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Egységben az erő!
Az angol közmondás - divided we fali, 

united we win - kifejezés magyarra lefordított és 
legtalálóbb kifejezése; - egységben az erői Ez a 
mondás már sokszor elhangzott a magyarok 
ajkán, de megvalósítása csak kisadagokban 
látható hosszú történelmünk során. Most amikor 
végre a magyar nép egy nagyon régen várt 
függetlenségi fázisába lépett, ezt a mondást nem 
csak hatványozottan kellene hirdetni, hanem 
meg is szívlelni és tudatosan „alkalmazni” a 
jövőre nézve.

Ha ma megvizsgáljuk a bajokban vergődő 
Európát, könnyen észrevehető, hogy az országhatárok 
nem egyeznek meg a néprajzi és faji települések 
határaival. Úgyszintén ezer éven át a folyamatos 
háborúzás és terület hódítási folyamatok által 
keletkezett népkeveredések nemzedékeken 
átváltoztatták a helyi lakosságok faji összetételét. A 
hódítók idegen ideológiával árasztották el az 
országot. Az országon belül a pártoskodás, az anyagi 
jólét és pozíció hajszolás, a „behódolás” további 
megosztást hozott.

Ha visszapillantunk történelmünk ezer évére, 
láthatjuk, hogy ország-alapitásunktól kezdve 
Magyarország történelmi határai sokszor változtak. A 
Történelmi Világatlasz lapjain feltűnnek az elmúlt 
évek és változások aszerint, hogy ki volt a király - 
fejedelem és milyen történelmi viszonyok uralkodtak 
Európában. A tatárjárás és a török uralom ideje alatt, 
országunk lakossága lecsökkent, s a betelepített 
„népek” újra felduzzasztottak Magyarország 
népességét. A körülmények úgy hozták, hogy a 
magyarság saját énjét megtartva, a bevándoroltakat is 
„átformálta”, és azok is büszkén vallották 
magyarságukat, szerették új hazájukat.

Ma az anyaország mellett több mmt 
négymillió magyar (vagy magyar származású) ember 
él az országhatárokon kívül. Azért mert a 
körülmények emigrációba vitték őket, egy cseppet 
sem kevesebb magyarok, mint akik az országon belül 
élnek, és talán még szégyenkeznek is nemzeti 
mivoltunkon.

Ma, amikor a világ olyan kicsi lett, a technika 
fejlődése által bekövetkezett változások, a hírközlés 
és utazás lecsökkentette az elválasztottság hátrányit, el 
tudjuk mondani, hogy az emberiség közelebb került 
egymáshoz. Széchenyi mondása: „Mindenki felelős 
mindenkiért” - a magyarokra vonatkozik, de ma már 
az egész világ területén élőkre is szól. Mi, mint 
emberek függő viszonyban vagyunk egymással, 
gazdaságilag, természeti vonalon, erkölcsi és anyagi 
körülményeink által is. Akkor ezek után, mint 
magyarok, nem tudunk egységet keresni és találni 
egymással?

A jövőben nem a határok fogják megszabni, 
hogy ki lehet, és ki nem lehet magyar! Sőt a világon a 
diaszpórák magyaljai, - környezetükhöz 
alkalmazkodva - felekezeti vagy vallási és nézet 
különbségek mellett is magyaroknak vallhatják 
magukat. Népünk, hazánk, nyelvünk és kultúránk 
szeretete és ápolása ad elég indokot erre. Az 
óhazában élők között meg van-e az igazi magyarság 
érzet? - vagy talán a mindennapi nehézségekkel 
küzdő magyar elfásult a hosszú harcokban?!

Gondolj arra HONFITÁRS, hogy ha a 
világ összes magyaija összefogna és egy irányba, 
egy cél érdekében dolgozna, következetesen 
kidolgozva a jövő útjait, le tudna győzni minden 
nehézséget!

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ
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Üdvözöljük a Magyar Országos 
Konferenciát.

Elsősorban elismerés és köszönet jár azoknak, 
akik távol a hazától azon fáradoznak, hogy a 
magyarságtudat, nyelv használata ne szűnjön meg, ne 
vesszen el a beolvadás rohamos bekövetkeztében.

Ezt a júniusi (8-9-10) Konferenciát üdvözli, és 
köszönti az Ausztráliai Kisújság Szerkesztősége és 
olvasó tábora, azzal, hogy jó eredményt és sikert 
kíván - e nemes cél érdekében — minden nemű 
megmozdulásért

Ha a cél megvan, könnyű irányt találni és 
mutatni, ha még körülnézve találunk valakit, я Ifit 
lehetne még és kellene irányítani a mai emigrációban.

Igaz, a Kisújság csak havonta jelenik meg, de 
ezen keresztül a magyar szó, a magyar betű eljut sok
sok olvasóhoz Ausztráliába és világszerte.

Ki a megrendelő és olvasóközönség, és kinek 
íródik a Kisújság?

Elsősorban sorstársaim (a legtöbb emigráns 
magyar 56 miatt és után érkezett ide Ausztráliába) és 
velem együtt a nyugdíjas évek küszöbén vagy már 
benne járnak és éltük kenyere javát, már megették. Ők 
azok, akik megmaradnak magyarnak akár így, akár 
úgy fordul a helyzet. Szeretnek tudni egymásról, ami 
a nyugdíjas klubok működésében látszik meg. 
Élvezik a nehéz és kemény munkájuk gyümölcse által 
kapott helyi kormányok támogatását. Békésen élik 
életük végére szánt éveket. Nem kell őket meggyőzni 
magyarságuk terén, tudják és vallják származásukat.

Azok, akik az ötvenes évek után új életet kezdve 
családjuk felnevelésére nagy súlyt fordítottak, mind a 
tanulás, boldogulás és helyi érvényesülés jeleit tűzték 
ki gyermekeik zászlóira. Ez abban is megmutatkozik, 
hogy nem találunk sok magyar fiatalt, aki nem állta 
volna meg helyét az itteni mai világban.

Sokan vannak, akik mérlegre tették a magyar
nevelést és a helyi viszonyok megoldásának nehéz 
feladatát. Egyben azért mindenki egyet értett. Ha a 
mai világba józan, helyét megálló családnak élő 
fiatalokat tudott felnevelni. A nyelv sokszor 
másodlagos kérdés lett, főleg amikor idegen nyelvű 
személyek kerültek a családokba.

Ezeknek a fiataloknak jó része már éli a saját 
életét, sőt a harmadik generáció is útban van már. Az 
általános vélemények szerint a harmadik generáció 
már teljes beolvadást jelent soknemzetiségű 
emigránsok között. A magyarok sem kivételek.

Ha megnézed a nemzeti ünnepségeket, 
megemlékezéseket csak az idősebb generációt látod 
ott. A fiatalság az újabb „kivándorlási” egységek

leszármazottai, főleg azok, akik hiányolták a 
magyarságuk nyilvános hirdetését. Megfogja a 
fiatalokat a tánc, a tánc, a tánc. (most már az sem 
olyan magyaros, mint volt -  még a zene sem) Amikor 
serdülőkorhoz érnek, házasodnak legtöbbje elfoglalja 
magát a saját életével, boldogulásukkal.

