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Január az Ausztráliai 
pihenés” hónapja..!

Tulajdonképpen a „pihenési időszak” 
kezdete itt Ausztráliában már december elején 
elkezdődik. (December elején) Ekkor már 
minden nagyüzem és vállalat elkezdi a 
„karácsonyi” időszak szakszerű érzékeltetését. 
Ezt még az erős hirdetési reklámvilág is segíti, 
sőt még az is, hogy az iskolai év december első 
hetén fejeződik be. A gyerekek felszabadultan 
várják a „Mikulást” és a sok ajándékot, amit az 
üzletek telerakott raktárai fognak kielégíteni, - 
ha tudják!

December első fele az emlékezés ideje. 
Régi barátok, üzlet-társak, iskola-társak 
találkozója, - még munkaidő megszakításával is. 
Ezek után következnek a különféle 
elfoglaltságok. Aki teheti, gyerekeivel együtt 
összepakol és elmegy hosszabb túrára, üdülésre. 
Rendszerint előre lefoglalt helyekre, ahol vagy 
tengerparton, szigeten töltenek egy -  pár, sokan 
több hetet. A többiek tovább dolgozva váiják a 
karácsonyt. Ez különböző formában nyilvánul 
meg: Van, aki a munkaidő között keresi a szabad 
időt ajándékok vadászására. Van, aki a családdal 
megy el esténként ajándékokat válogatni, a 
legjutányosabb áron.

A karácsonyi előkészületeket nem lehet 
elfelejteni, mert a rádió, televízió és a különböző 
programok, mint például a Magyar Központban 
rendezett „Gyertyafényes Est” is emlékeztet 
mindenkit, hogy jön a Karácsony.

Az utolsó héten megkezdődnek a „Break-up” 
összejövetelek, és egy hétre eltűnik mindenki, ki
ki kipihenni évi fáradalmait. Egy hétre rá 
összejönnek az ismerősök, barátok Új Évet 
köszönteni. Ez tulajdonképpen az utolsó 
hivatalos nap, amikor valami kohéziót találunk a 
társadalomban. Január 1-től Ausztrália népe 
pihen. Ki hogy és milyen módon. Az emberek 
eltűnnek. Ilyenkor az idő is bemelegszik és 
sokan a tenger parton, strandokon otthoni 
úszómedencék mellet várják a január végét.

Sajnos sokan várják a január végét -  és a 
nyár, és a nagy meleg végét, mert Ausztráliában 
a meleg idő sok veszélyt jelenthet. Az idén is, 
mint minden évben az erdőtüzek pusztítanak 
nagy területeket, erdőket és lakott területeket is. 
A tűzoltóknak (legtöbbje önként jelentkező) nem 
pihenés a január.

Északon Ausztrália sem mentes a nyári 
ciklonoktól, hirtelen záporoktól és jégesőktől. A 
múlt heti jelentés szerint golf és teniszlabda 
nagyságú jégdarabok pusztítottak észak NSW- 
ben.

Mindezek ellenére, a magyarok is 
felvették az itteni élet ritmusát, szünetelnek az 
összejövetelekkel januárban. Csak február elején 
indul meg a társadalmi élet -minden jót kívánva 
egymásnak az elkövetkező esztendőre. Én is ezt 
teszem, kívánva minden jót a kedves magyar 
olvasónak. Szeverényi László
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Magyarországi HÍREK.
TIZENKÉT ÁLLAM KÖZÖS PÉNZE:

a z  EURÓ.
(Az Élet és Tudomány nyomán, Dr.Tuiján Anikó 

-  Magyar Nemzeti Bank)
Ha valaki 2002 elején az euróövezetbelí 

országokba látogat, azt tapasztalja majd, hogy a 
visszajáró pénzt (valószínűleg) mindig euróbán kapja 
meg. Alighanem egy kicsivel többet kell majd 
várakozni a kasszánál; egy ideig eltart az új pénzekkel 
való ismerkedés, és időbe telik, ha a fizetendő 
összeget át kell számítani nemzeti valutára vagy a 
visszajáró pénzt euróra....

Egy (1) euró (€) értéke, 2001 szeptember utolsó 
munkanapján 257,75 magyar forint volt.

2002 január 1-jétől az Európai Unió (EU) tizenöt 
tagállamából tizenkettőben -  Ausztriában,
Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, 
Görögországban, Hollandiában, Írországban,
Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, 
Portugáliában és Spanyolországban -  törvényes 
fizetőeszköz az eurokészpénz. Ez a tagállamok 
együttműködésének megkoronázása.

együttműködését jelképezik. Egyik épület, építmény 
sem ismerhető fel, mindegyik egy-egy stílust 
képvisel.

A következő képek ábrázolják az euró 50, 100, 
200 és 500 EURO bankjegyeket:

Narancs színű, 140 x 77 mm. Reneszánsz stílus.

