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Márciusi
gondolatok!

Március hónapja a magyar történelem 
szabadságára való vágyakozást és erőfeszítéseit 
idézi fel bennünk.
A legnagyobb megmozdulás, ami 160 éven 
keresztül minden magyar emlékezetében él, az 
volt, amikor a márciusi ifjak elindították a 
magyarság függetlenségéért, szabadságáért való 
küzdelmét. Az akkori módon ismert kegyetlen 
hősi harcokkal, hatalmas emberi áldozatokkal 
végződött és az ország visszaesett a régi, sőt a 
megtorlás évei alatt, még keservesebb helyzetbe.

A mai világ az emberi szabadság és faji 
egyenlőség alapvető nemzetközi joga és annak 
megteremtésén dolgozva halad előre a világ, és 
terjed a szabadon élő és gondolkodó emberiség 
körében.

Az országok, népek együttműködése, 
megértése és gazdasági előmenetelének alapvető 
követelménye az, hogy az emberek szabadon 
élve, szabadon gondolkozva, nyújtsanak kezet 
egymásnak. Az ezeréves történelem során 
Európa sok népe szenvedett az egyéni hódítók, 
terjeszkedő hatalmak könyörtelen küzdelmei 
során.

A mi magyar, ezeréves történelmünk, 
hősi megmozdulásaink arra tanítottak bennünket, 
hogy az emberi jogokért, szabadságért 
feladatunk és kötelességünk a helytállás.
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Egyenlőség« szabadság, testvériség!

Most, amikor világszerte felhangzik a 
Nemzeti Dal -  március 15-én, ahogy akkor régen 
Petőfi Sándor versével irányt adott akkor, - most 
a mai értelemben -  át kell érezni, és magunkévá 
tenni az új gondolatok, új nehézségek
leküzdésével küzdő országunk sorsát. 
Összefogással, megértéssel és öntudatos
magyarérzéssel biztos vagyok benne, hogy
sikerülni fog.... „Talpra magyar.... ”

Szeverényi László
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A NAGY NAP

^  Ezer esztendő; Millenniumi Olvasókönyv.
Részletek: Jókai élete és kora. Mikszáth Kálmán.

Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-ike. 
Magyarország életében is, pedig az ezeréves élet, 
mennyivel nagyobb nap a Jókai életében, tekintve, 
hogy semmi jelentékeny se történt e napon a nemzetre 
nézve, amiben Jókainak (ki ezentúl elhagyja neve 
mellől az ipszHoní) része ne lett volna. Ha ez a nap 
nincs, élete más irányt vesz, munkáit, hiszen megírja, 
az európai hírt is megszerzi velük, de fényes 
káderjének másik fele, melyet nemzetének vezérfiai 
közt töltött az ország első tanácsában és mindenütt, 
ahol a történelem szövődött, elmarad...

Petőfi talán le sem feküdt, vagy ha lefeküdt, nemigen 
aludt, mert már hét órakor reggel talpon volt, benézett 
Jókai szobájába, felköltötte, azután nyugtalanul sietett 
a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, ki 
szintén a Pilvaxba tartott. Borongós, ködös, szinte 
pépes márciusi pirkadás volt, csipős szél füjdogált.
A Pilvaxban még nem volt senki, csak a korán kelő 
Bulyovszky Gyula, minélfogva még visszamentek 
mind a hárman Jókaiért, kinek szobájában 
tanácskoztak ama néhány bevezető szó fölött, mellyel 
a tizenkét pontot proklamálni fogja. Kevéssel nyolc 
előtt, most már négyen nyitottak be a Pilvaxba, de 
még most is kevesen voltak, ami láthatólag lehangolta 
a türelmetlen Petőfit. Vártak még egy kissé; lassan 
szállingóztak a tegnapi „héroszok”. Éppen a 
leglármásabbak maradtak el. Megjött Emődy, Vajda, 
majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be. Különösen 
megörültek báró Nyáry Albertnek. Betppant Degré, 
aki vidékről jött, egypár jurátus is beváltotta a szavát, 
de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy 
forradalomcsináláshoz. Nem rebellis a magyar korán 
reggel -  sopánkodott Jókai, Bulyovszkyval 
egyetemben amellett volt, hogy mintsem nevetségessé 
váljanak, inkább ne csináljanak semmit. De Petőfit 
nem lehetett eltántorítani. Különben is a kávéház nem 
volt néptelen. Éppen szerdai nap és pesti vásár lévén, 
sok idegen reggelizett az asztaloknál, akik mind 
kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság 
hullámzását. Végre kilencfelé annyian gyűltek össze, 
hogy Jókait felerőszakolták az asztalra. Jókai felállt, 
és felolvasta pár bevezető szóval, hogy „mit kíván a 
magyar nemzet? ” „ Valami villanyos melegség állta 
el akkor minden tagomat -  írja ő maga -  érzem, 
hogy végzetes szó az, amihez kezdek; de el voltam rá 
szánva, ha áldozatul esem is. ”

