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Márciusi gondolatok...
Kötelezd olvasmány minden képviselő-jelöltnek választások előtt.

ítra; Petőfi Sándor. Pest 1848 július 4-én.
A NEMZETGYŰLÉSHEZ

(Részletek)
Megtalálható az Ezer Esztendő Millenniumi Olvasókönyvben, 

Vagy Petőfi összes költeményei kiadásokban! 
Ott álltok a termek küszöbén,
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd,
Megállják, ne lépjetek be még,
Hallgassátok ki intő szózatom...
Egy ember aszói, de milliók nevében!...

Bármily erővel, bármily áldozattal, 
Bár mind egy szálig elvesztek belé, 
Hazát kell nektek is teremteni! 
Egy új hazát, mely szebb a réginél 
És tartósabb is, kell alkotnotok...

Nem mondom én: a régi épületnek 
Dobjátok félre mindenik kövét,
De nézzetek meg minden darabot, mit 
Alapnak vesztek....

Nagy a dicsőség, melyet mindegyik 
Szerezhet itten, de tudjátok-e,
Csak nagy munkáért jár ez a dicsőség!
Akit nem égő honfiérzelem  
És tiszta szándék vezetett ide,

Kit a hiúság, vagy silány önérdek 
Csábít e helyre, az szentségtelen  

Lábbal nem lépjen e szentelt küszöbre...
Pest, 1848. Július 4, Petőfi Sándor.
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Magyarországi H Í R E K .
Dr. Szalontai Éva íria Budapestről:

A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNYRŐL

2002. január 25-én meghívást kaptam a Duna 
Televízió Központi Stúdiójába, ahová a Duna TV 
elnökei és a Magyar Amerikai Koalíció hívtak meg 
arra a nemzetközi sajtótájékoztatóra, s beszélgetésre, 
amelyet a határon túli magyarok kérésére rendeztek.

A  téma: a kedvezménytörvény és a magyarok. A 
beszélgetés meghívott vendégei a határon túli 
magyarok érdekvédelmi szervezetek vezetői:
Markó Béla, az RMDSz elnöke, Tőkés László, az 
RMDSz tiszteletbeli elnöke Romániából, Duray 
Miklós, az MKP alelnöke Szlovákiából, Kovács 
Miklós, a KMKSz elnöke Ukrajnából, Tomka 
György Szlovéniából, Pasza Árpád, a HMSz elnöke 
Horvátországból, és Kasza József, a VMSz elnöke, 
valamint Dudás Károly, a Concordia ajánlószervezet 
elnöke Jugoszláviából.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001. 
Június 19-én elfogadta a Magyar Köztársasággal 
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
törvényt. Az indítvány a romániai, szlovákiai, 
ukrajnai, jugoszláviai, horvátországi és szlovéniai 
magyarok parlamenti képviselettel rendelkező 2,8 
millió magyart képviselő politika szervezeteinek 
kezdeményezésére lett előterjesztve.

A Magyar Köztársasággal szomszédos 
államokban élő magyarok lépviselői 
kezdeményezésüket a Nizzában elfogadott Alapvető 
Jogok Európai Chartájának 22. Cikkében deklarált 
elv szellemében tették meg, miszerint a nyelvi, 
kulturális és nemzeti sokszínűség tiszteletben tartása 
az Európai Unió egyik fontos követelménye.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 92 %-os 
szavazattöbbséggel elfogadta a szomszédos 
államokban élő magyarokat érintő 
kedvezménytörvényt, amely összhangban van az 
Európai Uniónak a kulturális sokszínűségről vallott 
felfogásával, elveivel és céljával. A törvény szándéka 
a közép és kelet-európai térség különösen sokszínű 
múlti-kulturális hagyományainak megóvása.

A Magyarországgal szomszédos államokban élő 
magyarok a két világháború közötti időszakban, és a 
második világháború után, az állami szervek által 
elősegített asszimilációnak voltak kitéve. Az 1989-es 
rendszerváltozást kővetően ezen a helyzeten még a 
demokratikus körülmények között kialakuló politikai

hatalom sem tudott változtatni. Ezért jelentősen 
csökkent az eredeti lakóhelyén élő magyarság 
lélekszáma. A szomszédos államok területén 1918- 
ban még 3. 4 millió magyar élt, ma csupán 2.8 millió. 
Ugyanezen idő alatt a románok, szlovákok, ukránok, 
szerbek, horvátok, szlovének létszáma legkevesebb 
2. 5 - szeresére nőtt.