Az élet gyorsabb, sokkal kegyetlenebb, mint volt 
valaha. Teljes oda adás kell mind a két szülőtől egy 
család boldogulásához. Nehéz mellette másra is 
figyelni. Sajnos, azt halljuk nap, mint nap, hogy a 
fiatalok már a szüleikkel sem tudnak annyit törődni, 
mint min azt egyszer megtehettünk. De a békesség 
kedvéért nem is zúgolódunk ellene. Nem így van?

Tehát jön a konferencia, amely a 
„megmaradásunk” jelszóval meg fogja tárgyalni, 
hogy milyen formában maradhatunk magyaroknak -  
öregek és fiatalok.

A mai viszonyok között nagyon egyszerű 
feladat. Az információ forradalma idején ez mind 
megoldható, csak egy kis energia és tanulási készség 
kell hozzá. Még az itteni állam is segít hozzá.

Az hitemet, újságok, TV, utazás haza, mind 
megadják a lehetőséget arra, hogy mindent tudjunk 
otthonról. Még azt is amit nem akarunk

A fiataloknak -  akik tanulékonyabbak mind ez 
könnyen megy. Az öregebb generáció már lassabban 
fogja fel a dolgokat, - vagy talán már nem is akarja!?

Nem baj, majd a konferencia eldönti, hogy 
mit, hogy és hol kell összehozni, hogy a 
magyarságérzet megmaradjon a fiatalokban, és 
ne halljon ki az öregebb generációban sem.

A nagy kérdés, amit szeretném hinni, hogy 
megoldást ad rá, hogy kik fogják az áldozatokat 
hozni? Mert minden magyar jellegű megmozduláshoz 
áldozatkészség, (akár anyagi, akár időbeli) kell. Sok 
nagy és szép szó hangzik el sok helyen, de kevés tett 
követi.

Reméljük, hogy ez a Melboume-i 
konferencia sikeres lesz olyan formában, hogy a 
helyi viszonyoknak megfelelve segíteni fog az 
itteni magyarság, magyarságuk megtartása 
érdekében és nem egy politikai futball lesz 
belőle az amúgy is keservesnek látszó 
magyarországi színpadon.

Szerk.
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Magyarországi H Í R E K ,
Pr. Szalontai Éva iria Budapestről:

EMU Szakmai Nap;
Főszereplő: az egészséges m agyar emuhús.

Nemrég tanácskozásra gyűltek össze a Magyar 
Sajtóházban az emutenyésztők, a gasztronómus 
magyar újságírók, úgyis, mint fogyasztók, az emuhús 
feldolgozók, az értékesítők, az Emutenyésztők 
Egyesületének, a MAE Állattenyésztési Társaság 
Emu Kutatási - Fejlesztési Szakosztály tagjai.
Az összejövetel főszereplője az egészséges magyar 
emuhús volt, amelyre immár lenne a magyar piacnak 
igénye, ahogy a Rozmár Cég (exkluzív éttermek, 
hotelek ellátója) képviselője, tulajdonosa -  Garadnai 
Gábor kifejtette, de folytonosságra lenne szükség.

A gasztronómiai újságírók nevében Békés Attila, 
Orling Katalin is folytonosságot kértek. Legyen olyan 
üzlet, csarnok, pl. az új Lehel Csarnok, ahol 
állandóan lehetne vásárolni ezt az egészséges 
húsféleséget, esetleg egészséges zsiradékát is. 
Amelyet az amerikai, ausztrál húskutatók felmérve a 
pulykát, csirkét, a struccot, - a legegészségesebb 
vörös húsként minősítettek, beltartalmi értékeit 
figyelembe véve.

De az Emutenyésztők Egyesülete, a MAE 
Állattenyésztési Társaság Emu Kutatási -  Fejlesztési 
Szakosztály képviselői (Dr.Szalontai Éva, 
Dr.Monostory Ágota) is aláhúzták az emuhús 
érdemeit. Alacsony kalória koleszterin - zsírtartalmát, 
magas vas és fehéije tartalmát. A magas vastartalma 
segíti a vérképzést, ezért ideális vérszegények, 
sportolók, terhes anyák számára. Amerikai és 
Ausztrál szívkutatók szerint a szív és érrendszeri 
betegségek megelőzésére is kiemelten ajánlható a 
fogyasztása.

Az emuhús ismerői és már kezd nőni a táboruk -  
mert hiszen Magyarország lakossága is kezd 
felzárkózni az egészségesen találkozók közé -  
felvetették, hogy az egészséges vörös emuhús jó 
helyettesítője lenne a zsíros disznóhúsnak, a vörös 
marhahúsnak.

Az európai húsválság, a kerge marhakór, a száj 
és körömfájás, valamint a csirke különböző 
betegségei is ráirányították a figyelmet. Az emu nem 
ketrecben tartott állat. A gyenge minőségű legelőkőn 
is jól megél. A szabad levegő, a legeltetéssel járó 
mozgás, a napfény megalapozza az emuk egészségét, 
s ezzel egészséges, értékes húsát is.

Gyarmati József az emutenyésztők gondjait, 
költségeit ismertette, amelyek, ugyancsak befolyással 
kell, hogy legyenek az emuhús piaci árfekvésére. Az 
élénk szakmai vitát Dr.Vörösbaranyi János elnökségi 
tag vezette le szakértelemmel, aki egyúttal felhívta a 
figyelmet egy nemrég megjelent könyvre, amely a 
Szent István Egyetem Vidékfejlesztési és Szaktanács 
-  adási Központ támogatásával készült. Lektora: Dr. 
Csepregi Tibor. A szerző Dr.Szalontai Éva.

A szakmai beszélgetés után a megjelentek 
megkóstolhatták a szegedi Tisza -  Maros Hús Kft. 
Friss emuhúsát, azaz emukolbászt, emumájasát, Motil 
Jánosné emufarmer emuhús-pástétomát, s 
mindezekhez Dr. Szilágyi Zsolt kertészmérnök 
zamatos „emu vérét”, - emuborát.

A friss emuhús a kískimmajsai vágóhídról, azaz, 
a balatonszállási és a pilisi emufarmról származott.

Dr.SzE.

A nyugati hírlevél íria:
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS NYÁRI 

EGYETEM.
A Bölcsészettudományi Kar Nyári Egyeteme a 
következő korzusokat ajánlja: Magyar nyelv, a 
Hungarológia és a Magyar filmtan kurzusok egyetlen 
oszthatatlan kreditegységeként, amelyet jól 
kiegészítenek a fakultatív nyelvórák és/vagy az 
elismert Kulturális földrajz kurzus, melynek 
keretében a diákok Magyarország legszebb és 
leghíresebb helyeire juthatnak el. 

http: // www.btk.ppke.hu/sumuni/

2ímw ШН etitbió #  ©uHerty
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTM ÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Austral ián Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRR1GA ROAD, BELLEVUE НПЛ., NSW . 
___________Telefon: (02)365-3532

http://www.btk.ppke.hu/sumuni/
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magyarN A P L Ó  ma.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Csigaposta Amerikában

A március 13-i Washington Post szwerint az 
amerikai bevándorlási ügynökség, de a posta sem 
éppen gyors a munkájával.