Utána Petőfi olvasta el a Nemzeti Dalt. Ekkorra már 
mind odagyűltek a vásárosok is, s a dal refrénjét utána 
zúgták ők is: "Esküszünk, hogy rabok tovább nem 
leszünk. ” A „főpróba” mert annak kellett azt tartani, 
kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot, s 
most már lelkesedve indult a megállapodások szerint 
az orvosi egyetem felé. Még mindig kicsiny volt a 
csoport, de a felkokárdázott ifjak, kik előtt egy 
trikolórt vitt egy nagy termetű jurátus, felköltötték út 
közben az érdeklődést. Minden lépésnél nőtt a 
csoport: „Etjén a szabadság! Egyenlőség! Éljen 
Kossuth!,, kiáltások hangzottak. Az orvos-ifjúság, 
dacára, hogy leckeóra volt, otthagyván professzorait, 
az udvarra tódult, hol Jókai ismételte rövid 
beszédét. „Testvéreim, a pillant, melyet élünk, 
komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa 
minden népe halad és boldogul. Haladnunk és 
boldogulni kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és 
egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk 
eddig elvontak s kívánjuk, hogy legyenek azok 
közösek mindenkivel.” Petőfi elszavalta a „Talpra 
Magyar”-t, s a menet most már az 
orvosnövendékekkel megszaporodva, sorba járta a 
többi fakultásokat. Az Egyetem térről újra 
visszaindult ezrekre és ezrekre szaporodva, megállt a 
Hatvani utcában a Pállfy-ház előtt, amelynek 
földszintjén akkoriban a „Länderer és Heckenast” 
nyomda volt. Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre.
- Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s 
kinyomtatja a tizenkét pontot. Addig türelem ideidint! 
Havas eső szitált az égből. A rivalgó tömegek az 
esernyőket rázták a levegőben. A „Nemzeti dalt is 
nyomtassák ki -  követelte a tömeg! Végre ki volt 
szedve a kézirat, betették a gépbe, s Petőfi, Jókai 
tették az első mozdulatot a gépen, hogy mintegy 
jelképileg a maguk munkájának vállalják az előállítás 
tényét is. Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei 
közül az első példányt, s rohant vele a néphez, ki az 
utcára. Az egyik kezében az óráját tartván, másikban a 
nyomtatványt lobogtatva messze dörgő hangon kiáltá: 
„Március tizenötödike délelőtt fé l tizenkettőre nagy 
időszak a magyarok történelmében. íme itt van a 
sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának 
első müve Akármi szabadsága fog is lenni egykor a 
magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy 
a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk 
vívtuk ki. ”
De már ezelőtt a szentség előtt, e kis darabka, 
sustorgó papír előtt még a kalapokat is levette a 
közönség, s fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha 
imádkoznék.
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A nép hatalma tehát megtermé első gyümölcsét, 
de milyen csodás ez a hatalom, melynek külső 
formáit sohase látták a magyarok, mint az istenét, alig 
állt egyébből, mint egy kis akaratból. Olyan 
egyszerűen, simán ment minden, hogy szinte 
hihetetlen. Legyen világosság! -  mondja a nép, és 
világosság támad. Ez alatt különben egész Pest talpon 
állt. A Hatvani utcát le a Kerepesi úti Fehér Hattyúig 
és a Beleznay-kertig sűrű tömegek tárták megszállva, 
a kocsiközlekedés szünetelt. Örömmámorban úszott 
mindenki. A kereskedők becsukták boltjaikat a 
vonalon, és beálltak tüntetőknek. Az ifjúság 
félénkebb alakjai előkerültek. Déltájban az 
arisztokrácia néhány tagja is ott volt látható, 
várakozva a nyomtatvány egy-egy példányára.