A sajtótájékoztatót Lauer Edit, a Magyar 
Amerikai Koalíció igazgatótanács elnöke vezette le. 
Duray Miklós ismertette a határon túli magyarok 
közös nyilatkozatát.

A magyarországi törvényhozástól az elszenvedett 
hátrányok következményeinek mérséklésére az alábbi 
területeken kértünk támogatást:
• a nemzeti identitásunk megőrzéséhez szükséges 

kulturális tevékenységekhez,
•  a folyamatosan szűkülő anyanyelvű oktatási 

intézményeink fenntartásához, illetőleg 
megmentéséhez,

•  az állam által minduntalan elutasított magyar 
egyetemi oktatás kiépítéséhez,

• a magyarországi kulturális intézmények 
könnyebb hozzáféréséhez és kedvezményesebb 
részvételéhez a képzési lehetőségekben.

A törvény előkészítésébe a Magyar Köztársaság 
kormánya bennünket is bevont -  elsősorban 
parlamenti képviselőink -  révén, akik jártasak 
államaink törvényhozásában. Ezért úgy véljük, ez azt 
is jelenti, hogy a törvény nem ütközik a 
Magyarországgal szomszédos országok jogrendjével.

Ä küldöttek mind pozitívan értékelték a 
kedvezménytörvényt, az együvé tartozást. Tőkés 
László püspök, az RMDSz tiszteletbeli elnöke 
hangsúlyozta: Örvendetes, hogy az Orhán-kormány 
felelőséget vállalt a határon túl élő magyarokért. 
Nekünk erkölcsi kötelességünk felemelni szavunkat e 
törvényért, hogy ne apadjon tovább a határon túli 
magyarok népessége. S  bár a szélsőséges erők menet 
közben akadályokat fognak gördíteni a törvény elé, 
hosszú távon nincs lehetőségük feltartóztatni.

Tőkés Lászlóval a nemzetközi sajtótalálkozó 
befejezésével volt alkalmam személyesen beszélni, 
aki az ausztrál és svéd magyaroknak is üzent:

Ausztráliai és svédországi nemzettársaim iránti 
szeretettel: Tőkés László, sk .Bp. 2002. Január 25.

ÉLJEN A MAGYAR 
SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!
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A lapítva: 1970-ben.

M agyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
m érsékelt áron

Vértes Anna festőművész
Restaurátor

A the A ustralian Institute fór The Conservation
o f

Cultural M aterial Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW.

Telefon; (02) 365-3532___________

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

HOGYAN LEHET AZ ANTHRAX- 
FERTŐZÉST MEGKÜLÖNBÖZTETNI A 

M EGHŰLÉSTŐL?...

Az influenza évad beköszöntése sohasem 
okozott még akkora aggodalmat, mint most, amikor 
ismeretlen forrásokból anthrax-fertőzés fenyeget. 
Melyik az egyik és melyik a másik?

A zavar egyik oka, hogy az emberek, annak 
sincsenek tudatában, hogy mi az influenza. Aki 
meghűl, csöpög az orra és köhög, azt mondja hogy 
influenzát kapott, pedig csupán meghűlése van vagy 
vírusfertőzése, pedig az igazi influenza nem jár 
csöpögő vagy eldugult orral. пшппппшпппппп 
Tudományos könyvek alapián: az első tünetek az 
antraxnál a fájdalmas viszketés. Pár órán belül 
valahol a testen pattanás, vagy fúrunkulus képződik, 
ami megkeményedik és a közepe lila a szélei, pedig 
piros lesz. Az első hólyagos pattanást követi sok más 
és gennyes váladék borítja a pattanásos testrészt. A 
beteg gyengeséget érez, magas lázzal „influenza” 
tünetek is fellépnek. A bőrön jelentkező antraxnál a 
tüdőt támadó fertőzés a legveszélyesebb. Szerk.

János Vitéz.
ír ta : P etőfi Sándor.

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

folytatás;

Kérelemszavára a szíves menyecske 
Jánost Iluskája sírjához vezette;
Ottan vezetője őt magára hagyta, 
Lankadtan borúit a kedves sírhalomra.

