán a mostohád sincs itt a közelben,
Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen.”

Kicsalta a leányt édes beszédével,
Átfogta derekát mind a két kezével, 

Megcsókolta száját nem egyszer sem százszor, 
Ki mindeneket tud: az tudja csak, hányszor.

2.

Az idő a közben haladott sietve,
A patak habjain piroslott az este.
Dúlt-fült Isluskának gonosz mostohája:
Hol marad, hol lehet oly soká a leánya?

A rósz vén mostoha ekkép gondolkodott; 
Követték ezek a szók a gondolatot:

(S nem mondhatni, hogy jó kedvvel ejtette ki,) 
„Megnézem, mit csinál? Ha henyél: jaj neki!”

Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány! 
Hátad mögött van már a dühös boszorkány; 
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul,
S ily módon riaszt föl szerelem álmábul:

„Becstelen teremtés! Gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára? 
Lopod a napot, és istentelenkedel...

Nézze meg az ember... hogy tüstént vigyen el -„

„Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk? 
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. 
Úgy merje kend Ilust egy szóval bántani, 
Hogy kihullanak még meglévő fogai.”

Reszkető kedvese védelmezésére 
Eképp fakadt ki a nyáj bátor őrzője;
Azután haragos szemmel fenyegetve 
Az elmondottakhoz e szavakat tette:

„Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, 
Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát. 
Úgyis töri magát, dolgozik eleget,
És mégsem kap száraz kenyérnél egyebet.

Most eredj, Iluskám. Megvan még a nyelved, 
Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. -  

S kend ne akadjon fönn azon, mit más csinál, 
Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál.”

Kukoricza Jancsi fölkapta subáját,
S sebes léptekkel ment keresni nyáját,
Nagy szeppenéssel most vette csak észre, 
Hogy imitt -  amott van egy -  kettő belőle.

3.

A nap akkor már a földet érintette,
Mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte;
Nem tudja, hol lehet annak másik fele: 
Tolavj-e vagy farkas, ami elment vele?

Akárhová lett az, csakhogy már odavan; 
Búsulás, keresés, minden haszontalan.
Most hát mihez fogjon? Nekiszánva magát, 
Hazafelé hajtja a megmaradt falkát.

„Majd lesz neked Jancsi... no hiszen lesz neked!” 
Szomorúan kullogva gondolta ezeket, 
„Gazduramnak úgyis rósz a csillagzatja,
Hát még... de legyen meg az isten akaratja.”

Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott; 
Mert ekkor a nyájjal elérte a kaput.
Kapu előtt állt az indulatos gazda,
Szokás szerint a nyájt olvasni akarta.

„Sose olvassa biz azt kelmed, gazduram!
Mi tagadás benne? Igen nagy híja van, 
Szánom, bánom, de már nem tehetek róla,” 
Kukoricza Jancsi e szavakat szólta.

Folytatás a májusi Kisújságban...
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2001
ÁPRILIS

Jeles napok; 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja. 

Áprilisl2 - 16.
Húsvét; 

Nagycsütörtök, 
Nagypéntek, 

Húsvétvasárnap, 
Húsvéthétfő. 

Április 24. Szent 
György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

Magyarországon!)

- Visszaküldték már a vegyvizsgálatból a sörünket?
- Igen
- És mi a vélemény?

A ló egészséges.

Találós-kérdés!
Elől véres -  hátul véres?

(Boci -  boci tarka, se füle se farka!)

Egy másik találós- kérdés!
Miért golyózott be az ausztrál bennszülött?
Kapott egy új bumerángot és amikor el akarta dobni a 
régit, mindig visszajött neki!

-és a harmadik!
Mi a cigánytriatlon?
Mikor a cigány lefut a tóra úszni, és biciklivel jön 
vissza!

JÓDTINTÚRA
Az ezredorvos látogatást tart a gyengélkedőben.
- Mi a betegsége? Kérdezi az elsőt.
- Furunkulusom van.
- Mivel kezelik?
- Jódtintúrával ecsetelik.
- Panasza van? -  Nincs.
A másik katonát kérdezi; - annak arany ere van.
- Mivel kezelik?