Az ifjúság vigyázott a szabadság első napjának 
jó hírére. Ellenben szélesre ereszté fantáziáját, s 
minthogy e bűvös szerdai napon csak kívánni kellett 
valamit, s mintha az Aladin csodalámpája gyűlt volna 
ki, egyszeriben minden teljesedett, hát támadtak is 
kívánalmak. Valakinek eszébe jutott, hogy ingyen 
előadás kellene estére a népnek. Nosza hamar egy 
küldöttséget kell meneszteni a Nemzeti Színház 
igazgatóságához, hogy adassa elő estére a Bánk bánt. 
A küldöttség csak nagy nehezen bírt elhatolni a 
színházig, de az előadás meglett. Délután A Múzeum 
előtt gyülekezett a sokaság. Az ifjak fölvitték 
Kubinyihoz, örök emlékül leteendők a múzeumba, az 
első szabad sajtóterméket. A künn összegyűlt nép a 
Talpra magyart kívánta. Már ötödször a Talpra 
magyart. Nem bírt vele betelni!
Petőfi Sándor a naplójába ezeket írta: „Ma született 
a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtárul a 
bilincs....vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, 
hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek

A mozgalmas nap után már beköszöntött a 
nyirkos este. A vízivárosi templomtoronyban az esti 
haragszó kondult meg. Az utcai lámpák kigyúltak. A 
kiszabadított írót a kocsira emelték. A pesti oldalon a 
lovakat kifogta a nép, s maga húzta a kocsit a 
Kerepesi út torkolatáig.

Már ekkorra megkezdődött a Nemzeti
Színházban az előadás. A nép összevissza töltötte meg 
a páholyokat, zártszékeket és a karzatot.
Mesterlegények, kofák ülnek a páholyban, előkelő 
delnők az olcsó helyeken, ki hová be tudott férni, s 
még sincs orrfmtorgás, sem otkolonos üvegre szükség. 
Hiszen az egyenlőség még csak egy napos. Ilyen 
csecsemővel nem szabad máris rosszul bánni. Bánk 
bán volt ugyan kitűzve, de az ünnepélyes alkalom 
okáért a személyzet a Szózatot énekelte el. Ekkor 
Egressy Gábor állt ki fekete attilában, görbe jurátus
karddal, és elszavalta a Talpra magyart. Akkor egy 
hang elkiáltja: "Lássuk Táncsicsot!” -  Néhány hang 
gyengén ismétli: „Hozzák ide Táncsicsot!” - „Hol van 
Táncsics?” A zaj folyton erősödik, míg végre orkánná 
fajul. Degré egy páholyból próbált beszélni, hogy 
Táncsics el van törődve, otthon pihen. Vasvári a 
karzatról kiáltozott valami beszédfélét. Petőfi egy zárt 
székre állt fel, hogy a közönséget kívánságáról 
lebeszélje, nem akarván a nap komoly eredményeit a 
színházi komédiákkal és esetleges derült jelenetekkel 
összekeverni. De a lármában elvesztek szavai.

Ekkor Jókainak az az ötlete támadt, hogy 
felszalad a színpadra, és onnan szól a néphez.

Úgy, amint volt, rohant fel karbonari 
köpönyegében, s erősen behorpadt cilinder kalapja 
mellett egy óriási veres tollal, de egyszerre 
meghökkent, a lába legyökerezett.

Egy tünemény állt előtte. A forradalmár egy 
királyné. Gertrudisz. A legszebb Gertrudisz 
Magyarországon.

Laborfalvi Róza levett a sját kebléről egy 
nemzetiszínű kokárdát, és a Jókai szíve fölé tűzte., 
aztán a szeme közé nézett mélán, édesen, rejtelmesen. 
És Jókai e pillanatban érezte bizsergő ereiben, hogy ez 
a nézés az ő jutalma a végzettől a mai napért, és hogy 
ez ajutalom egy egész életre szól.