Végiggondolta a régi szép időket,
Mikor még Iluska tiszta szive égett,
Szíve és orcája -  s most a hideg földben 
Hervadtan, hidegen vannak mind a ketten.

Leáldozott a nap piros verőfénye, 
Halovány hold lépett a napnak helyébe, 
Szomorúan nézett ki az őszi homályból, 
János eltántorgott kedvese hantjától.
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Még egyszer visszatért. A sírhalom felett 
Egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. 
Leszakította a virágszálat róla,
Elindult s mentében magába így szóla:

„Ki porából nőttél, árva kis virágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál; 
Vándorlók, vándorlók, a világ végéig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik.”

19.

János vitéznek volt útjában két társa:
Egyik a búbánat, amely szívét rágta,
Másik a kardja volt, bedugva hüvelybe,
Ezt a török vértől rozsda emésztette.

Bizonytalan úton ezekkel vándorolt.
Már sokszor telt s fogyott a változékony hold,

S váltott a téli föld szép tavaszi ruhát,
Mikor így szólitá meg szíve bánatát:

„Mikor unod már meg örökös munkádat,
Te a kínozásban telhetetlen bánat!
Ha nem tudsz megölni, ne gyötörj hiába; 
Eredj máshova, tán akadsz jobb tanyára.

Látom, nem te vagy az, ki nekem halált hoz, 
Látom, a halálért kell fordulnom máshoz. 
Máshoz fordulok hát; ti viszontagságok! 
Óhajtott halálom tán ti meghozzátok.”

Ezeket gondolta s elhagyta bánatát,
Ez szivéhez vissza most már csak néha szállt, 

Hanem ismét eltűnt; (mert be volt az zárva, 
S csak egy könnycseppet tett szeme pillájára.)

Utóbb a könnyel is végkép számot vetett, 
Csupán magát vitte a megunt életet,
Vitte, vitte, vitte egy sötét erdőbe,
Ott szekeret látott, amint belelépe.

Fazekasé volt a szekér, melyet látott;
Kereke tengelyig a nagy sárba vágott;
Ütötte lovait a fazekas, szegény,
A szekér azt mondta: nem mozdulok biz én.

„Ad’j isten jó  napot” szólott János vitéz,
A fazekas rútul a szeme közé néz,
S nagy bosszankodással im ezeket mondja: 

„Nem nekem... van biz az ördögnek jó napja.”

„Be rósz kedvben vagyunk” felet neki János. 
„Hogyne? Mikor ez az út olyan posványos. 
Nógatom lovamat már reggeltől kezdve;

De csak úgy van, mintha le volna enyvezve.”

„Segíthetünk azon... de mondja meg kend csak, 
Ezen az úton itt vájjon hova jutnak?”
Kérdé János vitéz egy útra mutatva,
Mely az erdőt jobbra végighasította.

„Ezen az úton itt? dejsz erre ne menjen, 
Nem mondok egyebet;... odavesz különben. 
Óriások lakják ott azt a vidéket,
Nem jött ki még onnan, aki odalépett.”

Felelt János vitéz: „Bízza kend azt csak rám. 
Mostan a szekérhez lássunk egymás után.” 
így szólott, azután a rúd végét magkapta,
S csak tréfamódra a sárból kiragadta.

Volt a fazekasnak jó  nagy szeme, szája,
De mégis kicsiny volt az álmélkodásra; 
Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen, 
János vitéz már jól bennjárt az erdőben.

János vitéz ment, és elért nemsokára 
Az óriásföldnek félelmes tájára.
Egy vágtató patak folyt a határ mellett; 
Hanem folyónak is jóformán beillett.

A pataknál állt az óriásföld csősze;
Mikor János vitéz a szemébe néze,
Oly magasra kellett emelnie fejét,
Mintha nézné holmi toronynak tetejét.

Óriások csősze őt érkezni látta,
S mintha mennykő volna, igy dőrgött reája: 

„Hajói látom, ott a fűben ember mozog; - 
Talpam úgyis viszket, várj, majd rád gázolok.”

De az óriás amint rálépett volna,
János feje fölött kardját föltartotta, 
Belelépett a nagy kamasz és elbődült,
S hogy lábát felkapta: a patakba szédült.

„Éppen úgy esett ez, amint csak kívántam,” 
János vitéznek ez járt gondolatában;
Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett,
S az óriás felett átmente a vizet.