FIATAL PÁR A TENGER PARTON
A fiú megszólal:
- Drágám, minek neveznél engem ha most 
elveszteném a fejem és elvenném a szüzességed?
- Varázslónak szivecském!

- Jódtintúrával. -  Panasza van? -  Nincs.
A harmadiktól is kérdezi mi baja van; aki feleli, hogy 
torokgyulladása van és jódtintúrával kezelik.
- Van valami kívánsága? Kérdi az ezred orvos?
-Van,  kérem, - jó volna, ha az ecsetelést nálam 
kezdenék!
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EMLÉKEZÉS
Beszélgetés Kovács Istvánnal

A Kisújság egyik sarkalatos programja az 
újságon keresztül a magyarságtudat fenntartása. 
Ennek egyik lehetősége, hogy emberi értékeinket -  
egyedenként, személyesen is -  megbecsüljük, 
megőrizzük.

Ilyen sajátos magyar helytállásról beszélgettünk 
Kovács Istvánnal azokról -  számuk a húszat is 
meghaladja, akik rövidebb- hosszabb ideig 
példamutató helytállással dolgoztak a Holden 
Autógyárnak.

A továbbiakban kérdés és felelet formájában 
beszélgetünk Kovács Istvánnal;
Kérdés: Mondjon részleteket gyermekkoráról és 
arról, hogy hogyan került ki Ausztráliába?
Felelet: Gyermekkorom Mezőkövesdhez kötődik, 
iskoláimat Magyarországon és Ausztráliában 
végeztem. Több oka is volt annak, hogy h a z á m a t  

elhagytam, de a legfőbb indító-ok az volt, hogy 
érzelmi álláspontom tiltakozott az akkori rendszer 
ellen. Az eltelt négy évtized során több mint tíz 
esetben látogattam haza, most a közeljövőben is 
készülök édesanyám és testvérem látogatására.
K: Úgy ismeretes, hogy itt Melboumeben vezető 
mérnöki munkakörben alkalma volt sok magyarnak 
segíteni. Tud-e erről részleteket mondani?
F: Igen. Közvetlen munkatársaim, vagy beosztottak 
voltak. Szentiványi Árpád, Budics Ernő és Jancsik 
Pál.. A Holden gyárban azonban más-más 
munkakörben több mint 31 magyar talált magának 
munkát, megélhetést. Elmondható, hogy szerették és 
megbecsülték a szorgalmas magyar munkásokat. 
Néhánynak még emlékezetből tudom a nevét, 
utólagos engedelmükkel felsorolok egy párat: Iványi 
Ernő, Temesi Ernő, Sipos Zsiga, Várnai Lajos, Várnai 
Gyurka, Pál János, Magyar Zoltán, Kurta Péter, Tóth 
József, Fazekas István, Fodor Miklós és Teleki 
László.
K: Úgy tudjuk, hogy a közelmúltban vásárolt 30 
holdas földjén komoly befektetéssel gazdálkodni 
kezdett. Tekintettel, hogy most már nyugdíjas korára 
évenként a nyarat otthon tölti, milyen elgondolásai 
vannak a jövőt illetően?
F: A nyári időszakot is a természet adja, és ha az 
egészségem engedi a jövőben is a nyári hónapokat hol 
Ausztráliában, hol Magyarországon szeretném 
eltölteni. Terveim, közé tartozik egy fényképes 
TABLÓ összeállítása, ahol emléket kapnának 
mindazok, akik itt az autó iparban dolgoztak.

Ez egy szép és örök emlék lenne a régi 
munkatársaknak! Köszönjük a beszélgetést és további 
boldog és megelégedett nyugdíjas éveket, kíván a 
Kisújság nevében.

Zalápi.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

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.

QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi

Márciusi beszámoló; a március hónap fénypontja 
volt a Nemzeti Ünnepünkre - 15.-éré emlékeztető 
műsoros ebéd volt. A szokásosnál is finomabb ebéd 
mellé a bor és a sütemény, na persze az 
elmaradhatatlan kávé tette az ebédet ünnepélyesebbé.