Hogy mondott-e Laborfalvi Róza e kokárda 
kitűzésekor valamit, sohase emlékezett rá többet. Hogy 
ő mit mondott a közönségnek a proszcéniumból, arra 
még kevésbé emlékezett. Minden összefolyt előtte, 
mint egy álom.
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Most egy pár igaz tény (folytatás);
Magyar vagy:

amikor van névnapod, és szerte a világon senki 
nem érti, mire jó az....pedig mi tudjuk, hogy 
családokban a nevek ismétlődnek! 
amikor tudod, mi a Hortobágy és Hollókő és 
Pannonhalma, Aggtelek, Tokaj - Hegyalja, a 
pécsi ókeresztény sírok: a világörökség részei, 
amikor tudod, hogy minden zseninek vagy 
hírességnek van magyar kapcsolata, vagy csak 
szimplán magyar.
amikor házi rétest eszel, amit a konyhaasztalon 
nyújtottak, tele tejföllel, mákkal, vagy túróval -  
mazsolával, vagy meggyel, vagy almával, vagy 
káposztával.
amikor mindenkinek elmondod, hogy a Robik 
kocka is magyar találmány, meg minden más is, a 
szódavizet is beleértve.
amikor tudsz tölteni magadnak egy pohár, jóféle” 
tejet -  zacskóból.
amikor tudod, hogy ki írta az „Anyám tyúkját”, 
amikor esküszöl, hogy a fokhagyma és a mézes 
tea kiűzi belőled a nyavalyát egy nap alatt, 
amikor gyermekként folyton sárgarépát kellett 
enned, és arra a kérdésre, hogy miért -  a szüleid 
azt válaszolták, hogy azért, hogy jobban tudj 
fütyülni.
amikor el kell magyaráznod, hogy a családnév 
van az első helyen, nem a keresztneved, 
amikor boldog szüli-napot kívánnak és 
meghúzzák a füled.
amikor tudod, mi a pityerszer és mi a 
tiszavirágzás.
amikor termálvíz vagy fürdő van a városodban, 
vagy közel hozzá.
amikor tudod, hogy melyik nemzet adta a legtöbb 
Nobel-díjast a világnak.
amikor ünnepelsz március 15-én és emlékezel 
október 23-án.
amikor tudod, mi az a tepertős pogácsa! 
amikor a Székely Himnuszt és a Magyar
Himnuszt egyaránt énekled Csíksomlyótól 
Bajánsenyéig.
amikor ha esőben állsz, megnősz, 
amikor el tudsz beszélgetni idegenekkel a buszon, 
vagy az orvosra várva intim dolgokról, de 
felháborodsz, ha az anyagi helyzetedről 
érdeklődnek.
amikor a sörrel nem koccintasz! 
amikor sírva vigadsz.

....de a többit, majd legközelebb.

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét 
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra -  
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET -  bizalommal, 
minden kötöttség nélkül -  mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
G u s@al lhomeloans.com. au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721 

vvvvw.allhome1oans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub ismét minden pénteken 1 órától -  3 
óráig találkozik a Központban. Egyben akkor is van 
könyvtár ügyelet — és aki csak a könyvtár használatára 
jön -  szívesen látjuk. A Faith Ferenc könyvtár szépen 
gyarapodik -  az adakozóknak köszönet. A könyvek 
száma, már elérte a 3500-at és a katalóguzás is igen 
sok figyelmet és munkát jelent a lelkes segítőknek! A 
Hungarofeszt alatt CD formában megvásárolható lesz 
a Katalógus -  magyar nyelven, írók névsora 
csoportosítással.
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak -  a sok „Certificate” díszíti a termet, és 
várjuk a többi jelentkezőt. Érdemes elsajátítani a mai 
értekezés egyik legfontosabb alkotó részét. 
Megtanulni a komputer kezelését, és információt 
küldeni levél formában -  az Interneten felvenni a 
világgal a kapcsolatot. Senki sem „túl öreg” hozzá. 
Elkészült a felszerelés, amely a régi hanglemezeket át 
menti CD lemezekre — hosszabb időre és modem 
lejátszó berendezések használatára. Ez kedvezményes 
áron lesz elérhető a tagoknak és érdeklődőknek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vezetőség.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
A februári Kisújságból kimaradt egy kedves levél -  
helyszűke miatt -  amit a Szövetség kapott (Bálint 
Kálmán elnöke címen) Kovács Tibortól, a Kolozsvári 
Református Kollégium iskolai lelkipásztorától, aki 
egyúttal а VII. osztály osztályfőnöke is. Rövid idézet 
a levélből: „Ennélfogva engem ért az a megtisztelő 
feladat, hogy köszönetét mondjak Önnek, azért a 
nagylelkű adományért, amivel hozzájárultak Vincze- 
Jancsi Tímea Boglárka VII. Osztályos diákunk 
iskoláztatásához. Rendkívül hálásak vagyunk, hiszen 
ennek a gyereknek ez az adomány életmentő volt.”
(A fenti segítség a decemberi Kisújságban szerepelt.)

