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k í v á n  a

M árcius 15 magyar nemzei.
M eg tarth a tja -e  a z  ország , M agyarország  
szab ad ságát a z  E u róp ai U nióban?

L egyen  b ék e, szabadság és eg y etértés.
-*«-♦ -4*' £  * íp-eo*—

Mi a szabadság?
Szabadság bámiitől mentes, 
állapot.
1. polgári társadalmi helyzet, 
valamely nemzet vagy egyén 
megszorítás nélkül élvezi azon 
melyeket neki az ész és a természet kijelölt;
2. Helyzet, melyben valaki tetszése szerint 
tehet, amit akar; szabadságban áll neki ezt 
tennivagy nem tenni; 3. Helyzet, melyben 
valaki bizonyos időre hivatalos teendőitől fel 
van mentve szabadságra ereszti a 
katonákat; 4. Helyzet, állapot, melyben 
valakinek az előírt szabályoktól meg van 
engedve, költői, festészeti szabadság; 5.
Annyi, mint vásár debreceni -szabadság - A 
magyar nyelv teljes szótára (szerkesztette: 
BallagiMór), 1873.
Szabadság (rendszerint egyes 
számban áll) 1. Az az állapot, helyzet, 
amelyben valaki, valami szabad.
Alkotm ányos, dem okratikus,
egyéni. egyesülési, gyülekezési 
szabadság, lelkiism ereti, politikai, 
szem élyes szabadság. 2. Olyan
lehetőség, amely módot ad arra, hogy valaki 
megtehessen valamit, cselekvési szabadság, az 
alkotás szabadsága, a kutatás szabadsága, fenntartja 
magán a cselekvés szabadságát 3. Az az állapot, 
amikor nincs

fogságában, letartóztatásában. 4. Valakinek a 
szokásos az illem által nem korlátozott 
szabatos viselkedése, cselekvése. A magyar 
nyelv értelmező szótára, VI. kötet,
(Szerkesztette: A MTA Nyelvtudományi 
Intézete; 1962.)
Szabadság - a felismert szükségszerűség és 
az ember ezzel összhangban álló cselekvése, a 
választás lehetősége és képessége az ember 
cselekvésében. Az objectív törvények 
megismerésén és felhasználásán alapul az 
emberek szabadsága a természet 
vonatkozásában is, amely együtt növekszik a 
tudományos és technikai haladással. 
Filozófiai Kislexikon, 1980.

"Az emberek cselekedetei soha sem 
szabadok. Mindig szükségképi 
következményei
vérmérsékletüknek, kapott
eszméinek, a boldogságról alkotott 
helyes vagy téves fogalmainak, 
végül pedig ama véleményeknek, 
melyeket a példa, a nevelés, a 
minden napos tapasztalás erősít." - 
Holbach; A természet rendszere; az 
akarat szabadsága.

Szabadság! Itten  hordozták  véres zászló id at 
S elh u litan ak  legjobbjaink  
A  hosszú  h arc a la t t ....”

Kölcsey Ferenc: H im nusz.
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Budapestről tudósít; Dr. Szalontai Éva.

Aki csak teheti, ha haza látogat feltétlműl keresse fel 
a GOM BÁS ÉTTERM ET Budapesten!

Cím: 1092. Budapest. Ferenc krt. 44, 
KEDVEZŐ ÁR AK , JÓ  K O N YH A! 

Szombat és vasárnap délben 12-15 óra között 
ÍNYENC EMU MENÜVEL és EGY POHÁR 

"Emu Vére" VÖRÖSBORRAL 
várjuk vendégeinket. Az ínyenc/három fogásos/emu 

menü 2,500 Ft 
Családoknak 1,900 Ft .ffő.

Az Emutenyésztők Egyesület tagjainak 
10%-os kedvezmény.

A  "GOMBÁS ÉTTEREM" külön ajánlata és 
saját receptjei:

•  FOKHAGYM A KRÉM LEVES EM U  
APRÓ HÚSSAL

•  EM U SZÍNE-JAVA/FŰSZERES, 
CITROM OS, GRILLEZETT VAJJAL

• N E D  KELLY, AZ AUSZTRÁL BETYÁR  
KEDVENCE/PÁROLT EM UHÚS 
SZELETEKET FÜSTÖLT JUHSAJTTAL  
PIROSRA SÜTVE

•  GRILLEZETT EM UHÚS AN ANÁSSZAL,

Egyen emu húst az egészségéért! 
M agyarországon értékelik az EMU egészséges 

táplálkozást biztosító húsát.
Zsírtartalm a csak 3%. 

K oleszterintartalm a alacsonyabb, m int a 
pulykáé.