€  az EURÓJEL. Az euró jele az €, a görög 
epszilonból származik, azaz egyrészt az európai 
civilizáció bölcsőjére, másrészt földrészünk nevének 
első betűjére utal. A jelben a két párhuzamos vonal -  
az egyenlőség jele -  azt a reményt fejezi ki, hogy az 
euró stabil, értékálló fizetőeszköz lesz. Az újabb 
számítógépek klaviatúráján a valutaszimbólumok 
között már az eurójél is szerepel, (lásd a fenti jelet!) 
Az euró kódja, szabványosított rövidítése: EUR. Az 
euró-cent-nek még nincs szabványosított rövidítése.

Az ei/ró-bankjegyek és érmek gyártása már több 
éve folyik, és minden készen állt ahhoz, hogy az új 
készpénz 2002. január 1-jétől forgalomba 
kerülhessen. A bankjegyek mind a tizenkét országban 
azonosak. A különböző címletű papírpénzek színe is 
és mérete is más és más.

A hét címletből álló bankjegysorozatot egy 
osztrák grafikusművész, Robert Kalina tervezte. Az 
elöoldaion stilizált ablakokat és kapukat láthatunk: 
ezek az Európai Unió nyitott szellemét és 
együttműködési készségét szimbolizálják. A 
hátoldalon a stilizált hidak a kommunikációt, az 
Európai Uniónak és a világ többi részének szoros

Zöld színű, 147 x 82 mm. Barokk és rokokó stílus.
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---^ -- ----------- ----- ----_ •------:_
Sárga színű, 153 x 82 mm. Vas- és üveg architektúra.

Bíbor színű, 160 x 82 mm. Modern, XX századi stílus.

A nemzeti valuták átváltási értéke. 2001. szeptember 
utolsó munkanapján: 1 € érték átszámítása:
13,7603 osztrák Schilling; 40,3399 belga frank; 
5,94573 finn márka; 6,55957 francia frank; 340,750 
görög drachma; 2,20371 holland gulden; 0,787564 ír 
font; 40,3399 luxemburgi frank; 1,95583 német 
márka; 1936,27 olasz líra; 200,482 portugál escudo; 
166,386 spanyol pezeta.

Sltitta 3 tn&ió dtollcrij
A lapítva: 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 Austral ián Institute fór The Conservation
of

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

1 Telefon: (02) 365-3532___________
~' 'r — ~ — '

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
PROBLÉMÁKKAL KÜZD KANADA  

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA.
A kanadaiak keresete jóval kevesebb, mint az 

amerikaiaké, ennek ellenére a legtöbb kanadai nem 
cserélne amerikai szomszédjával, és ha ennek okát 
kérdik tőle, a legtöbben az egészségügyi szolgáltatást 
szokták első helyen említeni. Ennek azonban lassan 
vége, mivel a kanadai egészségügyi szolgáltatás 
bajokkal küzd és az a kérdés, hogyan lehetne 
megjavítani, anélkül, hogy „amerikanizálnák”. Egy 
szenátusi bizottság szeptemberi jelentése 
megállapította, hogy „a köz által fizetett egészségügyi 
szolgáltatás jellemzi az országot, éles ellentétben 
szomszédjaival, az USA-val, ami a kanadai 
egészségügy javára szolgál.” Ennek az a lényege, 
hogy mindenki jogosult az egészségügyi ellátásra, 
míg az USA-ban polgárok milliói élnek egészségügyi 
biztosítás nélkül. Kanadában a federális és a 
provinciális kormányok osztoznak a számlán, amely 
kb. évi 63 milliárd dollár, amit az adókból rendeznek 
és más állami jövedelemből. De mert minden drágul, 
az új gyógyszerek, az új és egyre igényesebb 
berendezések, a kormány által térített költségek 
túlterhelik az állam költségvetését. Ugyanez történik, 
Angliában, Németországban és más nyugati 
országokban is.
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János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Szelid epedéssel tekintett utánok,
Mintha azok neki jó hírt mondanának,
Jó hírt íluskárói, szép Iluskájáról,
S oly régen nem látott kedves hazájáról.

folytatás;
17.

Másnap, amint az ég alja jövendölte, 
Csakugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. 

Zokogott a tenger hánykodó hulláma 
A zugó fergeteg korbácsolására.

Volt a hajó népe nagy megijedésben,
Amint szokott lenni olyan vad szélvészben. 
Hiába volt minden erőmegfeszítés,
Nem látszott sehonnan érkezni menekvés.

Sötét felhő is jön; a világ elborul,
Egyszerre megdördül az égiháború, 
Villámok cikáznak, hullnak szanaszerte, 
Egy villám a hajót ízről porrá törte.

Látszik a hajónak diribe-darabja,
A holttesteket a tenger elsodorja.
Hát János vitéznek milyetén sors jutott?
Őt is elsodorták a lelketlen habok?

Hej biz a haláltól ő sem volt már messze, 
De mentő kezét az ég kiterjesztette,
S csodálatos módon szabadította meg, 
Hogy koporsója a habok ne legyenek.

Ragadta őt a víz magasra, magasra,
Hogy tetejét érte már a felhő rojtja;
Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel 
Megkapta a felhőt mind a két kezével.

Belekapaszkodott, el sem szalasztotta,
S nagy erőlködéssel addig függött rajta, 
Mígnem a felhő a tengerparthoz éré,
Itten rálépett egy szikla tetejére.