A megemlékezési műsor alkalmából Várnai Lali 
- az igen híres újpesti focista -  úgy szavalta a „Talpra 
Magyar”-t, hogy még Petőfi is elismeréssel 
megtapsolta, - ha hallotta volna. Máskülönben ez a 
Lali még az „Arany -  foci” korszakban sok-sok évig 
együtt játszott olyan híres játékosokkal, mint például 
Szusza, Henni, Deák és Szűcs. Többszörös tagja volt 
a magyar válogatott „B” arany-csapatnak.

Oláh Erzsébet, a Kúltúr Csoport egyik alapítója, 
a Gold Coasti Magyar Rádió munkatársa a „Szép 
Hazám...” című versét szavalta és emlékeztette a 
megjelenteket az igazi hazaszeretetre.

Sebeszta Jolán és Torzsa Sándor vezetésével 
elénekeltük a Magyar Himnuszt, és behunyt szemmel 
ki-ki otthon érezte magát az ó-hazában. ^
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A megemlékezés végezetével, Nagy Magda, - a Klub 
alapítója és szeretett elnöke -  ajándékokat osztott szét 
a szereplők és segítők között. -  egy pár „arany-szívű” 
segítőt, muszáj megemlíteni: Masa Rózsi, Oláh 
Erzsébet, Sebeszta Jolán, Havas Manci, Várnai Éva, 
Varga Irén, Vojtek Lőni és Gönc Emőke. A férfiak 
között is vannak említésre méltó személyek: Várnai 
Lali, Kovács József, Hárti Jozsem és Torzsa Sándor.

Az elnöki beszéd kihangsúlyozta, hogy a 
segítőknek kijár az ajándék, mert ez az elismerése 
annak, hogy segítségükkel az együttműködés 
lehetőségét segítik és támogatják. Csak ez a 
lehetősége annak, hogy akaraterejüket megtartva a 
közösség érdekeiért tudnak dolgozni.
Köszönet és hála odaadó munkájukért.

Nem csak az ünnepi összejövetelekre, de minden 
összejövetelére hív és vár minden kedves magyar 
honfitársat,

- Nagy Sándor -  a Vezetőség nevében.

Még jobban közeledik az Internet!
Az öt gépből álló hálózat már működik a 

Magyar Központ arra kijelölt helyiségében. Az 
Internet-kapcsolás és az angol formájú működési 
rendszerek már dolgoznak, csak még a magyar 
irányítású „softwarek” és billentyűk nem érkeztek 
meg még Magyarországról.

Előre láthatólag április elején elkezdődnek az 
oktatások, - egyenlőre még csak az angol verzióval -  
és a várakozás szerint a magyar rendszer is 
használatba jön az áprilisi hónap folyamán.

Akt jelentkezett már eddig, név-szerint értesítve 
lesz a Központban tartott „órák” felépítéséről. Öt egy 
órás részből álló program áll majd rendelkezésére a

résztvevőknek. Egész kezdőktől a már számítógépet 
ismerőkig lépésről -  lépésre lehet majd elsajátítani az 
Interneten való keresések és e-mail, küldés/kapás 
technikáit.

Természetes a magyar honlapok, hírszolgálat és 
közismertetési információk megkeresése és 
működtetése lesz az egyik fo célunk. E mellett az 
ausztráliai információ szolgálat és minden nemű 
közérdekeltségű anyag elérhető lesz a használók 
számára.

Ez a lehetőség a Victória Állam kedvezményes 
adománya a Magyar Központ használók számára. 
Nem kell külön hangsúlyozni, hogy aki csak teheti, 
használja fel a lehetőséget a „Computer 
működésének” megtanulására, és az Internet 
használatát. Az így szerzett tudással bekapcsolódhat a 
világon egyre terjedő kommunikációs világba, ami 
magyar viszonylatban sokkal elterjedtebb, mint sokan 
gondolják.