M agas vastartalm a ideálissá teszi a sportolók, 
betegek, vérszegények, állapotos asszonyok, 

fiatalok számára.
A szívgyógyászok szerint: a vérszegények, az 
érrendszeri betegek, a szívbetegek  számára 

ajánlatos fogyasztása.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Törökországból visszatért 
corvinák

Török országból 1877-ben visszajutott
corvinákat és más kódexeket állítottak ki az Egyetemi 
Könyvtár kiállítótermében. A 35 codexet, köztük 14 
corvinát az elmúlt százharminc évben csak kivételes 

alkalmakkal, együtt pedig az utóbbi száz évben 
még soha nem lehetett látni. A kiállítás 
mindössze egyetlen hétig látogatható. Szögi 
László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója a 
megnyitón elmondta, hogy a páratlan ajándékot 
II. Abdülhamid szultán kifejezetten a magyar 
ifjúságnak szánta, és ezért kerültek a több 
évszázaddal ezelőtt eltulajdonított kincsek az 
akkor egy éve megnyílt Egyetemi Könyvtár 
tulajdonába.

A kódexek visszaszármaztatása 1877-ben 
kisebb kerülő úton valósult meg. A 
Konstantinápolyba érkezett magyar 
küldöttséget azzal fordították vissza, hogy a 
könyveket a császár előbb Bécsbe viteti és csak 
azután kerülhetnek Magyarországra. 
Legtöbbjük pergamenkódex, néhányuk
bizonyíthatóan Francesco Sforza milánói 
herceg tulajdonában volt. A corvinák értékét 
növeli, hogy a Panegeyrci Latini XII. például 
Vitéz János glosszáit tartalmazza, míg 
Tértül Пап us művében saját kezűleg írt 
bejegyzéseket. A könyvek között Cicero, .Tubus 
Ceasar, Boetfmts, Albertus Magnus művei
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mellett szerepel Sztárai Máté Gestája is. A 35 könyvet 
újrakötve kapta m eg a könyvtár, a táblákon négy 
félhold és aranyozott felirat jelezte: a kötetek a 
"törvényhozó szultán Szulejman ideje óta a császári 
palota könyvtárában őrzött" könyvekből való. Egy 
másik felirat П. Abdülhamid ajánlását tartalmazza és 
az ajándékozást hitelesíti. A 35 visszaszánnazott 
becses munkát az évek során restaurálták éés 
feldolgozták. A kiállításhoz kapcsolódva a könyvtár 
más, a tulajdonában lévő XVI - XVQ. Századi arab és 
török papír-codexekből is bemutatott néhányat.

A megnyitón beszédet mondott a magyar 
kultúrát és a a magyar-török kapcsolatok ápolását 
évek óta szorgalmazó és jelentős anyagi 
támogatásokkal is biztosító Ender Arat, a Török 
Köztársaság budapesti nagykövete. A régi törők
magyar barátságról beszélt, melyek a kódexek 
hazahozatala kapcsán könyvben is megörökítette 
Erdősi Béla, aki megírta annak a küldöttségnek a 
történetét, amely Tahir Baj vezetésével 1877-ben 
ellátogatott Magyarországra. A könyv kétnyelvű 
újrakiadását F. Tóth Tibor és a Török Magyar Baráti 
Társaság kezdeményezte, majd a reprint kiadás Ender 
Arat nagykövet, valamint Orbán Viktor és Vásárhelyi 
Attila támogatásával az Akadémiai Kiadó 
nyomdájában jelent m eg ezer példányban. Erdői a 
török küldöttség útját napról napra végigkíséri, 
beszámol a lelkes és m eleg fogadtatásról, Jókai Mór 
beszédéről, melyet egy vacsorán mondott. Az 
eredetileg egynyelvű kötetben most Yilmaz Gülen 
fordításában egymás mellett olvasható a tőrök és 
magyar változat, és a küldöttség útjáról készült 
metszetek sora illusztrálja a díszes kiadványt. Dávid 
Géza, a Török - Magyar Baráti Társaság elnöke a 
könyv bemutatóján elmondta: Erődi könyvének 
hitelességét igazolja, hogy a török delegáció egy tagja 
visszaemlékezésében szinte szó szerint ugyanúgy 
számol be a magyarok túláradó érzelmi 
megnyilvánulásairól, mint magyar társa. Az 
emlékkönyvet az Oszmán Birodalom 700. És a 
magyar államiság 1000. Évfordulójának tiszteletére 
jelentették meg. (Szénási Zsófia ripoijából)

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Sltttut $Hvt 3tu&to éf (Sallert)
A la p ítv a : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, P iszkos, K opott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A  the Australian Institute fór The Conservation
o f

Cultural M aterial Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________ Telefon: (02) 365-3532

A Hungaroskills.net hírei:
A Hungaroskillnet számítógép tanításon már 

több mint 170 magyar vett részt a Melboume-i 
Magyar Központban. Ez a skillnet akció már több 
éve folyik, és a Viktória államban a tanfolyamot 
elvégzők száma nemrég meghaladta a 100 000-et.