Az óriás még föl nem tápászkodott,
Amint János vitéz a túlpartra jutott,
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Átjutott és netdsuhintva szablyáját, 
Végigmetszette a csősz nyaka csigáját.

Nem kelt föl többé az óriások csősze, 
Hogy a rábízott tájt őrző szemmel nézze; 
Napfogyatkozás jött szeme világára, 
Melynek elmúlását hasztalanul várta.

Keresztülfutott a patak vize testén;
Veres lett hulláma, vértől befestetvén. - 
Hát Jánost mi érte, szerencse vagy ínség? 

Majd meghalljuk azt is, várjuk csak kicsinyég.

folytatás, az áprilisi Kisújságban...

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.,

BÉLA'S

H o l id a y
Forduljon bizalommal 
az évek óta /
közismert és c * * '' 

nagy gyakorlattal rendelkező

Y f i
egyem es 

N csoportos utazások! 
J A világ minden 

részére!

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 Hungaroskills.net hírei:
A Hungaroskills.net és a Központi Komputer 

Association tagjai kivették a részüket a 2002-ben 
megtartott Hungarofest munkálataiból. A háromnapos 
fesztivál alatt ismertették az Internet használatát, 
magyarországi kapcsolatokat és központi tanítások 
menetrendjét. Különösen kivette részét a 
munkálatokból Deák Matilda és Sárközi Imre. A 
Komputerrel való foglalkozás mellett a Hunarofeszt 
jegyek készítésében is sokat segítkeztek. Köszönet 
munkájukért. A média képviseletében Koszó Károly 
vetített szebbnél szebb magyarországi filmet és 
felvételeket, amit nagy érdeklődéssel nézte a 
megjelent közönség. Barna Szilárd az Association 
nevében videó kazettákat mutatott be magyarországi 
utazásairól. Az SBS rádió fiataljai a Puszi rádió 
Internetes honlapját ismertették a megjelentekkel.

A Hunagrofeszt vezetősége nevében mondok 
köszönetét minden segítőnek, aki részt vett a MÉDIA 
csoport munkálataiban. (Ezt azért tehetem, mert mint

a Központ egyik igazgatója, a Hungarofeszt 
szervezőjeként is szerepeltem.)

A Hungarofeszt után, februárban tíz (10) géppel 
kezdődik újra a skillnet tanítás. 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 -  l-töl 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 Komputer 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 által behozott 
gépeken is. A szerdai napok első 5 x 2  órás 
tanfolyama az „MS WORD” március 6-án kezdődik. 
Erre a tanfolyamra már megvan a tíz jelentkező, a 
következő tanfolyamra már most lehet jelentkezni.

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.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

Service a  general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262

mailto:bela@blue.com
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OUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub vezetőt 
M elbourneben;

Nagy Sándor, aki lelkesen, minden hónapban 
beszámol a Gold Coast-i magyarok Klub életéről és 
mesébe illő eseményeiről, megkérte a 
szerkesztőséget, hogy a kivételes Melbouren-i 
útjukról számoljunk be. Aminek szívesen eleget 
teszünk.

Az út úgy adódott, hogy Sándor egy telefon- 
hívást kapott Január 6-án. Veje sírva panaszolta neki, 
hogy a Terek nagypapa meghalt, és szeretné, ha 
család minden tagja minél előbb összegyűlne. 
Tekintettel arra, hogy a fia és barátja a Gold Coast-on 
nyaralt, így velük együtt feleségemmel együtt siettünk 
Melboumebe.

10 napon át a család gyászban emlékezett a 
mindenki által szeretett nagypapára. A következő öt 
napot barátaik társaságába töltötték. Nagyon jól esett 
nekik az, hogy a Casey Idős Magyarok Klubtagjai 
még mindég olyan szeretettel fogadták Őket, mint 
amikor még tevékenykedtek a Klubban. A „Két 
Dolláros Hilton” alapítóját és vezetőit nem felejtették 
el azok a tagok, akik értékelték a Nagy házaspár 
fáradhatatlan munkáját, amit a Klub érdekbe tettek.

Sándor, így az Újságban köszöni meg mindenki 
kedvességét és ezt az utat nem fogják elfelejteni, amíg 
élnek. Az út tanulsága számukra az volt, hogy a 
közösségért érdemes és szép dolgozni. Tovább 
serkenti őket arra, hogy még szebbet és többet 
nyújthassanak a Gold Coast-i magyaroknak, amikor 
haza térnek.