Először is hálát adott az istennek.
Hogy életét ekkép szabadította meg;
Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, 
Csakhogy el nem veszett a kinccsel élete.

Azután a szikla tetején szétnézett,
Nem látott mást, csupán egy grifmadár-fészket. 

A grifmadár épen fiait etette,
Jánosnak valami jutott az eszébe.

Odalopózkodott a fészekhez lassan,
És a grifinadárra hirtelen rápattan,
Oldalába vágja hegyes sarkantyúját,
S furcsa paripája hegyen-völgyön túlszállt.

Hányta volna le a madár nyakra-főre, 
Lehányta volna ám, ha brit volna véle, 
Csakhogy János vitéz nem engedte magát, 
Jól átszorította derekát és nyakát.

Ment, tudj’ az isten hány országon keresztül; 
Egyszer, hogy épen a nap az égre kerül:
Hát a viradatnak legelső sugára 
Rásütött egyest faluja tornyára.

Szent isten! Hogy örült ennek János vitéz, 
Az öröm szemébe könnycseppet idéz;
A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, 
Vele a fölld felé mindinkább közeljár.
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Le is szállott végre egy halom tetején,
Alig tudott venni lélekzetet szegény,
János leszállt róla és magára hagyta,
És ment, elmerülve mély gondolatokba.

„Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, 
De meghozom régi hűséges szívemet,
És ez elég neked, drága kis Iluskám! 

Tudom, hogy nehezen vársz te is már reám.”

Ily gondolatokkal ért a faluvégre,
Érintette fiilét kocsinak zörgése,
Kocsinak zörgése, hordóknak kongása; 
Szüretre készült a falu lakossága.

Nem figyelmezett ő szüretremenőkre,
Azok sem ismertek a megérkezőre;
A falu hosszában ekképen haladott 
A ház felé, ahol Iluskája lakott.

A pitvarajtónál be reszketett keze,
S mellében csakhogy el nem állt lélekzete; 
Benyitott végtére -  de Iluska helyett 
Látott a pitvarban idegen népeket.

„Tán rósz helyen járok”, gondolta magában, 
És a kilincs megint volt már a markában.. 
„Kit keres kegyelmeg? Nyájasan kérdezte 
János vitézt egy kis takaros menyecske.

Elmondta János, hogy kit és mit keres..
„Jaj, eszem a szívét, a naptól oly veres! 
Bizony-bizony alighogy reáismértem,” 
Szólott a menyecske meglepetésében.

„Jőjön be már no, hogy az isten áldja meg, 
Odabenn majd azután többet is beszélek.” 
Bevezette Jánost, karszékre ültette,
S így folytatta ismét beszédét mellette:

„Ismer-e még engem? Nem is ismer talán? 
Tudja, én vagyok az a kis szomszédleány.
Itt Iluskáéknál gyakran megfordultam... ” 

„Hanem hát beszéljen csak: Iluska hol van?”

Szavaiba vágott kérdezőleg János,
A menyecske szeme könnytől lett homályos.

„Hol van Iluska, hol? Felelt a menyecske, 
„Szegény Jancsi bácsi!., hát el van temetve.”

Jó, hogy nem állt János, hanem ült a széken, 
Mert lerogyott volna kínos érzésében;
Nem tudott mást tenni, a szivéhez kapott, 
Mintha ki akarná tépni a bánatot.

így ült egy darabig némán merevedve, 
Azután szólt, mintha álmából ébredne: 

„Mondjatok igazat, ugye hogy féijhez ment? 
Inkább legyen férjnél, mintsem hogy odalent.

Akkor legalább még egyszer megláthatom, 
S édes lesz nekem e keserű jutalom.”
De a menyecskének orcáján láthatta,
Hogy nem volt hazugság előbbi szózata.

18

János reáborúlt az asztal sarkára,
S megeredt könnyének bőséges forrása, 
Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, 
El-elakadt a nagy fájdalomtól hangja:

„Miért nem estem el háború zajában?
Miért a tengerben sírom nem találtam? 
Miért, miért lettem e világra, miért?

Ha ily mennykőcsapás, ilyen gyötrelem ért?”

Kifáradt végre őt kínozni fájdalma,
Mintha munkájában elszenderűlt volna, 

„Hogy halt meg galambom? Mi baj lett halála?” 
Kérdé, s a menyecske ezt felelte rája:

„Sok baja volt biz szegény teremtésnek; 
Kivált mostohája kínzása tőré meg,
De meg is lakolt ám érte a rósz pára,
Mert jutott ínséges koldusok botjára.

Aztán meg magát is szörnyen emlegette, 
Jancsi bácsi; ez volt végső lehellete:
Jancsikám, Jancsikám, az isten áldjon meg, 
Másvilágon, ha még szeretsz, tiéd leszek.

Ezek után kimúlt az ámyékvilágból;
A temetőhelye nincsen innen távol.
A falu népsége nagy számmal kisérte; 
Minden kísérője könnyet ejtett érte.”

Folytatás a februári Kisújságban...
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2002
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév. A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és az 
egyén szerencséjét 
kívánták megalapozni, 
jóslással, varázslással, 
mágikus praktikákkal.
6. Vízkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének ünnepe.