A Magyar Központ Komputer Klubja, amit 
Barna Szilárd vezet, mint szokás szerint minden 
hónap első szerdáján találkozik a Központban este 
7:30-kor. A Komputer Klub keretein belül is lehet 
majd bekapcsolódni a Hungaroskills által hirdetett 
tanfolyamokra.

A Hungaroskills „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.

G u ly á s  é s  H a lá s z lé  f ő z é s  
v e r se n y  n a g y  sik erre l.

Március 25-én nagy sikerű főzési versenyt 
rendezett a Melboume-i Magyar Központ a 
Gyöngyösbokréta Néptánccsoport segítségével. A 10 
benevező közül az elbíráló bizottság csak nagy 
nehezen tudta kiválasztani a győzteseket. 
Halászléfőzésben első lett Szabó Gyula (Eppalok tói 
halász) második: Gyöngyösbokréta szülői gárda és 
harmadik lett a Központ Tánccsoport képviselői. A 
Gulyásfőzésben első díjat nyert Erdősi Rozália 
(Rozika a Koronából) és Kiss Aranka, második díj 
Lugosi Gyuri és barátait illette és a harmadik díjat 
Jekler Irén nyerte el.
Köszönet a szakértelemmel lefolytatott elbírálás 
résztvevőinek; Babos Erzsébet (Magyarország), Fricz 
Katalin (Magyarország) Futsek Katalin, Hankó János, 
Jandó Péter és Marton Katalin. A bevétel a „Magyar 
Központ Hagyományőrző Alapra” lesz fordítva. 
Köszönjük a résztvevőknek és vendégeknek!
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A Melbournei Magyar Központ 
Hősi Emlékmű koszorúzása a 
magyar egyesületek nevében. 

Megemlékezés az 1848-as

Az Ifjúsági csoport nevében....

2001. március 15.

Magyar Központ 
MELBOURNE

A Cserkész csapatok képviselői
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ÁPRILISI
NAPTÁR.
Április 1. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e.ll órakor Református Istentisztelet. 
d.u.3 órakor Társalgó csoport összejövetele. 

Április 8. Vasárnap.
d.u.3 órakor Magyar Mozi.

Április 13. Nagypéntek.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet.

Április 15. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
HÚSVÉTI BÁL.

Április 22. Vasárnap. (St.Colman’s templomban 
Szentmise, Magyar Iskola picknik)

Április 28. Szombat.
ZENÉSEK BÁLJA. (Hirdetés az Újságban) 

Április 29. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor szentmise
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.
Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele

A FILM EGYESÜLET 
BEMUTATJA:

r
a Bolond Április című filmet.

Április 8-án .d.u.3 órakor.

Szereplők: Krencsey Mariane, Mészáros László, 
Apor Noémé, Rajnai Gábor, Kun Magda és még 
sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes

Szeretettel meghívja 
Önt és családját, valamint, 
ismerőseit

а Ш. évezred 
első rendezvényére, a

ZENÉSZEK 
BÁLJÁRA.

FELLÉP A MAGYARORSZÁGRÓL ÉRKEZETT
POÓR PÉTER

örökzöld és új dalaival
NÉGY ZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

a Magyar Központban
2001. április 28-án. Szombat este 7 órai kezdettel. 

Belépőjegyek ára $20, kedvezményesen $18.
Fiataloknak ingyenes a bál.

Asztalfoglalás: Juhász Etelka 9795 8972; Kocsis 
Erzsi 9558 2836; Bakos Anikó 9711 6844.

NÉPTÁNC MAGVAR ISKOLA UTÁN

A Melboumei Gyöngyösbokréta Néptánc
együttes a hagyományokhoz híven a régi helyen és 
időben tartja összejöveteleit, illetve Néptánc 
oktatásait. Minden hétfőn, este 8 órától 10 óráig a 
Magyar Központban. (760 Boronia Road Wantima. 
(Melway. 63 -F-5) Ez persze már csak a haladó 
csoportra érvényes, és továbbra is Svak Sándor lesz 
az oktatójuk. Hívunk minden volt, és szeretettel 
látunk új táncosokat együttesünkben.