A szeptember 11.-i két géprabló Mohamed Atta 
és Marwan al-Shehhi, akik belerepültek a két 767-es 
típusú Boeing repülőt a World Trade Center tomyiba, 
2000. augusztusában tanuló-vízumot kértek az 
amerikai hatóságoktól, hogy repülni tanulhassanak 
Floridában. A vízum késett, ezért turista-vízummal 
jöttek be Amerikába.

Hat hónappal a támadás után a floridai 
pilótaiskolán keresztül megkapták -  igen, 
MEGKAPTÁK az amerikai tanuló-vízumot, ami 
késett „egy kicsit”. Ugyanis a hatóságok (Immigration 
and Naturalization Service), Atta tanulóvízumát 
tavaly július 17.-én, al-Shehhi-ét pedig augusztus 9,- 
én hagyta jóvá. A vízumok hétfőn, 2002. Március 
11.-én érkeztek a Venice (Florida) Huffman Aviation 
International pilóta iskolába.

Jobb később, mint soha, ugye?

Kanada kifogásolja a Ferihegyi 
repülőtér nacionalitását

(Financial Times nyomán)
Kanada hivatalosan tiltakozott a Ferihegyi 

Repülőtér, egyik kanadai irányítású részlegének 
állami kezelésbe vétele ellen.

Kanada budapesti nagykövete február 21.-i 
datummal levelet intézett a magyar 
külügyminiszterhez. A levél leszögezi, hogy Kanada 
szerint a repülőtér kezelésének kisajátítása sérti a 
Kanada és Magyarország közötti megállapodást a 
befektetés védelmére és az ügy súlyos károkat 
okozhat Magyarországnak külföldi befektetések 
szerzésében.

Ez a lépés fokozza a nyomást Magyarországra, 
hogy válaszoljon az ADC, a Torontói 
Repülőtérfejlesztő Vállalat akciójára, amely kártérítés 
nélkül nacionalizálta a repülőtér forgalmát. Az ADC 
a Montreál-i repülőtérrel társulva építette a Ferihegy 
2B légipályaudvart az 1990-es évek közepén. A 
megállapodás értelmében az ADC, 1999-től kezdve 
12 esztendeig 34%-ban osztozik a bevételből, 66% az 
államé.

Magyarország Karácsony előtt egyoldalúan 
megváltoztatta a megállapodást és január 1.-től maga 
vette át a kezelést. Később kijelentette, hajlandó az 
ügy rendezésére és tárgyalásokba bocsátkozásra. Az 
ADC azonban tiltakozott, Magyarország mindeddig 
nem válaszolt a feb.7.-i tiltakozásra. Az ADC úgy 
véli, hogy a választások miatt halogatják a rendezést. 
A magyar pénzügyminisztérium beismerte a levél 
vételét és a tárgyalások megkezdését ígérte, amilyen 
hamar csak lehetséges, „de ez időbe fog telni” -  
jelezte.

János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Mikor az éjfélnek jött rémes órája,
A száját mindenik sírfialom feltátja, 
S fehér lepedőben halvány kisértetek 
A sírok torkából kiemelkedtenek,

folytatás;
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Táncot és éneket kezdettek meg legott, 
Lábok alatt a föld reszketve dobogott; 
Hanem János vitéz álmai közepeit 
Sem énekszóra, sem táncra nem ébredett.

Amint egy kisértet őt megpillantotta, 
„Ember, élő ember!” e szót kiáltotta, 
»Kapjuk fel, vigyük el! Mért olyan vakmerő 
Tartományunkba belépni mikép mer ő?”

És odasuhantak mind a kísértetek,
És körülötte már karéjt képeztenek,
És nyúltak utána, de a kakas szólal,
S a kisértet mind eltűnt a kakasszóval.

János is felébredt a kakas szavára,
Testét a hidegtől borzadás átjárta;
Csípős szél lengette a síri fiiveket,
Lábra szedte magát s útra kerekedett.

23.

János vitéz egy nagy hegy tetején jára,
Hogy a kelő hajnal rásütött arcára. 
Gyönyörűséges volt, amit ekkor látott,
Meg is állt, hogy körülnézze a világot.

Haldoklófélben volt a hajnali csillag, 
Halovány sugára már csak alig csillog,

Mint gyorsan kirőppent fohász, eltűnt végre, 
Mikor a fényes nap föllépett az égre.

Föllépett aranyos szekeren ragyogva, 
Nyájasan nézett a sik tengerhabokra,

Mik, úgy tetszett, mintha még szenderegnének, 
Elfoglalva térét a végtelenségnek.

Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak 
Sima hátán néha apró tarka Ья1як 
S ha napsugár érte pikkelyes testűket, 
Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett.

A tengerparton kis halászkunyhó álla;
Öreg volt a halász, térdig ért szakálla,
Epen mostan akart hálót vetni vízbe,
János odament és tőle ezt kérdezte:

„Ha szépen megkérdem kendet, öreg bátya, 
Átszállít-e engem tenger más partjára? 
Örömest fizetnék, hanem nincsen pénzem, 

Tegye meg kend ingyen, köszönettel vészem.”

„Fiam, ha volna, sem kéne pénzed nékem,” 
Felelt a jó öreg nyájasan, szelíden. 
„Megtenni mindenkor a tenger mélysége, 
Ami kevésre van éltemnek szüksége.

De micsoda járat vetett téged ide?
Az Óperenciás tenger ez, tudod-e?
Azért semmi áron által nem víhetlek,
Se vége se hossza ennek a tengernek.”

, A z Óperenciás?” kiáltott fel János,
«Annál inkább vagyok hát kiváncsiságos; 
De már igy átmegyek, akárhová jutok.

Van még egy mód hátra... a sípomba fúvók.”

És megfujta sípját. A sípnak szavára 
Egy óriás mindjárt előtte is álla.
„Át tudsz-e gázolni ezen a tengeren?”
Kérdi János vitéz „gázolj által velem.”

„Át tudok-e?” szól az óriás és nevet, 
„Meghiszem azt; foglalj a vállamon helyet, 

így ni, most kapaszkodj meg jól a hajamba.”
Es már meg is indult, amint ezt kimondta.

24.

Vitte az óriás János vitézünket;
Nagy lába egyszerre félmérföldet lépett, 
Három hétig vitte szörnyű sebességggel,
De a túlsó partot csak nem érhették el.

Egyszer a távolság kékellő ködében 
Jánosnak valami akad meg szemében.