Egy kora januári esküvő után elővettem egy pár -  
házassági, és Anyós viccet.... 

FOGADALOM....
A háztartási szertartások és lakoma után az anyós 

szépen és komolyan beszél az ifjú férjhez:
- most, hogy elvetted a lányom remélem, hogy 
megkomolyodsz, és nem fogsz többé bolondságokat 
elkövetni, az életedben.
Mire a vő így válaszolt: - nem, Mama ígérem; ...ez 
volt az utolsó!.....

KÖ__ÖNÖM __ÉPEN...
A nászéjszaka előtt a menyasszony odamegy a 

mamájához, és ijedten meséli el, hogy:
Mama, nagy baj van, én nem vagyok szűz és most 
majd kiderül, mit csináljak?

Ne félj, kisanyám, tudom én, hogy mit kell 
csinálnod: itt egy kis üveg timsó. Ülj bele a timsós 
vízbe -  az első alkalommal nyöszörögj egy kicsit és 
minden rendben lesz...

A nászéjszaka után reggel az Anyós kíváncsian 
várja, hogy mi történt, be vált-e a jó tanácsa?... 

Megkérdi az ifjú féijet: na, hogy vagy Péter? 
Mire Péter így válaszolt: kö__önöm __épen jól!

HASONLATOSSÁG...
Két ember beszélget, akik egy városból 

vándoroltak ki.
Hallottam, megnősültél. Otthonról hoztad a 
feleséged? Mi a neve?
Jézus Mária. -  mondja a másik. 

jLe butáskodj, én ismertem mindenkit a környéken, de 
ilyen nevűre nem emlékszem.

Erre a ember elővesz egy fényképet a zsebéből 
és mutatja a másiknak.
A másik csak nézi -  nézi, utána megszólal: „Jézus 
Mária!”

AZ UTOLSÓ SZÓ....
Ha az Anyósommal veszekszem mindig az enyém az 
utolsó szó! Dicsekszik a hever a másiknak...
- Na és mi az utolsó szavad? Kérdi barátja:
- Igenis, Mama!
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2002
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő
Boldogasszony 

ünnepe. Az 
általánosan ismert 

jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 

Meglátja az 
árnyékát, és 
visszamegy 
barlangjába, és még 
negyven napig tart a 
hideg!

(természetesen ez, 
csak

Magyarországra
vonatkozik!)

Az év-végi össze-jövetek alkalmából 
találkoztam egy-két sör-ivóval, aki próbálta 

bizonyítani igazát, az alábbi listának: 
”Miért jobb a sör a nőknél?”

1. A sört egész hónapban élvezheted.
2. A sörfoltot ki lehet mosni.
3. A sör mindig türelmes.
4. A régi sörösüveg visszaváltható.
5. A sör sohasem késik.
6. A sörnek nem kell sohasem virágot venni.
7. A sör mellett lehet nőzni, de a nő mellett sörözni?
8. A sör csak habzik, sohasem habozik.
9. Ha otthagyod, nem fenyeget öngyilkossággal, 

vagy terhességgel.
10. A sör nem lesz féltékeny, ha megkívánsz egy 

másik sört.
11. A sörből van választék.
12. A söriváshoz nem kell búvárruha.
13. A sör nem beszél vissza.
14. A sör 70 év után is jólesik.
15. A sört maximum egyszer látod vissza.
16. Több sör együtt nem beszél hülyeséget.
17. A sör olcsóbb.
18. A sörnek nincs anyja.
19. A sör kupakját könnyű levenni.
20. A sörödet biztos megkapod.
21. A sör nem borul ki, ha nő szagúan jössz haza.
22. A sörnek sohasem fáj a feje.
23. Egy éjszaka több sörrel is elbírsz.
24. A sört mindig könnyű ledönteni.
25. A sörödet megoszthatod barátaiddal.

26. Mindig tudhatod, hogy te nyitottad ki elsőnek.

27. A sör mindig nedves.

28. A sör nem követel egyenlőséget.

29. A sör nem hagy el: - másik férfiért

másik nőért 

másik sörért

30. A sört nyilvános helyen is élvezheted.

3 í . A sört nem érdekli, hogy mikor mész el.

32. A sört nem kell megmosni mielőtt megkóstolod!

Két sörbarát találkozik az 
éjszakában: - Helló...
szerinted, hukk...merre lehet 
Kőbánya? A másik révült 
tekintettel mutat a semmibe:

- Szerintem arra... .hukk, 
mert ott már világosodik!.....