Azoknak a magyar barátoknak, akikkel nem 
tudtak összejönni, az ígéret fennáll, hogy legközelebb 
hosszabb időt töltve Melboume-ben majd kipótolják 
az elmulasztott összejöveteleket.

A Gold Copast-ra visszatérve a Nagy házaspár, a 
többi Klub taggal együtt várják a 120 millós Klub- 
helyiség befejezését, ahol még szebb és jobb 
találkozókat tart majd a Klub.
Addig is a szokásos kérelem a Nagy Sándortól:

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 Centerben (a Kaszinó) 
m ellett Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.

A borbarátnők jobb 
szívűek...

(A Dunántúli Napló szerint)

Létezik egy gyógyital, amelyik csökkenti a 
koleszterinszintet, pusztítja a baktérium okat, 
tágítja az ereket, és erősíti a szervezet ellenálló 
képességét. A csodaszer neve: bor. Erről az ősi 
italról m ár orvosok is tanúsítják, hogy gyógyító 
erővel rendelkezik.

Elvileg annyi bort szabadna inni, amennyi jól 
esik, de az összmennyiség napi három pohárnál, 
vagyis 2 deciliternél ne legyen több. A nők valamivel 
kisebb poharat vegyenek, mert szervezetük kevesebb 
alkoholt bír. Bármilyen fajtát választunk, 12 
százaléknál több alkoholt ne tartalmazzon, aki 
erősebb bort kedvel, egy pohárkával kevesebbet 
igyon belőle.

A bor a sejtekre is hatással van, mivel bizonyos 
vegyületi (polifonotok) sejteket romboló 
oxigénreakciókat akadályoznak meg. Különösen a 
vörösborra igaz, hogy már két pohártól 40 
százalékkal nő a védősejtek száma. A vörösborban 
amúgy kevesebb sav van, ezért idősebbek inkább 
ilyet válasszanak. Egyébként is nyugtató hatású és 
erősíti a szervezetet, míg a fehér serkent. Talán 
furcsán hangzik, de igaz, negyed liter bor a napi 
vitaminszükséglet 15 százalékát, illetve a magnézium 
és káliummennyiség 10 százalékát fedezi.

A bor fokozza az anyagcserét is, egyes böjtölési 
szokások sem tiltják, s különösen a száraz bort 
részesítik előnyben, mivel ez mindennél jobban 
tisztíja a páciens emésztőrendszerét. Azokban az 
országokban, ahol rendszeresen isznak bort az 
emberek, kevesebb a szívinfaktus. Száraz bor hatására 
ugyanis jobban működnek a szívkoszorú erei, és a vér 
koleszterinszintje is csökken. A könnyű fehérborok 
serkentik a vese működését is, de krónikus 
vesebántalmak esetén tilos az alkohol! Már Pasteur, a 
híres francia kémikus is megmondta, hogy a bor 
nemcsak egészséges, de higiénikus is. Pusztítja a 
baktériumokat, vírusokat, ezért is olyan hatásos 
megfázásnál, torokgyulladásnál, s különösen a 
betegség kezdeti stádiumában javasolt a forralt bor, 
mézzel!
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2002
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
M árcius 15 

Nemzeti Ünnepünk!
M árcius 18,19,20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - az egész 
magyar nyelvterületen 

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

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre.

M árcius 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

ERŐS EMBER
A részeg megy haza, és unalmában el kezdi 

rugdosni a parkoló kocsikat a bérház előtt.
Egy hang leszól az emeltről:
Ne rugdald a kocsikat, mert lejön a festék!
Hadd jöjjön, - mondta a részeg, - majd azt is 

megrugdalom!

SEMMI SEM LEH ETETLEN...

Kovács úr boldogan meséli: - képzeld csak, a 
feleségemnek tízévi házasságunk után fia született.
- Gratulálok -  feleli, Szabó - , és ki a kisfiú apja?
Kovács rémesen felháborodik, és úgy el kezd 
ordibálni, hogy a környék összefut -
Hát ez a legnagyobb szemtelenség. Hogy mered 
megkérdezni tőlem azt, hogy ki a gyerek apja?
- Nem értem miért vagy annyira felháborodva -  
próbálja csillapítani barátját Szabó -  azt hittem, hogy 
tudod!