„Nini, ott már a part!” szólt megörvendezve.
„Biz az csak egy sziget,” felelt, aki vitte.

János ezt kérdezte: „És micsoda sziget?” 
„Tündérország, róla hallhattál eleget. 
Tündérország; ott van a világnak vége,
A tenger azon túl tűnik semmiségbe.”

„Vigy oda hát engem, hűséges jobbágyom, 
Mert én azt meglátni fökötte kívánom.” 
„Elvihetlek,” felelt az óriás neki,
„De ott életedet veszély fenyegeti.

Nem olyan könnyű ám a bejárás oda,
Őrizi kapuját sok iszonyú csoda... ”
„Ne gondolj te azzal, csak vigy el odáig;

Hogy bemehetek-e vagy nem, majd elválik.”
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Szófogadására igy inté az óriást,
Aki tovább nem is tett semmi kifogást, 
Hanem vitte őtet és a partra tette,
És azután útját visszafelé vette.

25.

Tündérország első kapuját őrzötte 
Félrőfös körmökkel három szilaj medve. 
De fáradságosan János keze által 
Mind három medve egy lett a halállal.

„Ez elég lesz mára”, János ezt gondolta, 
Nagy munkája után egy pádon nyugodva 
„Ma ezen a helyen kissé megpihenek, 

Holnap egy kapuval ismét beljebb megyek.”

És amint gondolta, akkép cselekedett, 
Második kapuhoz másnap közeledett.
De már itt keményebb munka várt ám rája, 
Itt őrzőnek három vad oroszlán álla.

Hát nekigyürközik; a fenevadakra 
Rárront hatalmasan, kardját villogtatva; 
Védelmezték azok csúnyául magokat,
De csak mind a három élete megszakadt.

Igen feltüzelte ez a győzedelem,
Azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen, 

De letörölve a sűrű verítéket,
A harmadik kapu közelébe lépett.

Uram ne hagyj el! Itt volt ám szörnyű strázsa; 
Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása.
Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban; 
Elnyelne hat ökröt, akkora szája van.

Bátorság dolgában helyén állott János, 
Találós ész sem volt őnála hiányos,
Látta, hogy kardjával nem boldogúl itten, 
Más módot keresett hát, hogy bemehessen.

A sárkánykígyó nagy száját feltátotta,
Hogy Jánost egyszerre szerteszét harapja;
S mit tesz ez, a dolog ilyen állásába’? 
Hirtelen beugrik a sárkány torkába.

Sárkány derekában kereste a szívet,
Ráakadt és bele kardvasat merített 
A sárkány azonnal széjjelterpeszkedett,
S kinyögte magából a megtört életet.

Hej János vitéznek került sok bajába, 
Míg lyukat fúrhatott sárkány oldalába. 
Végtére kifúrta, belőle kimászott,
Kaput nyit, és látja szép Tündérországot.

26.

Tündérországban csak híre sincs a télnek, 
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása, 
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

Benne tündért!ak és tündérleányok 
Halált nem ismerve élnek boldogságok; 
Nem szükséges nekik sem étel sem ital, 
Élnek a szerelem édes csókjaival.

Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül 
Gyakran a tündérek szeméből könny gördül; 

Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belőle.

Szőke tündérlányok sárga hajaikat 
Szálanként keresztülhúzzák a föld alatt,
E szálakból válik az aranynak érce, 
Kincsleső emberek nem kis örömére.

A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak 
Szemsugarából a tündérleányoknak; 
Mikor szivárványt jó  hosszúra fonták, 
Ékesítik vele a felhős ég boltját.

Van a tündéreknek virágnyoszolyája, 
Örömtől ittasan heverésznek rája; 
Illatterhes szellők lanyha fuvallatja 
Őket a nyoszolyán álomba ringatja.

És amely világot álmaikban látnak, 
Tündérország még csak árnya e világnak. 
Ha a földi ember először lyányt ölel, 
Ennek az álomnak gyönyöre tölti el.

27.

Hogy belépett János vitéz ez országba, 
Mindent, amit látott, csodálkozva láta.
A rózsaszín fénytől kápráztak szemei, 
Alighogy merészelt körültekinteni.

Meg nem fútamodtak tőle a tündérek, 
Gyermekszelídséggel hozzá közelgőnek,
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Amint János vitéz mindent megszemléle,
S végtére álmából mintegy fóleszméle: 
Kétségbeesés szállt szivének tájára,
Mert eszébe jutott kedves Iluskája.

„Itt hát, hol országa van a szerelemnek,
Az életen által én egyedül menjek?
Amerre tekintek, azt mutassa minden,

Н°8У boldogság csak az én szivemben nincsen?”

Tündérországnak egy tó állott közepén, 
János vitéz búsan annak partjára m ái,
S a rózsát, mely sírján termett kedvesének, 
Levette kebléről, s ekkép szólítá meg:

и Te egyetlen kincsem! Hamva kedvesemnek! 
Mutasd meg az utat, én is majd követlek.”
S beveté a rózsát a tónak habjába;
Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána...

De csodák csodája! Mit látott, mit látott! 
Látta Iluskává válni a virágot. 
Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.

Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen. 
Iluska porából nőtt ki az a rózsa, 
így halottaiból őt föltámasztotta

Mindent el tudnék én beszélni ékesen.
Csak János vitéznek akkori kedvét nem, 
Mikor Iluskáját a vízből kihozta,
S rég szomjas ajakén égett első csókja

Be szép volt Iluska! A tündérleányok 
Gyönyörködő szemmel mind rábámulának; 
Öt királynéjoknak meg is választották,
A tündérfiak meg Jánost királyokká.

A skillnet számítógép tanítás folytatódik a Magyar 
Központban. Az átalakított teremben most már tíz 
jelentkező tud 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 Skfflsnet oktatási idők mint eddig is 
mindem 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-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 Komputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az 
összejöveteleken a már skillnet ^végzése utón 
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. Az első „MS WORD” tanfolyam május 
végén fejeződött be, a kővetkező tanfolyamra már 
most lehet jelentkezni Kéijük a jelentkezőket, hogy 
a tanfolyamokat egymás után következő szerdák 
sorrendjével végezzék, a megjelentek érdekében, 
hogy ne kelljen többször ismételni már oktatott 
anyagot.

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!

A tündémemzetség gyönyörű körében 
S kedves Iluskája szerető ölében 
Mai napig János vitéz őkegyelme 
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.

Jelentkezni lehet a 9879 8203 (Kisújság
szerkesztősége) vagy a Deák Matilda 9778 7737 
telefon számon. Szeverényi László.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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NÉGYESBEN
A bérház egyik szép lakásában egyedül él 

Ágota kisasszony. Nincs senkije. Ismerősei, 
állandóan kérdezgetik, hogy miért nem keres 
magának egy jóravaló férjet.
Minek? Volt a válasz. Hiszen van egy kutyám, egy 
papagájom és egy macskám. -  Ez nekem tökéletesen 
elég!