Addig nem lesz boldog élet a 
Földön, amíg alkoholt árulnak! 
-  Helyes, adják ingyen!
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MAGNA CARTA
TRAVEL AGLNGY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

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

Intézi: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418108 730

A Hungaroskills.net hírei;
A Hungaroskills.net 2002-ben január 18-án 

kezdte el működését. A megalakult Központi 
Komputer Associationnal együtt az évvégén nagy 
átalakításokat végeztek a lelkes munkatársak. 
Februárban már tíz (10) géppel rendelkezik az 
együttműködő skillnet és Association tagsága. Az év 
végi munkák keretein belül sikerült a termet úgy 
átalakítani, hogy ott most már komoly tanítási 
folyamatokat lehet majd rendezni. A munkából 
kivették a részüket, és név szerint is meg kell őket 
említeni: Deák Matilda, Sárközi Imre, a Tóth 
házaspár Tériké és Józsi, a Ratczempek házaspár 
Erzsiké és Árpád, Sárkány Sándor akiknek hála és 
köszönet munkájukért.
Az átalakított teremben most már tíz jelentkező tud 
majd együtt dolgozni. Aki még nem került sorra, a 
közeljövőben telefonon keresztül beszéljük meg a 
tovább oktatás lehetőségét. A jelentkezési sorrendet 
betartva mindenki sorra kerül.

A Skillsnet oktatási idők mint eddig is 
minden pénteken este 7: 30-tól 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30-tól 12:30.-ig. A keddi tanítások 
is megkezdődnek és úgy mint régen a Knoxi Idős 
Magyarok találkozója alatt - ebéd után -  1-től 3-ig 
lesz megtartva. A közbe eső keddeken is lesz tanítás 
ugyan abban az időpontban. A csütörtöki tanítások is 
elkezdődnek, azzal a különbséggel, hogy 3 óra 
helyett, 4-kor kezdődnek a tanfolyamok és 6 órakor 
fejeződnek be.

Az első és második szerdán - minden 
hónapban - a Központ Cumputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az

összejöveteleken a már skillnet elvégzése után 
összejött tagok továbbképzést kapnak, és egyéni 
segítséget is nyújtanak a megjelent komputer 
szakemberek. Ezeken a napokon az egyéni 
problémákat is orvosoljuk a tagok áltat behozott 
gépeken is.

Egy lényeges megállapodást is be szeretnék 
jelenteni: A Knoxi Idős Magyarok Klubja nevében is 
vásároltunk egy gépet ami a Komputer szobában van 
felállítva -  természetesen a Klub hivatalos ügyeit 
fogja elsősorban tartalmazni -  de egyben be van 
kötve a skillnet Internet használatába és így a gép és 
az összes tartozékok egyben használhatók lesznek a 
Klub tagoknak és a skillnettesek számára is. Ez az 
együttműködés mindkét csoportnak a javára lesz.

2002-ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron az oktatás elkezdésére, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend 
betartása végett. A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz! 
Jelentkezni lehet a 9879 8203 (Kisújság
szerkesztősége) vagy a Deák Matilda 9778 7737 
telefonon számon.

Szeverényi László.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

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

A Kisújság Jövője!

Nem lehet egyetérteni azokkal, akik úton-útfélen 
azt hangoztatják, hogy az emigrációban élő magyarok 
asszimilációs folyamatát nem lehet megállítani. Sőt 
tovább mennek és éveket, generációkat jelölnek meg 
a teljes asszimiláció bekövetkezésére.
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Érdemes ezekkel a jövőbelátásokkal foglalkozni, 
mert azok részére, akik bárhol is éljenek a világon 
helyt állnak, magyar értékeiket nem adják föl, és úgy 
ahogy helyzetük, körülményeik engedi, - tovább 
viszik a magyarságtudat érzetét, megosztva az 
érdeklődő magyarokkal, ébren tartva a 
magyarságtudatot.

Itt Melboumeben, a példák azt bizonyítják, hogy 
a különböző magyar szervezetek, egyházak tartják a 
kapcsolatot az anyaországgal, és tovább viszik időről 
- időre megerősítik a magyarérzést az emigrációban 
élő magyarokban.

A jelen és jövő feladata, hogy öntudatos 
magyaros helytállással tartsunk kapcsolatot, minden 
magyarral, bárhol éljen is a világban. Ne felejtsük el, 
hogy a magyarság múltja, történelme kötelez 
bennünket, többek között arra is, hogy 
hagyományainkat ne veszítsük el, ha a magyar 
nyelvünk használatában csökken is a jártasságunk.

A KISÚJSÁG, itt Melboumeben, - ha csak 
havonta jelenik is meg, - egyik fontos szószólója, 
képviselője a magyar ügynek, a magyar nyelv 
használatára irányuló mozgalomnak. Helytelen lenne 
a magyar érzéstudatot összekötni generációs 
változásokhoz. Az idő azt bizonyítja, hogy mindig 
lesz példamutató, önfeláldozó magyar, aki 
munkálkodni fog a magyar öntudat, nyelv megtartása 
érdekében.

Tehetséges és kiváltságos a magyar nép a világ 
bármely részén él is. Tapasztalatból látjuk, hogy 
mindig vannak és lesznek is a jövőben „zászlóvivők”, 
akik dolgoznak a magyar ügyért és ezeknek a 
példamutató szervező munkája képes az 
emigrációban élő magyarok magyarságtudatát 
fenntartani.