Az ez évi piknikünket február második vasárnapján 
rendeztük! Minden egyes rendezvényt, mely az 
Erdélyi Szövetség égisze alatt történik részletes 
megbeszélés, rengeteg előkészület és főleg sok-sok 
munka előz meg. Most sem volt másképpen. Sőt, mi 
több, hatalmas sátorlapok lettek kifeszítve , hogy az 
ételre, italra vagy süteményekre várakozó 
vendégeinket oltalmazza az erős napfénytől, avagy 
esőtől. Az előkészületek oroszlánrészét, beleértve a 
hús, különös fűszerekkel történő pácolását, saláták és 
különböző BBQ-hoz nélkülözhetetlen munkálatokat 
már szombaton, a sütést főzést pedig vasárnap kora 
reggeltől Bálin Rózsika irányításával, Bácsi Marika, 
Bálint Sztella, Csík Kati, Gergely Klári, Godó 
Marika, Harkó Kati, Miklós Kati, Szegedi Erika, 
Szeredai Magdi, Spurigán Kati, Világos Eszter és 
jómagam végeztük.

A sátrak felállítása és egyéb nélkülözhetetlen 
kellékek előkészítése férfimunkavolt. A BBQ sütést 
és a gulyás elkészítését is, hogy igazán ízletes legyen 
csak hozzáértő férfiakra lehetett bízni. (Ebben, bár én 
írom nem egészen értek egyet, de azért őket is 
megilleti egy kis dicséret.) Ezek a férfiak ABC 
sorrendben: Bácsi István, Bálint Károly, Harkó Laci 
és Miklós Béla voltak. A gulyás készítőnk Spurigán 
János az idén kellemes meglepetéssel ajándékozott 
meg bennünket. Nemcsak marha, de ami Erdélyben is 
népszerű birka gulyást is készített, melynek oly nagy 
sikere volt, hogy a jövőben nem lesz piknikünk e 
nélkül az „újdonság” nélkül.

Bálint Rózsika érje Kálmán -  aki egyben az 
Erdélyi Szövetség elnöke -  szombat reggeltől késő 
estig és úgy szintén vasárnap, mindig ott volt ahol 
kellett. Továbbá a hangszórót kezelve válogatott zenét 
szolgáltatott, híreket közölt és levezette a tombolát. 
Sok értékes tárgy került kisorsolásra, - köszönet a

tombola-tárgyak ajándékozóinak és a sorsjegyek 
árusítóinak egyaránt.
Az italos sátorban Merkli Ferenc és Koczek János 
egymást váltva látta el a kocsmárosi tisztséget. A 
főpénztáros Dér Józsi volt. A süteményes sátor 
asztalain katonás rendben sorakoztak a házi és 
cukrászsütemények, torták tepertős és sajtos 
pogácsák. Mind ez Győry Izuka szervező 
képességének és ízlésének volt az eredménye. Izuka 
mellett Háromszéki Zsuzsa látta el vendégeink 
szakszerű kiszolgálását.

Az idei piknik ne érte el a várt eredményt. A nap, 
késő délután előbukkant ugyan, de az már nem 
segített. Rendezvényeink támogatóiból 20% 
hiányzott. 275 vendégre számítottunk, de a 
dolgozóinkon kívül csak 220 személy ebédelt. A 
lángos viszont mind elfogyott. Összbevételünk, 
adakozóinknak köszönhetően így is elérte az átlagot, 
íme a pikniken résztvevő adakozóink névsora: 
Fazakas Sándor 27.00; Galló Erzsiké 30.00; Kocsis 
Margit 30.00; Koczek János 35.00; Kosa Gyula 
500.00; Kovássy Marianne 20.00; NN 50.00; Rácz 
Judit 50.00; Simkó Manyi 300.00; Simon Endre 
50.00; Szeredai Magdi 10.00; Zágon Lajos 20.00 és 
Varga Árpád 500.00 dollárral emelte a tiszta bevételt. 
Még egy dolog; Kissé megkésve ugyan, de itt 
nyugtázzuk Koczek Éva és János Vörös Iszapra adott
100.00 dolláros adományát.