A HungaroSkillnet tanítás folytatódik a 
Központban. Minden vasárnap d.e. 10 órától déli 12 
óráig. Ezen kívül minden második kedden, amikor a 
Knox Idős Magyarok találkoznak, d.e. 10 órától déli 
12 óráig van tanítás. (Március 10-én és 24-én.)

A tanfolyamokra lehet jelentkezni, - a (03) 
9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association a hónap 
első három szerdáján, este 7:30-tól 9:30-ig tart 
összejövetelt. A Klub évi közgyűlését 2004 Március 
17-én tartja a Központban, este 7:30 órai 
kezdettek - Az összejövetelekre mindenkit 
szeretettel várunk.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek m egtárgyalására.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna

könyve;
A Short Political and Social History of 

Twentieth Century Hungary.
A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 

társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 

könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 

tanulmányaikat.
Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 

tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak. 
A könyv megrendelhető: A Brave Nation; 

P.O.Box. 4134 East Burwood V ic. 3151. 
M egrendelési ár: $40 plus $9 postaköltség (GST- 

vel együtt; A usztráliai m egrendelések)

NYOLCADIK ÉNEK

Toldi György pediglen kigondolta bölcsen, 
(Hogy egyik szavamat másikba ne öltsem) 
Kigondolta, mondom, kifőzte magában: 
Mikép legyen úrrá öccse vagyonában.

Hát előbb mint M iklós, 6  is Budán termett, 
Hogy Lajos királynál megássa a vermet.
Fel is ment, mihelyest leszállott a lórul,
S ilyen ajánlást tett a szegény fiúrul.

"Felséges királyom! Keserű az nékem.
Amit jelenteni gyász kötelességem;
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér."

Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna, 
Szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta; 
Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre,
De könnyet a király nem vett benne észre.

A király azonban ilyenképen szóla:
"Nem is hallottam még, hogy testvéred volna, 
Udvaromba miért soha nem vezetted,
Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?” 

György pedig felele: "Oh, uram királyom!

Nekem az kiváltkép szégyenem és gyászom, 
De, -(s nagyot sóhajtott erre az egy dé-re), 
"Érdemtelen volna királyom kegyére.

"Miklós a tizedik esztendőben járván,
Kimúlt szegény apánk s ő elmaradt árván,
Apja helyett apja én akartam lenni,
S belőle, mint illik, jó  vitézt nevelni;

De korhely, buta lön: jóra semmi kedve,
Hon maradt, betyárnak, pórnak nevelkedve; 
Pedig erő benne volna módnélkűli:
De mi haszna? lebzsel és a bajt kerüli."

Felelt a jó  király: "Ejnye bizony nagy kár, 
M égis rosszul tetted, hogy róla hallgattál,
Azt mondád: igen nagy erő lakik benne: 
Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne.

De ami elhaladt, nem múlt el végképen,
Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen, 

Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban;
Ha nem, úgy is elmegy egy közember- számban."

"Köszönöm, köszönöm felséged kegyelmét, 
Méltatlan öcsémről ily jó  hiedelmét,
De jaj! Minden késő: öcsém el van veszve, 
Szántszándékkal való gyilkosságba esve!

Jaj! Hogy ily panaszra kell nyitnom a számat, 
M egölé némelynap szerető szolgámat...." 
Monda György és nyögve egy kőszentre borult; 
A király ránézett s képe elkomorult.

Hogy miért borult el a király orcája,
Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta; 
Hallgattak sokáig; végre a felséges 
Király így tőré meg a nagy csendességet: 

"Mégis van egy módon kegyelem számára, 
Hozasd fel a fiút mielőbb Budára:
Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében,
Sok derék vitézem múlt ki a kezében.

"Hadd jőjön fel öcséd és álljon ki azzal:
Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal,
Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre;
Ha nem, úgy vétkéért meg leszen büntetve."

Ezt mondá a király; de nem örült rajta 
A jó szívű bátya, sőt ekkép sohajta:
"Jaj! mérthogy öcsémnek már ez is későn jön: 
Elment, bujdosóvá lett az egész földön.

"Hová, hová nem lett? Elosont a háztól,
El sem búcsúzott, csak a kapufélfától,
Híre, hamva eltűnt, elveszett az útja;
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Él-e, hal-e már most? A jő  Isten tudja" 
így sopánkodott György álnoksággal telve, 

Hej pedig hamis volt néki teste-Ielke,
A foga fejérit mindjárt kimutatta, 
Beszédének soiját emígy fordította:

"Neki már a világ és törvény szerint vége,
Jól tudom, rám nézne földi öröksége:
El is foglalhatnám, elvehetnem joggal, 
Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.

De azt mondaná majd egyik avagy másik, 
Toldi György az öccse birtokára vágyik.
Lám ni! Azt a háztól világra zavarta,
Aztán fogta, minden földét elfoglalta.

"Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam,
S a világ bosszantó rágalmait halljam!
Aztán meg ki áll jót, hogy reám nem törne,
S elvett birtokáért öcsém  m eg nem ölne.

Ezt én nem akarom és nem is tanácsos, 
Hanem im letészem széked zsámolyához: 
Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja, 
Királyi adomány-képen annak adja."

Elmondá Toldi György és hajlongva mélyen; 
A király kilátta, mi szándéka légyen;
Kitalálta szépen a fö gondolatot,
Melyet Toldi György úr, szépen elhallgatott: 

Királyi levelet óhajtott felőle,
Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle,
Ha netán kegyelmet nyerne idő múlva,
És az öröksége után felindulna

Hidegen mosolygott a felséges király,
S így fogá m eg Györgyöt saját szavainál: 
"öcséd örökségét, jó l van, elfogadom,
S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom: 

Olyan feltétellel adom pedig néked, 
Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed,
Vár fokára tűzöd a levágott fejet:
Úgy nyered királyi függő pecsétemet."

Toldi György veresebb lön a főzött ráknál, 
Homályosan látott a szép napvilágnál,
A faragott képek táncoltak körűle.
Csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédűle.

Aztán egy hidegség végig futott rajta, 
Fázott, m égis izzadt; elsápadt az arca, 
Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, 
Mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne.

Megszólamlott aztán végre valahára,

S így felelt szomorún a király szavára: 
"Mondom: nekem nem kell az öcsém vagyonja, 
Én lemondtam róla, telkemet ne nyomja" 

így szólott s köszönt a felséges királynak, 
Hazament s nekiállt otthon a hajának,
Nekiesett tépni, homlokát öklözni:
Csak lesték a szolgák: kell-e már kötözni.

Folytatás a januári Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

Az MVSz Elnökségének 
kolozsvári üléséről
2004.február 14-15.-én Kolozsváron 
ülésezett a Magyarok 
Világszövetségének elnöksége.
A testület határozott "A magyarság 

és a Kelet" címmel megrendezendő Magyarok VI. 
Világkongresszusának előkészítéséről, az MVSz 
alapszabály-módosító küldöttgyűlésének
összehívásáról, az alapszabály-módosítás 
szempontjairól és az Országos Tanácsok, illetve 
m egyei szervezetek támogatásáról.

A  Magyarok VI. Világkongresszusa, amely idői 
"A magyarság és a Kelet" címmel kerül 
megrendezésre, 2004. Május 31. És június 6. között 
ülésezik Budapesten és Tápiószentmártonban. A 
Világkongresszus megnyitója június. 1.-én tesz 
Budapesten. Ugyancsak Budapesten rendezik a 
Világkongresszus keretében zajló In vivo orvos
konferenciát.

A magyarság őstörténetével, a keleti rokon 
népekkel és a magyarság keleti gyökereivel 
foglalkozó őstörténeti konferencia
Tápiószentmártonban tanácskozik június 3-5. között. 
Ezeken a napokon kerül sor Tápiószentmártonban az 
Attila kulturális fesztiválra, amelyet a 
Világkongresszus keretében az MVSz 
Tápiószentmárton önkormányzatával, a Kincsem  
Lovas-parkkal, Tápiómente településeivel és a 
tápiómenti polgári körök szövetségeivel közösen 
szervez.

A Világkongresszus művészei vezetésére az 
elnökség Jánosi Andrást, a Jánosi Együttes vezetőjét 
kérte fel.
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A Világkongresszus idején nemzetstratégiai 
konferenciát is szerveznek. Az elnökség elfogadta 
Zétényi Zsolt előteijesztését a magyar történelmi 
alkotmányosság jogfolytonosságáról, a Szent 
Koronáról.

A Magyarok VI: Világkongresszusának 
záróünnepsége június. 5.-én lesz
Tápiószentmártonban, majd június 6.-án a tavalyihoz 
hasonló felvonulásra kerül sor Budapesten az 
Andrássy úton.

Az elnökség összehívta az alapszabály-módosító 
küldött-gyűlést, amely Budapesten ülésezik június 2 - 
án.

Nádasdi István tájékoztatója, valamint a 
Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek 
Közösségének belépése az M VSz-be egyaránt 
bizonyítja, hogy a korábbi kormányzati beavatkozás 
ellenére a Nyugaton élő magyarok megfelelően 
értékelik a Magyarok Világszövetsége tevékenységeit.

Az MVSz elnöksége határozott a Kárpát
medencei Országos Tanácsok és a magyarországi 
megyei szervezetek anyagi támogatásáról. Hasonló 
anyagi támogatásra az elmúlt négy évben nem volt 
lehetőség.
Budapest - Kolozsvár, 2004. Február 16. MVSz.

Jói ion velünk a M agyarok VI. 
Világkongresszusára  
és utazza körbe velünk  

M agyarországot!

IZepesy -Henke- HéU-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon..... 