A közelmúltban érkezett a Szerkesztőséghez egy 
amerikai tudósító Minnesotából. Ez már úgy látott 
napvilágot, hogy az egyik oldalon magyarul a 
másikon angol nyelven íródott. Miért? -  mert az 
igény így szolgálja a helyi magyar ügyet. A Kisújság 
is közölt már ilyen cikket a múltban! Ez a módszer is 
egy járható út, a cél érdekében, hiszen gyermekeink, 
unokáink már nem használják a magyar nyelvet, és 
még nagyobb problémájuk van az olvasással!

Összefoglalva; - nem aggódunk a Melboumeben 
megjelenő KISÚJSÁG jövője felől, hiszen itt már 
használjuk azokat a módszereket, amivel segíteni 
tudunk a fiatal generáció magyarságérdeklődései és 
magyarságérzései fenntartásában. A munka netn 
könnyű, és kívánunk a Szerkesztőségnek további jó 
munkát a jövőben is.

Zalapi.

QUEENSLANDI HÍREK;
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

A decemberi hónap emlékezetes marad nagyon 
sokáig az Arany Parti idős magyarok életében. 
December 4-én volt az első igazi vezetőségi választás, 
és nem nagy meglepetésre, de egy új világ-csúcs 
született, mert ellenszavazat nélkül taps viharral 
köszöntötte és megválasztotta a Tagság Klubunk 
Alapítóját Nagy Magdát elnöknek. Varga Irént 
pénztárosnak és Nagy Sándort titkárnak. Magda 
megköszönte a bizalmat és megígérte, hogy továbbra 
is azon fog dolgozni, hogy az Arany Parti idős 
magyarok Klubja arról legyen híres, hogy Békesség 
és Szeretet a fo cél, minden héten, minden Klub
napon. Tovább kiépíteni a kedvezményes juttatásait a 
Klubnak.

A karácsonyi különleges műsoros, ajándékos, 
italos, süteményes ingyenes ebéd, ami már az ötödik 
volt az Arany Parti idős magyarok életében -  és találó 
volt a célzás, amikor az egyik tag úgy vélekedett, 
hogy az ilyen kedvezményes szokások, csak két 
helyen fordulhatnak elő: a Gold Coasti Klubban és a 
mesében.

Oláh Erzsébet, Várnai Lajos és Székely Endre 
közreműködését nagy tapssal köszöntötte a tagság, de 
a karácsonyi műsor fény pontja a 82 éves Papp 
Károly volt, aki tíz éves kora óta 20 hangszeren 
játszik, de nem is akár hogyan, hanem kitűnő 
előadóművész már 72 éve a zenének él. Reméljük 
még sokáig, tudja szórakoztatni Arany Parti 
közönségét.

A következő Kisújságban majd folytatjuk a 
meséket, de addig is egy pár nevet megemlítve 
köszönjük a „süti” adakozókat: Masanéni, Várnai 
Éva, Kovács Marika, Szabó Marika, Varga Irén, 
Szentes Matila, Oláh Erzsébet Nibel Ilona és Varga 
Gizi. Köszönjük nektek a Klub nevében!

És most jön a hirdetés: nem szabad elfelejteni a 
keddi napokat amikor a Klub találkozik reggel 10 
órától, dél után 3 óráig. Szívesen látunk mindenkit, 
aki jó társaságot, barátokat és idős magyarokat keres 
a Gold Coaston. A találkozások színhelye a Borad 
Beach-i Senior Citizen C enterben (a K^szjnó) 
mellett. Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.
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MELBOURNE MAGYAR KÖZPONT 780 BCRONfA RCAD WANT1RNA.3 152.

Figyelem

2 0 0 2.£
A Melbournei

Magyar

3 napos

HUNGAROFESZT-JE
M INDENK IT SZERETETTEL M EG H ÍVUNK

Kiváló műsorok, népm űvészeti kiállítás...
FINOM . VÁLTOZATOS MAGYAR ÉTELEK ÉS

SÜTEM ÉNYEK
További értesítések  végett olvassák a m agyar újságokat és hallgassák a 

M elboum e-i m agyar rádió adásokat.
K érjü k , tö ltsék  ezt a három  n ap ot velünk!

Belépő díj: Péntek $8.00
Sz ombat és V asámap $ 10.0 0
3 napra megvált ott jegyek ára $20.00
Iskolásoknak : fél ár.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália

JANUÁRI /FEBRUÁRI 
NAPTÁR.__________

Január 1. Kedd.
d.e.ll órakor Református Istentisztelet.

Január 6. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Január 13. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise.

Január 20. Vasárnap,
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet.

Január 27. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Social Klub Műsoros Ebédje.

Február 3. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Erdélyi Szövetség piknikje.

Február 10. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.

Február 15-16-17. HUNGAROFESZT 2002. 
Február 17. Vasárnap.

d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Február 23. Szombat.
„Car-boot sale” Cserkészek rendezésében. 

Február 24. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Magyar Társadalmi Klubnap.
Irodalom és zenebarátok öszejövetele.