De hát ezek mégsem pótolhatnak egy féijet.... 
Dehogynem! A kutyám állandóan morog. A 
papagájom egész nap káromkodik, a macskám pedig 
egész éjszakát csavarog, és csak reggel jön haza!

2002 
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Június 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 
tartották, hogy ezen a 

napon megszakad a 
búza töve, s 

kezdődhet az aratás.
TEMETÉS
Kovács felesége nagyon beteg. Néhány nap múlva el 
is halálozik. Félje nagyszabású, szép temetést rendez 
neki. A gyászszertartás után azonban, mikor a sír felé 
haladnak, a gyászhuszárok megbotlanak egy kidőlt 
fatörzsben, és a koporsót a földre ejtik. A koporsó 
szétesik és belőle csodálkozó szemekkel tápászkodik 
fel a halottnak hitt asszony.

A betegség azonban csak erősebb nála, és 
szerencsés feltámadása után néhány nappal végleg 
jobblétre szenderül. A férje elmegy a temetkezési 
vállalkozóhoz, és a következőt mondja:

- Legyen úgy minden, ahogy az előző 
szertartásnál volt. De azt a fatörzset akkorra tüntessék 
el az útból, nagyon kérem!

HOMOK
Hol voltál az idén nyaralni?
A tenger mellett.

- Milyen volt?
Szenzációs.
Szép a homokpart?
Gyönyörű. A homok finom, mint a púder.

- Mit csináltatok ott naponta?
Először a feleségem betemetett a homokba. 
Aztán?
Utána kikapart, és én temettem be őt.
No és aztán?

A SZENDVICS
Kovács úr beállít egy idegorvoshoz, 

elpanaszolja, hogy hetek óta minden éjjel 
következetesen szendvicsekről álmodik.

Bizonyos -  mondja az orvos -, hogy ön megcsalta a 
feleségét egy nővel, akivel valaha egy büfében 
ismerkedett meg, és ezért tudat alatti komplexumok 
révén a büfével való képzettársítás folytán mindig 
szendvicseket lát álmában. így van?
- Stimmel -  mondja dühösen Kovács-, és most haza 
megyek, és agyon verem a feleségemet.
- Miért?
- Mert álmában mindig tűzoltó vezényszavakat kiabál.

Miért rázta meg Krisztus a vargát? ?????? 
Mert nem volt védő-földeléssel ellátva!....



г
Írás, a magyarok számáról 

itt A usztráliában
Örvendetes az a tény, hogy jelenleg is sok ezer 

magyart érdekli, hányán vagyunk magyarok itt 
Ausztráliában?

Időről-időre kerül előtérbe ez a mindig aktuális 
kérdés, egyrészt, mert a beolvadás miatt állandóan 
csökken azok száma, akik vállalják 
magyarságtudatukat, másrészt még mindig nincs 
egységes, pontosított álláspont, a magyarok számát 
illetőm. A magyar Élet március. 12.-i számában 
olvashattuk ugyan részletesebb elemzést, ahol a 
cikkíró 91863 személyt tüntetett föl, ugyanott a 
felelős szerkesztő csak 40 ezerre taksálja az 
Ausztráliában élő magyarok számát, hozzá teszi, ha 
vagyunk.

Már korábban tájékoztatás jelent meg arról, hogy 
a (census), az Ausztrál Federal Government által 
készített statisztikai lapok, csak három kérdés 
megválaszolására adnak lehetőséget, a magyarok 
számára vonatkozóan.

Az egyik kérdés, hol született az adatszolgáltató, 
a másik milyen nyelven beszél és a harmadik, milyen 
nemzetiségű. Részünkre egyik kérdésre adandó válasz 
sem ad tiszta megnyugtató feleletet arra, hogy hány 
magyar él itt Ausztráliában.

A születési hely megjelölésénél sok ezer magyar 
nem írta azt, hogy Magyarországon született, - a 
Kárpát-medencéből kivándoroltakról van szó. Itt már 
kitűnik, hogy számuk lényegesebben több, mint akik 
Magyarországot jelölték meg születési helyül.

Arra a statisztikai kérdésre, hogy az angol 
nyelven kívül milyen más nyelven beszél, legtöbb 
Ausztráliában született nem meri beírni, hogy 
magyarul, hiszen már nem beszél tökéletes magyarul.
A csecsemők sem szerepelhetnek a magyarul 
beszélők számában. A harmadik kérdésre adandó 
helyes válasz némi támpontot adna a magyarságról, itt 
azonban sajátos magyarságot sújtó helyzettel állunk 
szembe.

Ki ne emlékezne még a párt állam 99%-os 
statisztikájára és azokra az időkre, amikor a 
nemzetiségű hovatartozás őszinte megvallása végzetes 
következményekkel járt. Ez a körülmény is hozzá 
járult ahhoz, hogy a nemzetiségű kérdésre adandó 
válasznál nem került bele a magyar megjelölés.

Mindezekből latható, hogy a legnagyobb 
körültekintéssel, alapossággal összeállított statisztika 
az Ausztráliában élő magyarok számáról nem adhat 
teljesen pontos képet.

De egyáltalán nem szerencsés megoldás, ha csak 
arra szorítkozunk, hogy valakinek eszébe jut egy 
jelentős szám és máris elhangzik: Melboumeben 
ennyi és ennyi magyar él stb.. Nem szerencsés 
feltüntetése a 40 ezres számnak egész Ausztráliára, 
amit sajnos több más újság és a magyar média it 
átvett, hibásan.

Egyetértés van arra vonatkozóan, hogy érdemes 
időt, munkát, faradságot arra fordítani, hogy legalább 
meg közelítőleg megtudjuk hány magyar él jelenleg 
Ausztráliában.

Erre elsősorban azért is szükség van, mert a 
Melboumei Magyar Konferencia célkitűzéseit, csak 
akkor tudja maradéktalanul magvalósítani, ha számba 
veszi a teendők mellett a magyarságtu d a t, 
vállalókat.

Nagy mulasztás lenne egyetlen magyart is leírni, 
kihagyni a magyarság sorainak számbavételénél

Zalápi

f  H A SSA  САША
TEAVH AftFMrv

Lic.NoJ2245
Ha az utazási célja Magvarnrwáp 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hurránk .
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat O lcsó ára k o n  
Intézi: Scbwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road CauHield.Vjc. 3162

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

____________ Mobile: 0418 108 730
Koccintás sörrel
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Köszönöm a sok és értékes értesítéseket a 
„koccintás a sörrel” kapcsolatban. Minden 
telefonhívás és írásbeli leírások egy meghatározott 
időre mutatnak.

Összegezni e képen lehet; „ a magyarság nem 
felejtette el történelmének azt a szakaszát, amikor 
1849 október 6-án a 13 vértanút, és utána sok száz 
magyart kivégeztek. Ennek megünneplésére, 
HAYNAU osztrák táborszernagy nagy ünnepséget 
rendezett és ott akkor koccintottak sörrel. ” w
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Minden bizonysággal ez lehet az oka, hogy ez 
magyaroknál szájról szájra járva intelem volt, hogy a 
magyar ember nem koccint sörrel.