NEM CSODA, IGAZA VAN......
Az egyik cigány-negyedben megjelenik a 

hivatalnok, aki a népszámlálás adatait veszi fel;
A cigányasszony van csak otthon, a ház tele van 
rajkóval. Kérdi a hivatalnok, hogy hányán laknak a 
házban, mire a válasz az volt, hogy 12-en.

Mi a félje neve és mi a foglalkozása? - kérdi a 
hivatalnok;

A férjem 17 éve meghalt, volt a felelet.
A hivatalnok csodálkozva körülnéz a szobában a 
gyerekeken.

Hát a gyerekek kihez tartoznak?
Az enyémek.
Hogy lehet az ? -  kérdi a hivatalnok,
Úgy, hogy nem én haltam meg, hanem a 
férjem!

VÉGRENDELET

Az öregember végrendeletét diktálja a feleségének: a 
bolt a Jenő fiamé legyen, a ház pedig az István fiamé.
-  Mire a feleség közbe vág: hogy tehetsz ilyet, hiszen 
tudod, hogy Jenőnek nincs üzletérzéke...
- Jó, akkor legyen fordítva. Az aranyórám a Jenőé 
legyen a gyűrűm, pedig Pistáé. A feleség ismét közbe 
szól: tudod, hogy Pistának nincs órája, Jenőnek nincs 
gyűrűje.... Jó, akkor legyen fordítva. 
Az öreg felemelkedett fekvőhelyéről és megkérdezte: 
Ki hal meg tulajdonképpen, te vagy én drágám?
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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 arakon 

Intézi: Schw arcz C lara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

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

Fax: (03) 9523 0695; АУН.(ОЗ) 9705 6478.
n a i s  1 П Я  7 Ч П

MÁRCIUS 15.
■ ^ « “ S'MEGEMLÉKEZÉS « Í S
az 1848-as szabadságharc hőseire

A Magyar Központban 
2002 március 15 péntek este 7 órakor 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152).

7 óra fohász a szent István templomban 

7.30 koszorúzás a Hősök emlékművénél

7.45 rövid műsor

Honfitársait szeretettel hívja és várja 
a Központ vezetősége

Koszoszoruzási szándékát2002március 12-ig 
Vető Tibornál jelentse 9754 8579 telefonszámon.
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A M elbourni M agyar Központ Rendezésében

Zongorán kíséri a budapesti Operett Színház zongoristája
Hegedős Valér

Ez a felejthetetlen este Melbourneben 2002 Március 9-én lesz. 
7:30-órai kezdettel a KARRALYKA CENTRE-ben 

Mines Road, Ringwood East, 3135.
Jegyek ára $32.00 Nyugdíjasoknak és társas jegy (10 szem élyen felül) $30.00

Jegyrendelés; Vető Olga 9754 8579, Atyimás Erzsébet 9802 7637, Kövesdy András 9846 2675.
.

Biszák Júlia Jankovits József
Melbourneből és Budapestről

A LEG JUT ÁNYOS ABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK Ki ne ismerné RÍSZtlCS P ity u t, aki 

elismerten Melbourne legismertebb zenésze. Minden 
nagy zenés rendezvényen, báliakon és 
összejöveteleken láthatjuk mosolygó tekintetét az 
elektronikus zenegépe mögött.

MELBOURNE ZENESZE....

Pityu 1974-ben jött ide Ausztráliába, nővérével 
Bánátból. Itt Melbourneben telepedett le, és mint
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műszerész dolgozott a Bosch gyárban 6 éves esti 
iskolai végzettsége után. A Bosch gyárnak búcsút 
mondva megkezdte zenei pályafutását, először a 
Mezei zenekarban, mint gitáros. Onnan tovább 
menve, ausztrál körökben szórakoztatta a közönséget, 
éttermekben, privát partikon és különböző 
összejöveteleken lépett fel.

Rövidesen visszatért a magyar társasághoz, és 
több jól ismert magyar zenekarnak kiváló tagja -  a 
mai napig is zenei tudásával ott segít, ahol tud. A 
Székely zenekar és az „Ater Dark” duó vezető 
személyisége.