Köszönjük hűséges vendégeink támogatását és 
az adakozóink nagylelkűségét. Minden cent számít!

Viszontlátásra október 9-én az Erdélyi Ebéden!
Segíts, hogy segíthessünk!

Krisztekanits Violetta
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10. Ne vegyszerezd a kertet!
A kártevő- és gyomirtó szerek mind veszélyes 
vegyszerek, amelyeket állatkísérletekben számos 
rákfajtával hoztak összefüggésbe. Keress 
zöldmegoldásokat a gyomirtásra, próbáld ki a 
„biokertészetet”!

11. Menj egy kicsit a napra!
Amióta a napsütést potenciális veszélyforrásként 
tartjuk számon, jó esély van rá, hogy sokan 
kevesebbet kapnak a kívánatosnál az egyébként 
rendkívül fontos D-vitaminból. Pedig ennek a 
vitaminnak a hiánya rengeteg féle daganatos 
betegség kialakulásával állhat kapcsolatban a 
mellráktól kezdve a vastagbélrákon keresztül a 
prosztatarákig. Ráadásul a D-vitamin hiánya 
növeli csontritkulás, a cukorbetegség, a 
„sclerosis” multiplex és a magas vérnyomás
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kockázatát is. De vigyázz, az elegendő D- 
vitaminképződéshez épp elég 15 perc séta a 
napsütésben! Mivel a túlzásba vitt napozás 
valóban növeli a bőrrák veszélyét, kerüld a déli 
órákat, és használj napvédő krémet. Sőt, még egy 
múlti-vitamin készíünényt is beszedhetsz 
reggelente, hogy biztosan eleget kapj minden 
vitaminból.

12. Forgasd mártásba a húst, mielőtt a grillre 
tennéd!
A hús grillezése közben (különösen, ha megég) 
sokféle rákkeltő vegyület keletkezik. A kutatók 
azonban arra is rájöttek, hogyha a húst vastagon 
„marinádba” vagy páclébe forgatod, így nem éri 
közvetlenül a parázs hője, ezeknek a 
vegyületeknek a mennyisége jelentősen csökken. 
Az is jó megoldás, ha a sütőben elősütöd a húst, 
és csak a legvégén teszed rá a grillre.

EMLÉKEZÜNK...
A címről talán találgatni fogják, hogy ugyan 

mire, vagy éppen kire kell emlékezni? Ugyanakkor 
magunkban is gondolatok tömkelegé keveri fel 
agyunk nyugalmát.Most így vagyunk mi is.
Egy régi barát elvesztése a végtelen szomorúságban 
nagyon sok gondolat, emlékeket, bánatot, de mosolyt 
idéz fel bennünk. A régi barát Pelle Lajos volt.

PELLE LAJOS
Lali”
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Volt? -  ez a szó egy borzalmas végtelenséget, a 
megváltozhatatlant jelenti nekünk most. Lali elment 
közülünk. 29-én, éjfél előtt 5 perccel az Úr örökre 
elhívta tőlünk. Talán szüksége volt egy ilyen 
személyre, mint Lali volt! Tisztaszívű, nagy magyar 
volt, aki 1956-ban kényszerült elhagyni Budapestet, 
szülőhazáját. Ezzel együtt megszűnt a kerékpár 
versenyzése, amit igen nagyon szeretett. 
Ausztráliában is feltalálta magát. Az Isten jó szívet, 
sokoldalúságot ajándékozott neki. Hamarosan itt új 
otthont teremtett. Feleségül vette lengyel származású 
kedvesét, Barbarát, és két remek fiúval -  Andyvel és 
Lacikával lett teljes az életük.