Ez a megemlékezés természetesen vissza
emlékeztet bennünket történelmünk keserves 
szakaszára, de ez akkor sem és most sem jelenti azt, 
hogy a magyarságnak balszerencsét hozna a sörrel 
való koccintás.

Megbocsátható a Time Magazin tévedése? - 
döntse el maga a kedves olvasó!
(De ez után sem koccintunk sörrel!)

 ̂ Szerk.

köszönünk. Gitának, aki a sütemények „professzora” 
nehéz dolga volt a díjazásban; a legfinomabb „Arany
szívű süti” első díj a Miklós Ida kapta. A második 
helyezet Gönczöl Emőke és a harmadik, pedig 
Devecseri Edit volt. Köszönet a süti készítőknek.

Az Anyák-napi virágokat a Gold Coat-i 
Tanácstól meghívott Anne Tunnicliff osztotta ki. 
Beszédében nagy elismeréssel nyilatkozott a Klub 
működéséről, és megkérdezte a Klub elnökét, hogy 
minek köszönheti a Klub rohamos fejlődését? - 
Válaszul, az öregedő magyar szívek, és az e r litt  
működés szép szelleme, valamit a kedvezményes árak 
hozzák össze a nyugdíjas magyarokat.

QUEENSLANDI HÍRÜK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub mesét;

A májusi összejövetelek fénypontja volt 
az Anyák napi ünnepségünk. Szép műsorral, 
finom ebéddel, borral, süteményekkel és 
ajándékokkal az Édesanyáknak. Nagy 
Magda, alapító elnökünk magnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy az 
Édesanyák szeretetét, aggodalmát és szorgos 
nevelő munkáját, amivel nevelik és nevelték 
gyermekeiket, szavakkal elmondani nem 
lehet, ezt érezni kell. Aki ezt belátja és érzi, 
ezen a különleges napon, Anyák napján, 
megköszönve a sok fáradozást köszöntik 
Édesanyjukat. A családok összejönnek és a 
Mamákat virággal, ajándékkal köszöntik, ki-ki а тяоя 
megszokott módján. A Klub-tagok család tagjai, 
gyerekek távolságban messze vannak, kinek 
Melbourenben, Sydneyben vagy Európában élnek, de 
a megemlékezés, köszöntés most már nem ismer 
határt. A mai világban Interneten, levélben és a 
hírszolgálat különböző formáiban kapják a Mamák a 
köszöntést.

A műsort, amit Oláh Erzsébet állított össze nagy 
tapssal fogadta a közönség. Székely Endre, Varga 
Irén, Várnai Lajos, Balázs Éva, a Miklós házaspár és 
Hámor Vilmos segített a műsor sikerében. Köszönjük 
kedvességüket és remélhető, hogy a jövőben is 
segítenek a Klub összejöveteleit felejthetetlenné tenni. 
A műsort követte a finom ebéd, - rántott hús, 
petrezselymes krumpli, csemege uborka, - amit a 
finom borocska mosott le. Az ebédet a nagy- 
mennyiségű, finomnál- finomabb sütemények zárták. 
Az Acland Street-i (minden magyar ismerte a 
Melboume-i cukrász helyeket) cukrászok sem tudtak 
volna finomabbat és többet előállítani. Ez mind 
adomány volt a tagságtól, amit nagyon szépen

Klub alapító tagok középen a Város kiküldöttjével 
Minden segítőtől lehet tanulni azt odaadó munkájuk 
sok-sok köszönetét, érdemel. Ezt minden tag és 
vendég nevében meg is teszem és további jó  munkát, 
kívánok mindenkinek együtt érzésben, szeretetben.

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) 
mellett. Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK
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Tel: (03) 9761 6765 M obile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au



F i g y e l e m !
Victorian School of Languages

Brings You the World!
A DANDENONG HIGH SCHOOL 

Ad otthont az alsó tagozatos (1-6) és az 
érettségire előkészítő (V.C.E.) |

MAGYAR osztályok számára.
I Tanítás szombat délelőttönként, 9-től 12.30-ig, а I 

Princes Highway -o n  található iskolában. j
D iákjaink a magyar beszéd, olvasás és helyesírás j 
tanulása és gyakorlása m ellett, megismerkednek 

kiemelkedőbb irodalm i alkotásainkkal, és I
betekintést nyernek a magyarvonatkozású 

történelm i esem ény-naptárba is. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: j

REINER ILONA 9766 7036, j
BARTHA GYÖRGYI 9574 0765 és }

1 FEHÉR ALAN 97919289.

Oszvald Renáta Ausztráliában
Renátával a Melboume-i Korona étteremben 

találkoztam össze. Elmondta, hogy már tíz éve 
dolgozik, mint porcellán festő a Herendi Porcellán 
Vállalatnál.

A Hardy Brothers meghívására jött ki ismét 
Ausztráliába, és minden nagyvárosban tart bemutatót 
hirdeti a híres porcellán termékeket. Elmondta, hogy 
„három éve, amikor itt járt nagyon megszerette 
Ausztráliát. Az Ausztráliában élő magyar emigránsok 
nagyon kedvesek és érdeklődésük a sok szép Herendi 
porcellán termék felől, ami felülmúlja minden 
elképzelésemet!”

Renáta specializálása a virágok, gyümölcs 
festése, kérésemre kaptunk egy mintát, amit nagyon 
szépen köszönünk.
A porcellán festés technikáját egyheti előadásokban 
fogja eszközölni itt Melbourenben, majd Sydneyben 
és Brisbaneben.
Kérdésemre, hogy ki a közönség? ,,....a  Herendi név 
sok érdeklődőt hoz össze. Van közöttük az egyéni 
érdeklődők mellett, műgyűjtők, és vállalti és üzleti 
érdeklődők is.”
Érdekes megjegyezni, hogy nagyon sokan emlegetik a 
híres Világvásárt 1851-ben amikor az Herendi 
porcellán gyártmányai közül az angol királyi család is 
vásárolt. Ezt követően híres lett az gyártmány és

nagyon sok híres csalad vásárolja a herendi gyár 
készítményeit.
Renáta elmondta, hogy a sok világ-híres Herendi és 
jól ismert szobor és porcellán-árú mellett, sok új 
tervezet és árú kerül forgalomba.

Ha valaki szeretne további felvilágosítást kapni a 
Herendi porcellán vállalat működéséről, és áruiról 
személyesen írhat Renátának a következő címre: 
HEREND PORCELAIN MANUFACTORY LTD.
H -  8440 HEREND KOSSUTH LAJOS UTCA 140. 
Vagy e-mail segítségével: info@herend.com

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország....—"

BéiA's ^  i f -  
HolidaV W orld

Forduljon bizalommal egyéni és
az évek óta v 8 ! ^ \ .  csoportos utazások!
közismert és L * ''’ I  J A világ minden 
nagy gyakorlattal rendelkező у  részére!