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
M obile 0413 135 609; E-mail bela@ blue.com

Ezt a "Szőke Tisza" verset M X  István küldte 
be Geeelone-ból. aki régi támogatója a 

Kisúiságnak; K öszön et érte, a Szerk.

Szőke Tisza haragjában megáradt.
Haragjában elszakítja a gátat.
Haragszik, mert azt végezték felőle,
Hogy a magyar a cseh rácnak,

az oláhnak adjon jussot belőle.

Tisza vizét magyar könnycsepp táplálja,
Nem is lehet, nem is lesz más gazdája. 
Beszélhetnek Párizsban, mit akarnak.
De a Tisza minden csőppje mindörökre, 

csak megmarad magyarnak!

Gyönyörű 1 hetes körutazás 
M agyarországon; E sztergom , V isegrád, H ollókő, 
Párád, R ecsk, Sírok, Eger, M iskolc,

Sárospatak, Tokaj, N yíregyháza, D ebrecen, 
Szarvas, Ó pusztaszer, Bugac, Szeged, M ohács, 
V illany, P écs, K eszthely, H évíz, Tihany,

N agyvázsony, H erend, Z irc, Pannonhalm a, 
Veszprém , G orsium , Székesfehérvár - Budapest 

Részvételi díj; 600 EUR + I hetes 
szállodai ellátás a Sváb-hegyen, reggelivel

és vacsorával, napi "transferre!” a 
Világtalálkozó alkalmaira,(reggel és este); 280 EUR. 
Érdeklődni lehet; eIizburian@yahoo.ca — vagy 

vilagszovetseg@ yahoo.ca

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

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

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

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

mailto:bela@blue.com
mailto:eIizburian@yahoo.ca
mailto:vilagszovetseg@yahoo.ca
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Magyar Sport Sikerek 
Ausztráliában!

A Bogos nagymamát nem kell bemutatni, ott van 
minden Rnox-i Idős Magyarok találkozóján, vasárnap 
a Fitzroy-i gyülekezeten és utána a Bocskai teremben 
találkozhatunk vele állandóan.
A múltkor büszkén mutatta unokája képét, ahol a 
táncos-párjával a görl-korcsolya bajnokságon szépen 
szerepeltek.

De kezdjük az elején; - Bogos Kristóf 10 éves 
volt, amikor az első egyéni versenyén elindult. Most ő 
18 éves és a tánc-partnere, Hamson Candace csak 15 
éves. A fiatalságuk nem gátolja meg azt, hogy 
Victóriát képviseljék az Országos versenyeken. 2001- 
be a Sydney-i bajnokságon elsők lettek, és ezzel 
átléptek az "Intemacionális'' csoporthoz, akik 
Ausztráliát képviselik a világbajnokságokon.

B ogos K r is tó f é s C a n d a ce H a m so n

2003- ban már az Ausztrál csapat tagjaként 
szerepeltek a Gold Coast-on az "Óceánia" 
Bajnokságon, ott másodikak lettek. A Perthi 
bajnokság után, Kristóf és páija lemaradtak az 
Argentin a-i világbajnokságról, - Kristófnak az 
érettségi tanulmányai előbbre való volt, amit meg 
lehet érteni.

2004- ben a sikeres táncos-pár a "Senior 
International" csoportban indul a versenyeken. A 
tervek szerint Áprilisban New Zelandban az Óceánia

Bajnokságon képviselik Ausztráliát, majd a 
világbajnokság előtt, ami Amerikában lesz, itthon a 
Dandenong-i Showgrouds Stádiumban Július 3-án és 
4-én vesznek részt a Victóriai bajnokságon!

Persze ez mind sok munkával, gyakorlással és 
önfeláldozó odaadással dolgoznak a versenyzők és a 
szülők, nagyszülők is. A edzés órák, az edző az 
utazások és a gyönyörű ruhák, mind nagy anyagi 
súlyokat tesznek a család vállaira. Az eddigi 
szereplésüket kizárólag a család fedezte, nem 
beszélve arról, hogy az utazások nem csak a 
versenyzőket, de a kísérőket is terheli.

Megéri, ahogy a Nagymama beszél róluk, és 
megéri a magyarok szempontjából is, hiszen ez egy 
közös, magyar siker.

Amellett, hogy kívánunk Kristófnak és Candace- 
nek sok sikert a jövőben, ha valaki anyagiakban is tud 
segíteni a családnak, nagyon szépen megköszönik!

Szerk.

I MEGHÍVÓ!
Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 

szeretettel várja Önt és kedves családjával és 
barátaival egyetemben 

2004. március 7-én (déli 12 órától) 
a Magyar Központ Templom-ligetében rendezendő, 

zenés PIKNIKRE.
(760 Boronia Road, Wantima)
Ragyogó napsütéses időnk lesz. 