Szép otthon, jó család és sok jó barát mellett a 
közösségi munkában is kivette a részét, főleg a 
magyar szervezetekben. Kész volt segíteni mindenhol 
ahol kellett a segítség, de soha nem kért ezért pénzt, 
csak megbecsülést. Munkássága jutalmaként a 
Melboume-i Vitézi Rend Nemzetvédelmi 
Tagozatában elismerést nyert, amit igen nagyra 
becsült. Egy ideig az Árpád Otthonnak volt a 
pénztárosa, de szíve igazán az Erdélyi Szövetségért 
dobogott legjobban. Szívvel - lélekkel dolgozott, 
hogy minél több anyagi segítséget tudjanak küldeni 
Erdélybe, az arra rászorulóknak. Az utolsó tíz évben, 
mint elnök vezette a csoportot. Igen alapos és fárasztó 
de boldogító munkája eredményben magasan
felülmúlta az elképzeléseket. A fáradozás, tűrés, 
gond, a teher végül is elérte őt. írása: „boldogság, 
öröm, köszönet és egyebek...” (Magyar Élet, 
2010.november 27) már a végzet útja felé vezette Őt. 
A rosszindulatú rák felett képtelen volt
győzedelmeskedni.

Lalikánk, a jó Isten jutalmazzon meg
„Boldogsággal, Örömmel, Köszönettel”, - békés,
örök megnyugvással!

Családod és barátaid nevében: Teleky Ilonka.

1936.12.27-2011.1.29
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2011. MÁRCIUSI NAPTÁR.
Március 4-5-6 Hungarofeszt.
Március 6. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Március 9. Hamvazó szerda
d.u.7:30 órakor (19:30) Szentmise.

Március 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Március 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Március 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2011. Március 27-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
(03) 9560 1270.

Háry János részlet; -előadja a Box Hill balett együttes 
Cserkész élet -  tábortűzi mókák 
Magyai- tánccsoportok bemutatója.

Melboume-i Magyar Tánccsoport Táncegyüttes 
Gyöngyösbokréta táncegyüttes 
Kultúrkör Néptánccsoport 

Octagon Blues Banda Zenekar
6.00 Vacsora 
Veterán Tánccsoport 
Salsa táncbemutató
Toldi Bianka hegedűművész
8.00 Hungarofeszt hivatalosan megnyitja:

Csaba Gábor a Magyar Köztársaság Nagykövete 
8:30 Esti szórakoztatást nyújt Ági és Pityu, 

vendég énekes: Temovac Dani.
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Vasárnap
Antal Gáspár magyar nóta énekes
12.00 Ebéd
Új Hullám Zenekar
Nádai Ingrid hegedűművész
Magyar tánccsoportok bemutatója^

Melboume-i Magyar Központ Táncegyüttes 
Gyöngyösbokréta táncegyüttes 
Kultúrkör Néptánccsoport 

Octagon Blues Banda zenekar 
Cserkész élet -  Tábortűzi mókák
6.00 Vacsora
A programot bezárja: Pityu, Ági és Dani.

Vasárnap közkedvelt magyar filmek vetítése a 
földszinti ifjúsági teremben Barna Szilárd 
rendezésével.
TOMBOLA húzás -  Szombat és Vasárnap a délutáni 
órákban.
Játszóház gyermekeknek a Magyar Iskola és a 
Cserkészek rendezésével.
A Fesztivál ideje alatt kapható hagyományos erdélyi 
kürtös kalács, kemencében sült kenyér és csülök. 
Változatos házi készítésű sütemények folyamatosan 
kaphatók.

„VÉDNÖ K SÉG ”
A MELBOURNE-I HUNGAROFESZT,

AUSZTRÁLIA SZERTE A LEGNAGYOBB 
MAGYAR KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNY.

A FŐVÉDNÖKSÉGET 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE 

CSABA GÁBOR ÚR VÁLLALTA EL.
Első és második védnökök: Tiszteletbeli Konzul 

Világos István és felesége Eszter.
A védnökséget vállalók névsora: Acland Travel 
(Szabó Edith) -  150.00; Arrowsmith &Petrucelli 
Brokers 550.00; Bagin Lívia 100.00; Bartha Iza 
100.00; De J 50.00; Erdélyi Szövetség 200.00; Fritz 
Zoltán 100.00; Galló Erzsébet 50.00; Geghart L 
& J 100.00; Geco Cleaning Sérv. 180.00; Juhász 
Sándor 50.00; JP Dixon Real Estate Portsea Sorrento 
150.00; Dr.Kapantzian Arthur 100.00; Kakucska 
Julia 20.00; Ausztráliai Kisújság 100.00; Kövess 
Károly 200.00; Kövess Ili 20.00; Melbouren 
Hungárián Komputer Klub 100.00; Krisztikanits 
Sándor és Violetta 50.00; Magana Carta Travel 
(Schwarz Klára) 250.00; Marót Kálmán 200.00; 
Medzihradszky Marianne 100.00; Padany G &G 
100.00; Pálfy Tamás 20.00; Regnum Szövetkezet 
200.00; Simko J & M 200.00; Szabó Edith 200.00;