SZEPESV -ВЕЖЕ- BÉLÁ-HOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon—

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

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

mailto:info@herend.com
mailto:bela@blue.com
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M E G H Í V Ó
A Magyar Központ Nép-táncegyüttese

által rendezendő
/ /„Egy Est Budapesten

ragyogó műsoros estjére.
2002. július 6.-án, szombat este 7:30 órától 

éjjel 1 óráig a Központ Nagytermében.
(760 Boronia Road, W antima)

Népzene Együttes 
„VARDOS"

A Magyar Központ nép-táncegviitteso
TÁNC AZ „AFTER PARK DtJO" 

KÍSÉRETÉBEN.
Kitűnő vacsora. Finom sütemények, tángns 

Teljes BAR Service, vagy B. Y.O. 
Belépő díj: felnőtteknek $20.00 

Nyugdíjasoknak és fiataloknak $15.00 
10 éven aluliaknak ingyenes. 

Rétjük, asztalfoglalását időben biztosítani erre a 
remek estre, hívja telefonon:

Rose Babinczky 9796 0843 (mob. 0407 320616) 
Edina Morino 9769 7121 (mob. 0417 367966) 

SZERETETTEL VÁRJUK!

GYÖNYÖRŰ FELVIDÉK!
A Transsylvania Tours újabb gyönyörű utazást 

szervez a FELVIDÉK-re 2002 augusztus 22-től 
szeptember 2-ig.
, INDULÁS: 2002. Augusztus 20-án. 

Útvonal: Budapest -  Komárom -  Vöröskő -  
Pozsony -  Dévény -  Trencsén -  Веско -  Nyílra 

Garamszentbenedek — Árvavára — 
Körmöcbánya -  Selmecbánya -  Zólyom -  
Besztercebánya -  Magas Tátra -  Csorba tó -  Ó- 
Tátrafüred — Lomnici csúcs — Ó-Lubló — Dunajec
-  Késmárk — Igló — Lőcse — Eperjes — Szepesvár
-  Dobsina -  Betlér -  Krasznahorka -  Kassa -  
Eger -  Hollókő -  Budapest.
Részvételi díj: $1,400 AU.
Jelentkezés Ausztráliában: Bentley Etelkánál az 
52481281 telefonszámon. -  vagy 
e-mail: elizburian@yahoo.ca

A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE: 

a magyar mozi három  
hónapos szünetet tart!

A következő előadás szeptemberben lesz, a Vetítő 
és kedves felesége nyaralni mennek.!
JÓ  NYARALÁST ÉS PIHENÉST KÍVÁNUNK!

Viszont látásra szeptemberben.
(A vetítésre kerülő film címe a szeptemberi 

Kisújságban lesz közölve!)

mailto:elizburian@yahoo.ca
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M e g h í v ó !
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T

760 Boronia Road Wantima, Vic.
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

Hungárián Social Club 
(részvényesei és pártolói kérésére) 

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
Június 30.-án déli 12 órakor

Finom ebéd kedvezményes áron,
Baráti beszélgetés, zenei délután jó szórakozás. 

DUNA ZENEKAR 
Italok a helyi bárban kaphatók.

A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 

MINDENKIT.
Ebéd bejelentés és asztalfoglalás:

Szabó Edit 9887-4118 és a Központ 9801 6408.

Magyar Országos Konferencia
Mottó: „MEGMARADÁSUNK”

A Melboumei Magyar Központ, a New South Walesi 
Magyar Szövetség

és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Június 8-9-10-én

Magyarországi meghívottak részvételével, országos 
konferenciát rendez a Melboumei Magyar 

Központban.
A háromnapos tanácskozás műsora a következő:
Június 8. Szom bat

12.00 Bejelentkezés
13.00 A konferencia megnyitása

Díszvendég 
Plenáris ülés (1)
Videó vetítés -  Duna TV.

17:00 A Budapesti Bábszínház előadása -  
János -  vitéz.

19:30 Ünnepélyes vacsora.
Június 9. Vasárnap.

8:30 Katolikus Szent mise 
9:30 Szombati tanácskozás összegezése 

10-12:00 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (I) 
problémák feltárása és megoldások keresése 
Szakcsoportok: fiatalok, idősek, iskolák, 
Magyarországi kapcsolatok, média.

12:30- 13:30 Ebéd.
13:30 -
15:30 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (2)

problémák feltárása és megoldások keresése 
Szakcsoportok: fiatalok, idősek, iskolák, 
Magyarországi kapcsolatok, média.

15:30-
17:00 Plenáris ülés (2)
18:00 Vacsora a St.Coleman gyülekezetben.
Június 10. Hétfő.
9:30 -  13:00 Plenáris ülés (3)
13:00 Zárószavak.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XX. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

A beköszöntött 2000 év ismét sok érdekes 
rendezvénnyel szolgált a közönség részére. A nyár 
folyamán két alkalommal volt olyan időjárás, amikor 
végre nem a teremben, hanem a szabadban, a Lajos 
Liget hűsítő fái alatt szórakozhattak a megjelentek. A 
februárban rendezett Erdélyi Piknik olyan jól sikerült, 
hogy néhány későn jövőnek már nem jutott ebéd. A 
Piknik jövedelmét a kisebbségi sorsban létező magyar 
szervezetekhez jutatta el a rendező Szövetség. 
Újdonság volt márciusban az első gulyás-foző 
verseny. Hét versenyző főzte az árnyas fák alatt 
kisebb-nagyobb edényekben a finomnál - finomabb 
gulyásokat. A bíráló bizottságnak nem volt könnyű 
eldönteni a nyertesek sorrendjét. Végül is az első díjat 
Jandó Péter, Ausztráliában született fiatalember 
nyerte el, a második díjat a Magyar Központ 
Néptánccsoport képviselete, a harmadik díjat pedig a 
cseikészek csoportja nyerte el.

A korábbi években ismertetett nemzeti 
ünnepélyek, bálok, ebédek, vacsorák, irodalmi 
műsorok, társalgók ebben az évben is folytatódtak. 
Legnagyobb sikere a májusban rendezett Lehár 
Ferenc és Kálmán Imre legszebb operettjeiből 
összeállított műsorunk volt, melyet az Európa-szerte 
közismert Jankovits József Budapestről és Biszák 
Júlia Melboumeben élő opera énekesnő adott elő 32 
tagú zenekar kíséretében, Bárty János Geelong-i 
karmester vezetésével. Megfelelő színpad hiányában 
nem a Magyar Központban, hanem a Karralyka 
színházban, Ringwood város dísz-termében tartottuk 
meg ezt a felejthetetlen műsort. A nagy érdeklődésre 
jellemző, hogy a koncertet megismételték Sydneyben 
és Brisbaneben is, - zongora kísérettel.

Ebben az évben a Központ ismét támogatta 
$1250-al az elszakított területekről érkező
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tanárjelöltek további tanulását a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán.