Megszokott kiránduló felszerelését mindenki hozza 
magával. Ételről és italról a szövetségünk 

gondoskodik.
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait segíti, 

ezért: SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
További felvilágosítást Pelle Lajostól; Tel. 9846 3670
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Több ezer ember gyűlt össze 2003. október 23.-án, 
a Corvin-kozben Budapesten d.u.3 órakor. Többen 
mondtak beszédet, és méltatták az 56-os 
forradalom jelentőségét és értékeit. Pongrácz 
G ergely (Bajusz) beszédében ajánlatot tett, hogy a 
volt Sztálin szobor helyére egy emlékművet kellene 
állítani az 56-os események tiszteletére. Az ő 
elképzelése szerint az üres csizmában egy címer 
nélküli zászló lengene, - hirdetve az akkori idők 
szellemét. A költségeket is szívesen vállalnák azok 
a szervezetek, amelyek még mindég tiszteletben 
tartják és támogatják a forradalom eszméit.
Grosics Gyula kapta meg az 56-os Vándor-kupát, 
az 56-os mozgalomban elvégzett múlt-évi 
munkálkodásáért.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével fejeződött 
be, - jelenleg többször lehet hallani a Szózatot a 
Magyar Himnusszal egyetemben, - talán arra 
utalva, ahogy az Vörösmaty Mihály is éreztette 
honfitársaival: - ha magyarnak születtél, - "Áldjon 
vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell!"
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• Magyar állampolgárságot minden 
magyarnak

• Magyar képviseletet minden magyarnak 
bárhol éljen a nagyvilágban

• Unióba tagnak vinni Magyarországot, 
nem beolvasztani a nyugatba

• Szabadságot minden magyarnak a szó 
szoros értelmében: szabad szólás

szabad gyülekezés 
szabad sajtó és média 
szabad működési lehetősége 

vallási, politikai és szociális csoportoknak
• Enyhíteni a kisebbségekben élő 

magyarok gondjait, - magyar és 
emberjogi alapokon - védelmezni a 
külföldi sérelmektől.

•  Becsületesség, tisztesség, és m egértés 
vezéreljen m inden m agyar 
közembert!



A QUEEN SLANDI HÍREK:
A G oId-C oast-i N yu gd íjas K iub m eséi:
Végre, Február 3-án elkezdődött a várva várt Arany 
Part-i Idős Magyarok találkozó ez évi sorozata. 
Nekünk ezeknek a találkozóknak az értéke abban 
mutatkozik, hogy minden tag és vendég szereti a mi 
kis magyar társaságunkat, szeret magyarul beszélni, 
énekelni és megvitatni örömeinket, bánatainkat, erőt 
nyerve a tovább haladásra. Mindenki tudja, hogy az 
idő nem áll meg, bár sokan azt hiszik, hogy 
fiatalodnak, mert az élet vas foga nem fog rajtuk. A 
viszontlátáskor tudtuk meg, hogy bizony egy páran 
orvosi segítségre szorultak, hogy lendületet kapjanak 
az újévre. Reméljük, hogy teljesen visszanyerik 
egészségüket, és ismét hasznos tagjai lesznek ennek 
az értékes kis közösségnek.
Mi úgy vagyunk már, hogy talán jobban ismerjük 
egymást, mint önmagunkat, és jobban szívünkön 
viseljük egymás gondját, baját, mint sajátunkat. Ez a 
megértés és szeretet jele és ez ad erőt a tovább 
haladásra. Hallani a magyar szót, zenét, műsorokat, a 
vicceket, amiket nagyon nehéz lefordítani angolra. 
Persze ezek előteremtésére a legtöbb, és legodaadóbb 
munkásoknak meg kell köszönni faradságaikat. A 
képen bemutatva őket: Oláh Erzsébet, Hárti Rózsika 
és Papp Károly állnak a "dolgozók" élén. - és most 
végezetül a szokásos hirdetés: a Klub vezetősége 
nevében szeretettel hív és vár az összejövetelekre 
minden kedves honfitársat Nagy Sanyi

SZELLEMGYÓGYÁSZATI
TANFOLYAM

Tanuld meg hogyan lépj 
kapcsolatba a tudat alattiddal

Hogyan használd lelki energiádat 
Változtasd meg magatartásodat 

Gyógyíts meg fájdalmaid és mély lelki sebeidet

Életünk célja az hogy az igazi és a mély 
Én-Unket felfedezzük

THETA MASTERY
Első Fokozata

"A z Emberi Változások Irányítása”
2 Napos Tanfolyam - Magyarul

2004 Dátumok:
Február 21 és 22 vagy 

Április 17 és 18

A  két napos tanfolyam  élet fontosságú  
alapváltozásokat indít e l bennünk. A 
folyam at át van szőve zenével humorral és 
pozitív szem élyi változással.
Az oktató hozzásegít, hogy a végtelen 
bölcsességhez vezető utat m egtaláld .