Az utolsó öt évben majdnem minden magyar 
rendezvényen részt vett valamilyen formában. Nem 
csak mint zenész, hanem mint zenei rendező és hang- 
technikus is dolgozik, előállítva jobbnál jobb hang 
felvételeket.

A Melboumei Magyar Központban 
megrendezett dalfesztivál „Délibábos Hortobágyon” 
zenei rendezőjeként segítette a fiatal előadókat és 
nagyban hozzájárult a fesztivál sikeréhez. Az előadók 
számait egy CD-én örökítette meg, ami Pityu saját 
kiadása „Táncdal Fesztivál” címen. Ezt a CD-t meg 
lehet rendelni a Pityunál -  és segítségül ide illesztem 
a név-kártyáját.

Köszönet neked Pityu a Melboumei magyarság 
nevében fáradságos munkádért, és reméljük, hogy 
még sok-sok éven át fogod szórakoztatni a 
Melboumei magyar közönséget. Szerk.

NAPTÁR.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA;

A Hatholdas Rózsakért
című filmet

M árcius 10.-én, du.3 órakor.
Szereplők: Tahi Tóth László, Tolnay Klári, Kiss 
Manyi, Páger Antal Kovács Károly, Gobbi Hilda és 
még sokan mások...

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR  

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEl MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

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

katolikus szentmisék után!

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

MAGYAR KÖZPONT -  folytatásos leírása e havi 
részlete elmarad. A Hungarofeszt munkálatai, 
túlterhelte a Központ vezetőségét, közöttük Faith 
Ferencet is. Ellenben itt kell megemlíteni és 
gratulálni Faith Ferencnek, aki a Magyar Állam 
által küldött ajándék és kitüntetés megérdemelt 
részese volt. Canberrából, a Magyar Konzulátus 
Kulturális Attaséja adta át az ajándékot, és 
további jó munkát kívánt Feri bácsinak a jövőben 
is.

Szerk.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZEN’s CLUB HÍREI,
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152, 
minden második és negyedik kedden. 
Márciusi összejövetelek: 12-én és 26-án. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. ^mm

A kettős megemlékezést megünnepeljük 
csendesen, de Őszintén. Megadva a mély tiszteletet a 
magyar történelem hőseinek, fogadalmat teszünk arra, 
hogy tiszteletet és megbecsülést szerzünk itt 
Ausztráliában a magyar névnek, ugyanakkor szertetett 
és hasznos részei leszünk az új otthonunknak, 
Ausztráliának.

Az új naptár rendszer egy kis bonyodalmat 
okozott a tagok között. Soknak nehéz volt megszokni 
a változást és a rendezvényekkel helyesbített 
változásokról még mindig tudomást szerezhet 
mindenki az új klubnaptárból, amelyik kapható Sash 
Ilikétől, a Klub jelenív bejegyzőjétől.

Február 6-án Nagy Imre honfitársunk „Jó 
ebédhez szól a nóta.” harmonika játéka 
visszavarázsolta a régi kis vendéglők emlékét, (persze 
sör nélkül) Köszönjük a tagság nevében a szép 
muzsikaszót, Imre. Még napokkal az összejövetel 
után is visszaemlékezett a tagság a régi nótákra.

Első kirándulásunk Momingtonba vezetett, ami 
kellemes is volt és sikeres is, mert a Momington 
piacon jó  bevásárolt mindenki. Teleraktuk az 
autóbuszt. A bevásárolás után Rye-i RSL Klubban 
ebédeltünk. A szóló zongorista az Óbudai 
kiskocsmára emlékeztette a társaságot. A finom ebéd 
után egy földieper-ültetvényt látogattunk meg, ahol 
enni is és inni is lehetett -  minden földieperből 
készült -  mondani sem kell.