A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE!

tudatjuk az érdeklődő közönséggel, hogy a 
következő magyar mozi műsor 2002
márciusban lesz. Pontos dátum a márciusi 
Kisújságban! Koszó Károly.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
Vasárnap a Szt.István templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XVII. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

1997 elején az igazgatóság úgy határozott, hogy 
miután a Központ valamennyi tervbe vett épülete és a 
parkolóhelyek már évek óta elkészültek, most már 
anyagilag is meg van adva a lehetőség arra, hogy 
Hősi Emlékművet állítsunk fel, ahol kegyelettel 
áldozhatunk az ezeréves Magyarország határainak 
védelmében és a szabadságharcokban elesett hősök 
emlékének. Zágon Lajos mérnök tervei szerint készült 
el a márványlapokkal díszített emlékmű $10,800-os 
költséggel. Felavatása az 1956-os forradalom 
emlékére rendezett októberi ünnepély keretében 
történt, mely alkalommal dr. Varga György 
Camberrai nagykövet Magyarország nevében tette le 
az első koszorút.

Az ezt követő évek során ismét számos hazai 
vendég látogatott el a Központba. A Vigadó Duó egy 
téli vasárnap délután operettek, népdalok és „örök
zöld” slágerek előadásával szórakoztatta a 
közönséget. Bokor Katalin természetgyógyász az 
egészség, betegség, megelőzés és a helyes táplálkozás 
alapelveiről tartott előadást. Gallov Rezső államtitkár 
a magyar sport jelenlegi helyzetéről tartott érdekes 
tájékoztatót. Megismerkedtünk a Rendőr és Tűzoltó 
Világjátékokon résztvevő magyar csapat sportolóival. 
Hernádi Tibor: „A szuperhatalmak különös 
együttműködése, 1945 -  1990 politikai történetének 
elhallgatott háttere” címmel ismertette álláspontját. 
Dr. Endrey Antal előadásában a nemzetközi bankárok 
szerepéről beszélt a sokmilliárdos magyarországi 
külföldi adóság növekedésében. Dr.Sikota György az 
Iparművészeti Intézet igazgatója ismertette a 
Hollóházi, Herendi és Zsolnai gyárak világhíres 
művészi porcellán termékeit. Dr. Ádám Sándor
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„Európa színpadán -  nemzetünk büszkeségei” című 
könyvét ismertette, melyben érdekes adatokat sorolt 
fel magyar tudósok, feltalálók, művészek, mérnökök, 
sportolók eredményes működéséről. (Pl. 1896 -  1996 
tartott Olimpiai játékokon a magyar sportolók 422 
érmet nyertek.)

Pálfy Margit Budapestről érkezett előadóművész 
nagyszerűen adta vissza az Amerikában elhunyt Márai 
Sándor verseiből a mély érzéseket, a féltés sugárzását, 
hogy a magyar nép még mindig búja azt a nyomást, 
amely több mint ezer éve nehezedik rá minden 
oldalról.

Az előadások egy részét a Jekler Irén által 
alapított és vezetett Irodalmi Kör szervezte. A Kör 
természetesen nem csak az említett magyarországi 
előadásokat szervezte, hanem sok alkalommal 
tehetséges melboumei szereplőket, köztük sok fiatalt 
is szerepeltetett a megtartott irodalmi műsorok 
alkalmával. Az utóbbi néhány évben Jekler Irén 
rendezte a március 15.-i és az október 23.-i 
megemlékezéseket is. A szokásos Szent István 
ünnepélyeket viszont a néhány hete elhunyt Zsembery 
Mara rendezte, aki mindig új ötletekkel tudta 
színpadra varázsolni a nagy királyról szóló 
megemlékezéseket. Halála nagy veszteséget okoz a 
Melboumei magyarság kulturális életében.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban) á

CITIZEN’s CLUB HÍREI.

Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152.
Három hónap beszámolója:

Oktober, 20-án a Magyar Központ emlékmű 
koszorúzása a Club nevében Kovács András, Tóth 
Teréz és Merkli Ferenc elhelyezték a megemlékezés 
virágait.

Október 30-án Clubunk születésnapját 
ünnepeltük.

November 8-án szép napos időben egynapos 
kirándulásra mentünk Phillip -  Island-ra. Sanremo- 
ban megálltunk, és rövid sétát tettünk. Megnéztük a 
pelikánok etetését, és csodálkozva láttuk ahogy 
mohón kapkodták a halakat a gondozójuk kezéből. 
Miután a pelikánok megebédeltek, mi is betértünk a 
Sanremo Hotel éttermébe, ahol alkalmunk volt a 
bőséges ebédet elfogyasztani. Ebéd után a busz
vezető körbe vitte a társaságot környezet nézésre a 
mesebeli tájakon -belefoglalva a sziget érdekességeit.

Szép és kellemes nap volt, ami a Merkli Feri 
szervezésének és eredményes munkájának volt 
köszönhető. Köszönet a Klub nevében, Feri.