Érdeklődni lehet:
Lyall Idá-nál vagy Szűcs Botond-nál

Phone: 03 9568 4635 
Email: idalyall@melbpc.org.au 
Website: www.thetamastery.com

Jegyelővétel: 2 héttel a műsorok előtt $350.00; 
helyszínen: $400.00 a két napos előadásokra.
Csekket vagy "money order-t" kérjük" - Ida Lyall 
névre kiállítani és Unit 1. 35 Gnarwyn Road. 
CARNEGIE . Vic. 3163. címre elküldeni.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!

mailto:idalyall@melbpc.org.au
http://www.thetamastery.com
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VÁLTOZUNK?

2004 
MÁRCIUS

Jeles napok; 
M árcius 12, Nagy 

Szent G ergely napja.
M árcius 15 

Nem zeti Ünnepünk! 
M árcius 18, 19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - az egész 
magyar nyelvterületen 

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

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

M árcius 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

TALÁLÓS K ÉR D ÉS....- Mi a különbség a 
férfiak és a Q betű között?...

(Semmi, mind a kettő nagy nulla, kis farokkal!)

Sze'vasz Emil! De megváltoztál. Nemrég nem volt 
ilyen nagy hasad, és azt hiszem szemüveged sem 
volt...
- Valószínűleg téved, uram. Az én nevem nem Emil.
- Micsoda változás! - ezek szerint már a neved sem a
régi.....

KIT SZERET A GYERMEK?
Pistikétől megkérdezik:
- Kit szeretsz jobban fiacskám, a papádat vagy a 
mamádat?
- A harmadik mamámat, aki a második papám
felesége.......

PRAKTIKUS FELESÉG
Egy hölgy tanácstalanul válogat az ajándékok között.
Az előzékeny árus megkérdezi, hogy segíthetne
valamivel?
- A féijemnek szeretnék vásárolni valamit a 
születésnapjára, volt a válasz.
- Mi az elképzelése, asszonyom?
-T ú l sokba ne kerüljön, és olyan legyen, hogy majd 
én is használhassam...

KÉSZ Ö R Ö M ....
- Képzeld el a feleségem  akármilyen témáról tud egy 
órát beszélni.
- Az semmi, az én feleségemnek ehhez témára sincs 
szüksége!...

AMERIKAI M EGTÖRTÉNHET....
Két New-York-i üzletembernek, akik partnerek, van 
egy gyönyörű titkárnőjük. Mindketten használták 
talentumait, majd beleszerettek, megismerték bibliai 
értelemben is, és egyszer csak a hölgy terhes lett. 
Mindketten bajban és felelősnek érezték magukat. 
Végül elhatározták, hogy közös költségen leküldik 
Floridába, hogy ott szülje meg a gyereket. A nő 
nyolcadik hónapban volt, amikor ez meg is történt. A 
pénz ment és az idő haladt, és sokáig nem hallottak a 
hölgyről. Végül is az egyik társ leutazott Floridába, 
hogy megnézze mi a helyzet. Még az nap este felhívta 
a partnerét:
Képzeld megtaláltam a höégyet és nagyon jól van, de 
van egy jó  és egy rossz hírem!
Mi a jó  hír? - kérdezte a New York-ban maradt.
Az, hogy a hölgy jó l van és szült két gyönyörű ikret! 
És a rossz hír?
Az enyém sajnos meghalt.
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Farsangi Bál a Casey Idős Magyarok Klubja
rendezésében 

2004. Február 28.

Zenéltek a KÉK fiuk.
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Újra megnyílt a KORONA étterem
A M elbourne-i M agyar Központban
ATM  Catering vállalkozás 

760 Boronia Road 
W antirna, Vic. 3152.

A két tulajdonos Tad és Péter 
beszélget Jobbágy Sándorral 
az M HTV. K épviselőjével.

A felújított Korona Magyar Étterem Bár 
Február 20-án nyitotta meg újra kapuit a 

Meboume-i magyar közösség számára. 
A megnyitón megjelentek a Magyar 

Központ Igazgatói mellett a sajtó és a TV 
kiküldöttei. Egyesületi vezetők 

képviselték a Központban találkozó 
magyar szervezeteket. 

Szeretettel üdvözölte a megjelenteket 
Obermayer Péter és társa Tad Tepilowski 
vendéglátásuk jeléül finomnál finomabb 

ételeket és borokat, üdítő italokat szol
gáltak fel, magyar ruhás lányok és fiuk. 

A teljesen átépített étterem, sör kerttel is 
rendelkezik és várja vendégeit az 

étlapokon is hirdetett különlegességekkel. 
Az KORONA étterem nyitva van 

Csütörtöktől - Vasárnapig, 
d.u. 6 órától éjfél 12 óráig. 

Vasárnap ebédre is várja a vendégeit az
új Vezetőség. 

Választékos étrend, különlegességek és 
megszokott magyar konyha kedvencei.