Változást iktattunk be a kezdő csoport részére. A 
Regnum Magyar Nyelviskola tanítási órái után 
minden szombaton 12:30-tól -1:30-ig (1 óra hosszú) 
tánc-oktatást tartunk a nagyteremben. Cím: 293 
Carlisle Street Balaclava. (Melway. 58 -E -l 1)

Kérem a kedves szülőket és nagyszülőket, hogy 
használják ki a Gyöngyösbokréta által teremtett 
lehetőséget és hozzák a gyerekeket néptánc oktatásra. 
A foglalkozási órák már folyamatban vannak 12 
jelentkezővel. A csoporttal kapcsolatos témakörökről 
kérdéseiket intézzék Juhász Etelkához a 9795 8972 
telefonszámon.
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További felvilágosítást kaphatnak a közelgő 
rendezvényünkkel kapcsolatban is. (Lásd Zenészek 
Bálja hirdetés) Ezen a rendezvényünkön a
Magyarországról itt tartózkodó Poór Péter
„sztárvendégünket” mutatjuk be a nagyközönségnek. 
Nagy várakozással várjuk az ő általa beígért egész 
estére kiterjedő régi és új dalaiból összeállított 
műsorát. Ezzel fog majd kedveskedni a „zenészek 
bálján” megjelenő közönségnek.
Aki csak teheti, jöjjön el - érezze jól magát -  a jó 
hangulatú, kellemes baráti körben. Juhász Géza.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

VIII. rész.
MAGYAR KÖZPONT._( folytatás)

A nyolcvanas években a Segítő Szolgálat igen 
aktívan működött, hétfőtől péntekig, délutánonként 
telefonszolgálatot tartottak az önkéntesek az Ifjúsági 
épület Erdélyi Szobájában. A Bevándorlási 
Minisztérium felhatalmazta a szervezetet, hogy 
segítséget nyújtson és a letelepedéshez szükséges 
információkat előteremtse az újonnan érkezett 
magyar emigránsoknak. Több száz kérelem és 
probléma megoldását köszönhetjük a Segítő 
Szolgálatnak. Természetesen a bécsi ausztrál követség 
nem mindenkit fogadott el, de akik kijöttek, azoknak 
lakást, munkát és mindennemű tájékoztatást adott a 
Szolgálat.

Az Erdélyi helyzet is egyre romlott és megindult 
a ruhacsomagok küldése, melyeknek postai költségeit 
is s Segítő Szolgálat fizette. E költségek fedezését az 
Ifjúsági teremben tartott koncertek bejöveteléből 
sikerült összehozni. Amikor megindult az erdélyiek 
menekülése Magyarországra a Központban levő 
Erdélyi Szövetség és a Korvina cserkészcsapat két év 
alatt (1988-89) $9,800-t küldött Budapestre az ott 
elhelyezett menekültek támogatására.

Amikor híre jött, hogy Ceausescu leromboltatott 
erdélyi falvakat a Központban megalakult az S.O.S. 
Transylvania Bizottság (később Emberjogi Bizottság 
néven ismeretes), mely 8,000 aláírás gyűjtésével kérte 
az Ausztrál Kormányt, hogy tiltakozzon a 
falupusztítások ellen. 1989 decemberében jött a 
borzalmas temesvári vérengzés híre. A Központ 
nagytermében tartott karácsonyi ünnepély hirtelen 
átalakult tiltakozó nagy-gyűléssé és a 800 főnyi 
ünneplő közönség percek alatt összeadott $6,000-t, 
mely összeg a Máltai Segélyszolgálat révén, 
Budapesten keresztül jutott el Temesvárra. A

továbbiakban is nagyobb összegeket folyósított a 
Központ Erdélyiek megsegítésére.