A 2000. Év kiemelkedő eseménye volt Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök szeptember 29.-i 
látogatása, áld Sydneyben tartott Olimpiászra jött 
Ausztráliába, néhány napos látogatásra. A gondosan 
megtervezett fogadást és programot az utolsó 
napokban megváltoztatta Mr. Howard, Ausztrália 
miniszterelnöke, aki Sydneyben ebédre hívta meg 
Orbán Viktort, azon a napon, amikor mi vártuk őt itt 
Melboumeben. Két rövid órára kellett lecsökkenteni a 
Magyar Központban való tartózkodását, (másik két 
óra a repülőtérről oda és vissza, utazása volt). A 
rendelkezésünkre álló két óra alatt Orbán Viktor 
megtekintette a Központ valamennyi helyiségét, 
beírta a vendégkönyvbe: „Köszönöm a kedves 
vendéglátást! Remélem, megadatik még, hogy 
egyszer hosszabb időre is visszatérhetek”. 
Megkoszorúzta a Hősi Emlékművet, elültetett egy fát 
a Templom mögötti kertben, felavatta az Erdélyi 
Szövetség által felállított kopjafát, mely a Trianonban 
80 évvel ezelőtt elszakított Erdélyre emlékeztetett. 
Ezek után megtekintette a Szent István templomot, 
ahol a katolikus, református és evangélikus lelkészek 
fogadták. Majd kíséretével a díszbe öltözött magyar 
cserkészek és népviseletben öltözött fiatalok sorfala 
között vonult be a nagyterembe, ahol ezerfőnyi 
közönség fogadta, nagy lelkesedéssel. Az üdvözlések 
után végignézte a fiatalság által előadott rövid műsort, 
és félórás beszédében ismertette kormánya eddigi 
munkáját és eredményeit. Végül reményét fejezte ki, 
arra vonatkozóan, hogy Magyarország felemelkedése 
folytatódni fog és helyrehozza mind azt, amit az 
elmúlt évtizedek szenvedései okoztak a magyar 
népnek.

Faith Ferenc.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
C inZ EN ’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152,
Júniusi összejövetelek: 4-én és 18-án.

M indenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road W antima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK fl
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 1

Könyvtári órák: csütörtökön 1 l-tö l 2-ig. *
Vasárnap a Sztlstván templomban tartott ^ 

katolikus szentmisék után!

M A G  V A R  JÁ T S Z Ó C S O P O R T  
HUNGÁRIÁN  PLAYGROUP

Szeretettel várunk, gyermekeket 
jáL4 zócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
körjátékokkal, mesékkel és szabad játszással 

szórakoztatjuk Ókét.

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
;skolaszünetben) d.e. 10 órától délig tartja 

wantimai Magyar Házban.

Érdeklődni lehet a kővetkező telefonszámokon 
Erika 9700 2446 vagy 
Gyöngyi 9574 0765

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJA K .. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban juniusl2-én és 
26-án lesz a két júniusi összejövetel.

Ezekre, mint az ezelőtti összejövetelekre 
mindenkit szeretettel hív, és sok érdekes szórakoztató 
műsorral telt szórakoztató összejövetelekre vár a 
vezetőség.

Az Anyák-napi ünneplésekkel telt el a májusi 
hónap. így volt az rendjén; -  mert megérdemlik ők a 
tiszteletet, és szeretetet. Ebben a hónapban el lehet 
őket kényeztetni, amit mi meg is tettünk.

A Nunawadingi Örök Ifjak a SMORGY’s-ban 
ünnepeltük a hivatalos Anyák napját. A többi Idős 
Magyar Klub, úgy mint mi minden évben kitesznek 
magukért a mamák, nagymamák megünneplésében és 
minden évben valami változatossággal szépítik meg 
nekik ezt a napot.

Az Anyák, Isten után a legszentebb a magyar 
ember szemében. A jó Isten éltesse az Anyákat, és 
a Nagymamákat is.

Az utolsó májusi gyűlésünkön, Május 29-én a 
Peter James Centre előadói látogattak meg minket, 
akik nagyon érdekes előadás keretein belül 
ismertették az öregekre vonatkozó dolgokat, a 
rehabilitásra szoruló idősek segítségének lehetőségeit. 
Tagságunk figyelemmel hallgatta a beszámolót és sok
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kérdés hangzott el -  természetes válaszokkal 
kiegészítve - a témával kapcsolatban.

Megtudtuk, hogy nagyon sokan már igénybe is 
vettek sok segítséget, és nagy elismeréssel beszéltek a 
Centre szolgáltatásairól. Az előadás sok segítséget 
nyújtott a tagságnak, amit meg is köszöntünk az 
előadóknak.

Június 19-én a Casinóba megy a Klub. Ez egy 
ebéddel egybekötött szórakozó nap lesz. Ez 
alkalommal is mindenkit szeretettel várunk, - 
szerencsések előnyben -  június 12-ig lehet jelentkezni 
a vezetőségi telefonszámokon.

Nagy József.

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház

DISZNÓTOROS VACSORÁJÁVAL
egybekötött

TÁNCOS. ZENÉS 
ÖSSZEJÖVETELÉRE 

2002. július 6-án 
a Bocskaiban

Új Hullám zenekar - jó hangulat -  finom vacsora. 
Belépődíj $15.00.

M indenkit szeretettel várunk. 
Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

Service 8  general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, Júniusi összejövetele a hónap első 
szombatján (június 1-én) 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. 
Június, 3-án és 17-én. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén) 9-én ebéd. 3 napos út Adelaideba, 
további érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán. _______________________

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

különböző használati cikkek.
Június, 8-án és 9-én.

Reggel 9-től -este 5 óráig.
Cím: 2 Carlton Road North Dandenong.
T ovábbi érdeklődés a 9jL .C^4jgIefonszám on.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségéve]!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MABAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

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

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében: Tóth Katalin.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Enington Community Center-ben (Princess St. 
St. Albans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a tagság! (ha még megvannak!?)

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 május 4.-ik vasárnapján, június 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.

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-on. 
Geelone! 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 recepteket, amiket 
régebben írtam az újságba, 
a családi recepttárból 
írtam. Amióta az Internet 
magyar honlapjait böngésszük a 
Magyar központban több magyar 
receptes tár, kerül az Internetesek 
elé. Egy másik Interneten található receptes 
információ a http://members.chello.hu/farago.istva/ alatt 
lehet megtalálni. Ez válogatott, kipróbált konyhai 
ételek receptjei, amit maga Faragó István jónak talált.

Bene Éva, László és Nkholas
szeretettel várja vendégeit 
Kellemes légkör, kitűnő konyha 

Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát! 
(teljes italengedély)

Pénteken és Szombaton du.6J0-tól- ll-ig . 
Vasárnap de.l2-től -  du.5-ig.

Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz 
Risztics Pityu zenéjére.

Bővebb fehilágosítás és asztalfoglalás; 
Td.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

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
http://members.chello.hu/farago.istva/