Asztalfoglalás a 9800 4544 
telefonszámon, hívja Pétert vagy Tad-et.

Mobil: 0412 422 406.
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M ELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
MÁRCIUSI NAPTÁR.

árcius 7. Vasárnap |
f d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. j
| d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. j
(M árcius 14. Vasárnap |
f d.u. 2 órakor Ökumenikus Istentisztelet. j
| d.u. 3 órakor koszorúzás. - utána f
I MÁRCIUS-I ÜNNEPÉLY j
(M árcius 21. Vasárnap
| d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
| d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
(M árcius 28. Vasárnap
| d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. j
S d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. j
( K lub-nap. (ebéd a Social-ban) (

A március 3.-án szabad foglalkozás van tervbe véve, 
a vezetőség pedig ez alatt az idő alatt az elkövetkező 
év terveit fogja kidolgozni.
Hazánk szabadságáról és annak érdekében folytatott 
harcokról a következő találkozón fogunk 
megemlékezni. Ez március 17-én lesz a Klub 
helyiségében. Megemlékezünk a 48-as eszmékről, 
versekkel, elbeszélésekkel, - visszaidézzük a 150 
évvel ezelőtti időben született gondolatokat. A nap 
fénypontja: Karcagi Nagy Zoltán vendégszerepei 
Klubunkban és énekel szívhez szóló, bús, máskor 
vérserkentő, és vidám dalokat.
A finom magyaros ebéd sem fog elmaradni. 
Reméljük, hogy visszavisz bennünket, - ha már csak 
gondolatban is, - ifjúságunk idejére. Ezen a napon a 
vezetőség szeretné előbb kezdeni hivatalos közléseit, 
hogy legyen elég idő az előadásra, és természetesen, 
ami a legfontosabb, hogy az ebéd is a megszokott 
időben tálalhatjuk. Mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében Nagy József.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
C m Z E N ’s CLUB.
Találkoznak a Magyar Kőznonthan.
minden második kedden (Március 9-én, és 23-én) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Wantima. 3152.
Az itteni törvények szerint a Klub minden évben, az 
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében FENYVESI ILONA.

NUNAWADING1 „ÖRÖK IFJAK” KLUBJA 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2004. március 3.-án és 
17-én tartják gyűlésüket, a szokott találkozó 
helyűnkön, amelyre a vezetőség nagy szeretettel, 
kávéval, finom süteményekkel, és természetesen 
ínycsiklandozó ebéddel várja vissza a klub m in d en  
tagját, és természetesen, a vendégeket is. A Kisújság 
februári hasábjain megjelent képsorozat sokkal 
jobban beszél az elmúlt év befejezéséről, mint 
akármilyen más leírás. A képek szerint is 
mindenki jól érezte magát.
A januári és a februári hónapok az elmúlt év 
fáradalmainak kipihenésével teltek el. A Klubunk és a 
többi idős magyar klub vezetői nagyon is 
kiérdemelték ezt a pihenést. Ma már a tervezett 
pihenések végéhez értünk, és minden lassan 
visszazökken a régi kerékvágásba.
Az első gyűlés az évben csak "Ú jra ismerkedés" volt - 
még elég kevés megjelenttel, sokan még nyaralnak! - 
megtehetik, - nyugdíjasok!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2004-év, márciusi összejövetele a hónap első 
szombatján (Március 6-án) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolmk Lajos telefonszámán.

I AZ AUSZTRÁLIAI
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület NthJFitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
terembenJSakk, kártya, stb.) 

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

M inden Vasárnap d.e. 11 órától.

INŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:
Minden hónap második vasárnapján.

Délután 1 órától.
ZENÉS CSALÁDI ESTEK;

NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

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

A Klub szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derűit, mosolygó arcokkal. A Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk! a Vezetőség!

A GREATER PANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
Minden hónap első és harmadik hétfőjén. Mindenkit 

szeretettel vár a Vezetőség.

BRIMBANK-I IST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.AIbans) mindenkit szerezettél 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. Prabrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV 
Adás m inden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állom áson. 
Honla: www.mhtv.net: Em ail: info@mhtv.net: és 
Fórum: w w w .m htv.net.net/fom m .

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra 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!
ISMÉTLÉS!
A Kisújság decemberi 
kiadásával kérőív
melléklet jelet meg az "Ausztráliában 
élő magyarok arckép-csarnoka" A j  '■ и  ь  ppP  
című készülőben levő, könyv 
személyenkénti részvételével
kapcsolatban. Aki még eddig nem küldte vissza a 
kérdőívet, kérem, postázza vissza a Kisújság címére a 
legrövidebb időn belül, (vagy küldje el egyenesen a 
magyarországi címre) Egyesületekkel kapcsolatos 
kérdéseket és általános bővebb felvilágítást a (03) 
9879 8203 telefonszámon.________________________

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)
N év :.................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/fomm
http://www.3ZZZ.com.au