Mivel a Klub létszáma az utóbbi időkben szinte 
megkétszereződött, a régi terem túl kicsinek és 
baleset veszélyesnek tűnt, ezért november, 13-án, 
átköltöztünk a Magyar Központ nagytermébe a 
szokásos összejöveteleink megtartására. Kisebb 
nagyobb zökkenőkkel sikerült az áthelyezés. Ez 
alkalommal eljött Cr.Gerry Scotes Knox Város 
Polgármestere, Cr. Andrew Scobic Council 
Development Officer is. Örömmel vették tudomásul, 
hogy ez a megmozdulás is elősegíti az idős magyarok 
összejöveteleinek sikerét. Kitűnő ünnepi ebédet 
készített ezen a napon szakácsunk Király Pali. Kovács 
András „Pavlová”-val lepte meg a társaságot. A Jó 
hangulat sem maradt el ezen a napon. Nagy Imre 
tangóharmonikázott -  szép magyar-nótákat -  és a 
Klub énekkara is fellépett szép dalaival.

November 17-én a Klub több tagja -  mint 
minden évben szokás szerint -  részt vett a Központ 
kertjei szépítésében, karbantartásában.

December 6-án a Kaszinóba látogattunk el, nagy 
reményekkel, de ismét rá jöttünk arra, hogy meg kell 
elégedjünk a nyugdíjainkkal.

December 11-én a szépen feldíszített Magyar 
Központ nagytermében nagysikerű finom karácsonyi 
ebéddel zártuk az évet. Kitűnő szakácsunk Király Pali 
és Katika ekkor is ki tettek magukért, az ízletes ebéd 
mindenkinél nagy elismerésre talált. Az ebédet a 
Wantirna Secondary College diákjai tálalták fel. 
Köszönet segítőkészséges munkájukért.

A Karácsonyi ünnepünkre eljött több hivatalos 
személyiség is. Többek között a Knox City Council 
Polgármestere Cr. Garry Scates és felesége Anna, 
Cr. Andrew Scobi, Council Development Officer, 
Mrs.Julie Lions a White Horse Council-től és 
Mrs.Judy McDougal migrant Information Centre 
kiküldöttje. A Magyar Központ képviseletében 
megjelent Faith Ferenc és felesége Annika. A testvér 
Nyugdíjas Magyar Klubok is képviselve voltak- szép 
számú vendégcsoportokkal. Az ebéd alatt a Székely 
Zenekar szórakoztatta a vendégeket. Mindenki 
számára kedves meglepetés volt Biszák Júlia 
fellépése, aki szép dalokkal kedveskedett az ünneplő 
közönségnek. Ez a nap felejthetetlen lesz 
mindenkinek és kedves emlékei között, fogja őrizni 
emlékét sok-sok éven át. Persze ezen a napon is volt 
az elmaradhatatlan TOMBOLA. Sok szép és értékes 
tárgy került kisorsolásra. Ezen a napon Knox 
Polgármester felajánlotta, hogy személyesen is eljön 
felavatni állampolgárrá olyan személyeket, akik erre

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR
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hajlandók és érdekeltek. Jelentkezni lehet Kovács 
András 9702-1387 telefonszámán.

Közöljük a kedves tagokkal, hogy jövőre az első 
közgyűlés 2002 január 29-én lesz. Mindenkit 
szeretettel várunk vissza 2002-ben, a vezetőség 
nevében Fenyvesi Ilona.

SZEPESV -SENKE- BÉLÁ-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

A NUNAWADING1 -ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban minden első és 
harmadik szerdán.

Felhívjuk a tagság és a vendégek figyelmét, hogy 
technikai okok miatt a jövő évi összejövetelek rendje 
megváltozik. Az újévben az első találkozó nap, az 
ÉVNYITÓ NAP JANUÁR 23-án 2002, lesz. A 
jövő évi összejövetelek ehhez a dátumhoz igazodva 
indulnak el majd. Februárban 4-én és 20-án 
találkozik a Klub, de.9-től D.U. 2-óráig.

Felkérjük a tagságot, hogy a lövő évi 
összejövetelek naptárát minél előbb szerezzék be 
a vezetőségtől.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T  Z R О Y.

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év első összejövetele február első 
szombatján (február 2-án) lesz megtartva szokásos 
helyen ! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos
telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Február 4-én és 18-án. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén)
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

A BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.AIbans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a Tagság.

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

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

A 2002-es összejövetelek január 23-án, 
kezdődtek. Február 6-ától minden szerdán 
találkozik a Klub, a szokott helyen. Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében Tóth Katalin.

A  LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au
Hívásra házhoz m együnk utazási ügyek megtárgyalására.

mailto:bela@blue.com
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A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig. A 2002 évi hivatalos 
megnyitó február 15-én lesz.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
A DMSz február 4.-ik vasárnapján, február 24-én 
tartja az év első zenés ebédjét az Egyesületben, déli 
12 órától d.u. 5 óráig. Ez után minden hónap 4.-ik 
vasárnapján lesznek az összejövetelek. A cím: 
Doveton Public Hall-ban a Power Road Doveton 
3177.
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3777 az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.3-4 óra között a 94.7 FM hallható

A képen látható „Hab-leány” szobra még most is 
meg van a Margit szigeten. Ha valaki teheti 
meglátogathatja személyesen is.

Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
Remélem mindenki jól 
kipihente magát az év 
végi „holiday” alatt.
Köszönet a fényképért és 
a levélért, amit kaptam a 
Margit-szigeti szoborral 
kapcsolatban!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

C ím :....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