Klubunk a legnagyobb szeretettel vár nem csak 
tagokat, hanem vendégeket is, és mindent 
megteszünk, hogy otthonosan érezze magát mindenki. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 20-án a Jklub a 
Központban találkozik. A gulyás ebédre kérjük a 
jegyeket már március 6-án a Klub-találkozón 
megvenni, hogy a gulyás ebéd mindenki számára 
biztosítva legyen. Nagy József.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban minden első és 
harmadik szerdán szokás szerint az egész éven át. 
Vannak azért kivételek: márciusban 6-án szokás 
szerint a Burwoodi Community Centerben lesz a 
találkozó, de 20-án a Klub, Gulyásnapot tart a 
Magyar Központ nagytermében. Az 
összejövetelek, de.9-től D.U. 2-óráig tartanak. A 
március 20-iki összejövetel, egyben megemlékezik 
az 1848-as szabadságharcról, de ez a nap még a 
2002 Senior-festival napjaként is szerepel

I MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, I 
| V ictoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet | 
| A szokásos vasárnapi |
1 ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN j
I igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba |
I a magyar templomban: 121 St. Georges Road f 
j NORTH F IT  Z R О Y. j

I Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 1
teremben.(Sakk, kártya, stb.) f
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, márciusi összejövetele a hónap első 
szombatján (március 2-án) lesz megtartva szokásos 
helyent M inden bajtárs m egjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szm olnik Lajos telefonszám án.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Március 4-én és 18-án. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén)
Speciális Megnyitó VASÁRNAPI Ebédet rendez a 
Greater Dandenong Idősebb Magyarok Klubja! 
Március 10-én. Mindenkit szertettel várunk; 
Belépő dij: Tagoknak $10.00 vendégeknek $12.00.
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

Nagyszabású kiárusítás!
Sok értékes eladási tárgy; ruha, ékszer és 

különböző használati cikkek. 
Március, 16 és 17.

Cím: 2 Carlton Road North Dandenong.
További érdeklődés a 9884 7544 telefon számon.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -ta g ) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 te le fo n o n .

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

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 б-ától minden szerdán 
találkozik a Klub, a szokott helyen.

és most egy helyi beszámoló:
Hello Ausztráliai magyarok!

Mindenkinek szeretettel kívánunk örömteljes 
boldog újesztendőt. Azt hiszen, hogy elérkezett az 
idő, hogy egy pár szóval beszámoljak Klubunk: Az 
Idős Casey Magyarok Klubja tevékenységeiről az 
elmúlt évben. Kicsit zavaros volt, hiszen vezetőség 
csere történt. Horváth Erzsiké lemondott tisztségéről, 
mivel elköltözött Melboumeből és Tóth Kató vette át 
a Klub vezetését.

Köszönettel tartozunk mind a két elnöknek, mert 
eredményes és odaadó munkával vezették Klubunkat. 
Nekik és a többi önkéntes dolgozóknak, segítő 
kezeknek köszönhetjük azt, hogy a Klub 
kedvezményes kirándulásokat szervezett és az 
ebédeket jutányosán jutatták a tagoknak. A jó  munkát 
elismerve a Casey Certificate-ot is megkapta a Klub.

í r
City of

Casey Cer t i f i cate
of

Nominat ion
2002 Community Event of the Year

This certificate is presented to

^ßiuA-

for
Зва/мгмммр Я$сир2004

In recognition of your valuable contribution to 
the Casey community
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A Klub teljes létszámmal indult az újévben, már 
230 tagunk jelent meg a második összejövetelen. Sok 
humoros, jól szórakoztató együttlétnek nézünk elébe 
az elkövetkező évben. A.B.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség nevében Tóth Katalin.

A BRIMBANK-1 (ST.ALBANSt IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a Tagság.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
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 március 4.-ik vasárnapján, március 23-án 
tartja zenés ebédjét az Egyesületben, déli 12 órától 
d.u. 5 óráig.
A cím: Doveton Public Hall-ban a Power Road 
Doveton 3177.
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

új vezetéssel várja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas. 

Kellem es légkörу kitűnő konyha 
Étlapról választhat izlétes ebédet/vacsorát! 

(teljesitalengedély)
Pénteken és Szombaton du.óJO-tól -  11-ig. 

Vasárnap de.ll-től-du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

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 37.7,7, 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.6-8 
óra között a 94.7 FM hallható 

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

SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
A 2002 -es Hungarofest 
elfoglaltságai miatt a 
Kisújság szerkesztése 
nehézségeken ment 
keresztül. Kérem az 
olvasó közönséget, hogy 
legyenek elnézéssel, ha az 
egy pár napot késik. Remélem az év folyamán be 
fogjuk majd pótolni az elmaradást! A Komputer 
órákat is tovább fejlesztjük a Központban, hogy 
minél több idős magyar elsajátíthatja az Internet és az 
e-levelezés tudományát._______

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelölik 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)
N év:.............................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