Patayné, Donáth Klára, a népművészet kiváló 
szakértője, aki a korábbi években számos népviseleti 
ruhát tervezett a táncegyüttesek részére, komoly 
anyagi támogatást kapott 1987-ben az „Australien 
Council of Árts and Crafts Board” -tói, hogy 
készítsen fali díszítéseket a Központ nagytermébe. A 
művésznő közel 40 hölgyet toborzott, akik igen nagy 
szorgalommal hímezték az ő általa előrajzolt díszes 
motívumokat. A sok kisebb-nagyobb darab 
összeállításának és csoportosításának munkáit a 
művésznő maga végezte. Teljesen az ő munkája a 360 
aranyozott motívummal ellátott falapból összeállított 
másik fali díszítés is. A három évig tartó munka 
1991-ben készült el. Az iparművészeti munkadarabok 
ünnepélyes felavatást J. Kennan, Victória akkori 
helyettes miniszterelnöke végezte, számos ausztrál és 
magyar vendég jelenlétében. A két 5 x 3 méteres 
kompozíció nyolc évig díszítette a nagyterem falait, 
mely évek után átkerült a Flinders Street-en megnyílt 
Immigration Múzeumba, ahol jelenleg a „Threads of 
Tradition” (Hagyomány szálai) magyar hímzések 
kiállítása látható, (lásd; hirdetés az újságban)

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

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

2001. március 6.-án egy jól sikerült ünnepség 
keretében emlékeztünk meg négy fontos évfordulóról. 
Sok szorgos kéz segítette elő az ünnepség sikerét, 
amit a négyszázon felüli megjelentek tanúsítottak. Ez 
alkalommal kiállítást rendeztünk, úgy a magyar, mint 
az idegen vendég klubok resztvételével. Bemutatásra 
kerültek a magyar népművészet szebbnél szebb 
tárgyai; hímzett térítők, vázák, babák, melyeket az 
asszonyok hoztak el erre a napra.
Kulcsár Ferenc a Klub titkára köszöntötte a 
megjelenteket és felkérte a közönséget a zászlók 
fogadására. Igen megható volt a bevonulás, a magyar 
és ausztrál lobogók elhelyezése a színpadon, amit a 
közönség mély tisztelettel állva fogadott. Az összetett 
énekkar az Ausztrál és a Magyar Himnuszt énekelte 
el, majd utána 1848-ra emlékeztető katonadalokat és 
Kossuth nótákat adott elő.

Kovács András a Klub elnöke köszöntve a 
közönséget megnyitotta az ünnepi műsort. Megnyitó
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beszédében elmondta a négy fontos évforduló 
jelentőségét úgy magyar, mint ausztrál 
vonatkozásban. Az első és legfontosabb kiemelkedő 
évforduló hazánk Szent István által kialakított ezer 
éves fennállása, másod sorban az 1848-as magyar 
forradalom március 15,-ikére való megemlékezése 
volt. Ausztrál viszonylatban az Államszövetség száz 
éves fennállását, valamint a több-nemzetiségű idős 
emberek hetének jelentőségét méltatta. Ezután 
felkérte Hon. Kim Wells-et, Victoria állam helyi 
képviselőjét, aki megnyitó szavaiban magyarul 
megköszönte a meghívást és vendéglátást, melyet a 
közönség nagy tapssal ismert el. Mr. Wells angolul 
vont párhuzamot a közös megemlékezésekről, 
történelmi eseményekről. A következő beszédet 
Cr.Jenny Moore a Knox város polgármestere mondta, 
beszédében kihangsúlyozta a Város és a Klub közötti 
együttműködés jelentőségét, fontosságát. Elismeréssel 
nyilatkozott a Klub eddigi működésről és további jó 
sikereket kívánt.
A rövid műsor alkalmával fellépett a St.Albansi idős 
magyarok tánccsoportja, A lengyel klub énekkara, és 
Dallos József hegedű-művész. A özönség nagy 
tapssal ismerte el művészi előadásukat.

A műsor után következett a finom gulyás-ebéd, 
amit a vendégsereg szépen el is fogyasztott. Köszönet 
a Wantima-i középiskolás tanulóknak, akik 
segédkeztek a felszolgálásban. Karcsi bá’-t és Vilma 
nénit illeti a dicséret az ízletes ebédért, sokan 
többször is visszamentek „repetázni”. Az almás 
rétesnek nagy szenzációja volt, és többen kérték a 
receptjét, - mert ilyet még nem ettek. A szokásos 
tombola sem maradt el, a nyertesek boldogan vették 
át sok értékes tárgyat.
Még meg kell említeni, hogy március 10.-én A Knox 

város ünnepi rendezvényén népművészeti kiállítással 
járult hozzá a Klub a nap sikeréhez. Egy napos 
kiránduláson is volt a Klub, Marysvillben, 20.-án

Az áprilisi összejövetelek 10-én és 24-én, 
amelyekre mindenkit szeretettel vár a vezetőség 
nevében;

Fenyvesi Ilona.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK .. HÍREI

A Klub Márciusi összejövetelei: Április 11-én és 
25-én d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, - a szokott helyen - az 
EAST BURWOOD COMMUNITY HALL-ban. A
megszokott kedvességgel, szeretettel és jó ebéddel 
fogadja tagjait és vendégeit a Klub vezetősége.

A Nunawadingi Klub március 14.-én a Magyar 
központ nagytermében tartotta megemlékezését az 
1848-as Magyar Szabadságharcról. Ez a 
megemlékezés gulyás-ebéddel volt egybekötve, (mert 
az ember megéhezik a nap közepén).

Elnökünk, Gaál Marika beszélt a 
Szabadságharcról, méltatta a magyar nép 
szabadságáért való küzdelmeit, áldozatokat hozó 
hőseit. A küzdelem nem volt hiábavaló -  mondta -  
hiszen Magyarország újra szabad ország, és népünk a 
függetlenség útján halad előre. Az ÖRÖK IFJAK 
kórusa régi, 48-as hazafias dalokat énekelt. Fonyody 
Márta szavalata következett a Szabadságharchoz. 
Nagy József beszédében kifejtette, hogy az 1848-as 
Magyar Forradalom megemlékezése ne csak egy 
dátum legyen a magyar naptárban, hanem emléke 
legyen az áldozatoknak, amit népünk akkor hozott az 
ország szabadságáért, a nehézségek és 
megpróbáltatások emlékeztessenek bennünket és 
buzdítsa helyi emigráns magyarok összetartását.
Az ötnapos Canberra -  Jindabyne - i útra (március. 21 
- 2 5 )  esős, szeles napon indult el busz. A következő 
napok azonban kirándulásra alkalmas, szép napos 
idők voltak a kirándulók örömére. Albury- Gundagay 
volt az útirány, ott a Tucker-box-on ülő kutyát 
megetetve (pénzzel, aki akarta) folyattuk utunk 
Canberrába. Finom vacsora várt ránk és kellemesen 
eltöltött este fejezte be ezt a napot.
Másnap egy jó „falusi” reggeli után a Parlament 
épületébe látogattuk el. Komikus volt a „RADAR” 
állomáson való „átkelés” -  ahol mindenkit 
leellenőrizve engedtek csak át. (fém-tárgyajkat 
kimutat a DETECTOR és meg kell mutatni az 
ellenőrnek, amit jelez a készülék) Az előrehaladott 
technika és találmányok sokaságát lehet itt megtalálni. 
Az egy órás út alkalmával, - ami előírás szerint fél 
nap alatt lehet megtenni, mi láttunk mindent, amit 
akartunk megnézni.

Felmentünk a TELECOM toronyba, ahonnan az 
egész Canberra várost és környékének gyönyörű 
képét csodálhattuk. Lenyűgöző látvány volt. 
Elmentünk az ismeretlen katona síremlékét megnézni. 
Az emlékmű hatalmas és a folyosókon körbe felírt 
névsor arra emlékeztetett mindenkit, hogy itt is hoztak 
áldozatokat emberek a jövő generációért. Áldás 
poraikra.

A sok konzulátus épülete -  mintha 
versenyeznének egymással szépségükben, de azért 
egy sem vehette fel a versenyt a magyar 
konzulátussal. Kis huzavona után az egész busz 
belátogatott a szépen fehérre festett épületbe, amit a
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magyar címer ékesített, a kertben az elmaradhatatlan 
muskátli virágzott, (a magyar falu jut az eszünkbe)

A bejáratnál egy fa-faragás borítja az egész falat. 
Egy embercsoportot ábrázol. Lassan mindenki 
bekerült a fogadó-szobába, és meghatóban várták, 
hogy mi következik? A magyar Nagykövet Dr. Gyürk 
István köszöntötte a vendégsereget: „Hölgyeim és 
uraim, önök magyar földön állnak! Isten hozta 
mindannyiukat!” A meghatottságot kérdések és 
feleletek, beszélgetések, fényképezések és videó 
felvételek tarkították. Kétórai ott tartózkodás -  és egy 
kis pohár tokai után -  mindenki úgy éreztek, hogy 
egy kicsit otthon járt Magyarországon! Az ígéretek 
szerint a kapcsolatokat fogjuk tartani a követséggel és 
ők is számon, tartják a mi „Idős Magyar Klubunkat”. 
Emberek, figyelem: az ígéret szép szó, ... stb... .stb... 
Köszönet a nagykövet úrnak a szíves vendéglátásárért 
és azért, hogy a 48 látogatónak olyan otthonos, 
kedves magyar emléket nyújtott.
Nem maradhat el a köszönet a Super Tours 
vállalatnak és a busz-vezetőnek sem. De a legnagyobb 
köszönet a kirándulás szervezőjének, Lengyel Nándit 
illeti.
Canberrából Coomába, onnan Jindabyne-ba mentünk. 
Coomába a vízierőművet, Jindabyne-ba pedig a 
THREDBO falut és a gyönyörű tavat néztük meg 
másnap. A kötél-pályán felmentünk a hegytetőre, 
ahonnan a kilátás felejthetetlen volt. Ezeket a helyeket 
látni kell -  nem lehet leírni.
A hazafelé egy rövidebb, de újonnan elkészített 
bekötőúton jöttünk, ami Jindabynt Khancobannal köti 
össze. Természeti szépségben gazdag, gyönyörű 
látványos út volt ez is. Aki csak teheti, tegye meg ezt 
az utat, nagy élményben lesz része.

Visszatérve Melboumebe a Klub a téli hónapok 
kezdetén előre tervezi az összejöveteleket, amire 
mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében a cikk 
írója: Nagy József.

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 MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez évben, 2001-ben a hónap első szombatjain 
(április. 7-én) 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.
Ebéddel egybekötött vidám, zenés délutánt 
rendezünk április 29-én Vasárnap. Déli 12 órától 
d.u. 5 óráig. Belépőjegyek (ebéddel együtt) $ 8.00 és 
$10.00. Mindenkit szeretettel vár és hív a vezetőség.
Az összejövetelekről érdeklődni lehet Erdeg Marika 
(03) 9547 4267 telefon számán.

A BRIMBANK-1 (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.

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 áprilisi összejövetelei 4-én, 11.- 
én, 18.-án és 25.-én 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.
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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.

Ambrósy Anna 
A Brave Nation

A Short Political and Social History 
of Twentleth Century Hungary

A BRAVE NATION
című könyv kiadása jelenleg 

előfizetési állapotban van.
A kiadást csak bizonyos mennyiségű 
előrendelés után lehet megvalósítani. 

Adományt, védnöki díjat és előjegyzést 
A Brave Nation névre,

P. O. Box 4134 East Burwood Vic. 3151 
címre kérünk.

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!
Köszönet Orosz Marika, 
levelét a februári 
Kisújságban megjelent 
St.Albans-i idős magyarok 
Klub tíz éves évfordulójával 
kapcsolatban. Az információt a 
Klub vezetősége szolgáltatta, és 
indoklásukat tolmácsolom, amikor a „törvényes” 
létezésüket, (a helyi állami közegek elismerésével) tíz 
évvel ezelőtt kezdte meg. Köszönettel tartoznak 
minden olyan megmozdulásért és együttműködésért, 
ami ezt a Klub törvényes megalakítást és működését 
elősegítette.

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

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj ságot 
Félévre: $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