Szigeti Lívia 30.00; Zágon Lajos 50.00; Névtelen 
adományozó 500.00.
Hálás köszönet Honfitársainknak a 2011 Hungrofeszt 

Védnökségének jólelkű elvállalásáért. Minden 
összeget értékelünk, és nagyon köszönünk.

Rendezőség.

A M elbourne-i M agyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot 
Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.
Méltányos ügyvédi díjszabások

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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Egyik kedvenc évi feladatom, meglátogatni a 
Melboume-i cserkészek nyári táborát. A nyári tábor a 
cserkészév koronája, egy ajándék minden 
résztvevőnek, az évi munkáért. Nekem talán azért is 
olyan kellemes ez a látogatás, mert ilyenkor 
emlékszem vissza a sok-sok nyári táborra, amikor 
még én is mint fiatal cserkész halmoztam az 
élményeket. Idén egy új helyet találtak, ami jó messze 
volt, már már azt hittem, hogy nem jól olvastam az 
útirányt, de végre beérkeztem. Valóban gyönyörű 
vidék, dombos, erdős, egy folyó partján, messze 
városi forgalomtól és zajtól. A tábor nagyszerűen lett 
elkészítve, Magyarországot járták be a cserkészek a 
10 nap alatt, városok, mezőgazdaság, állatvilág, 
folyók, tavak, időjárás -  előadások keretében lettek 
ismertetve. Persze ez volt a komoly munka, de maradt 
bőven idő táborépítésre, játékra, kirándulásokra, 
úszásra és persze a nagy portyára. Az első pár napi 
hőség után jött a nagy eső. Sík Sándor szavaival élve:

......De hiszen csak egyszer álljon a sátor,
Azután zúdulhat már a buta zápor....
A földet, ponyvát verheti 
Ugye fiúk, oda se neki?!

így hát nem keseredett el senki, és a 24 órás portyáról 
sokat lehet majd mesélni. Mert ha minden simán 
megy, akkor hol az élmény?
Jól esett látni, hogy a felnőtt csapat tagjai közül 
többen besegítettek, beszervezéssel és főleg főzéssel. 
A 2011-es cserkészév már megkezdődött, és 
szeretettel várják a régi és új cserkészeket az új 
csapatparancsnokok. Gruber Tibi átadta a
parancsnokságot Kovássy Istvánnak és Kovássy Éva a 
leányokat Kocsis Mártinak. Kovássy István szinte 
beleszületett a cserkészetbe, édesanyját, Évát
mindenki jól ismeri. Őmellette nőtt fel és lett 
tapasztalt lelkes cserkész és most már mint 
parancsnok vezeti tovább a Hunor és Magyar 
fiúcsapatot. Márti szintén, mint kislány került először 
a 63sz Totmay Cecil leánycsapatba, később, mint 
négy gyermekes családanya lépett be a felnőtt 
csapatba. így a csapatok most jó kezekbe, friss erővel 
és lelkesedéssel indulnak az újévbe.
Szeretettel hívjuk és várjuk az 5 éven aluli óvodás 
kiscserkészeket a Maci őrsbe, hiszen bennük látjuk a 
magyar cserkészet jövőjét.

CSERKÉSZNAPTÁR: Március. 12-én
Összejövetel a Cserkészparkban. Korvina Tábor 12- 
14-ig. Március 26-án Összejövetel.
Kép az „Anyaföldünk” nyári tábor résztvevőiről....

.A Lepke őrs portyára indul. 
Jó munkát!

Kovássy Máriáimé cscst 
Ker.Pk.

A M AGYAR  
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
vagy

a Bocskai épületben
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068 

péntek este 6.30-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
További információt ad: Szabó Marika 
Tel.: (03) 9870 8768 Mob.: 0409 434 417 

Email: mariaszabo@optusnet.com.au

Figyelem! A Melboume-i Duna TV Baráti Kör 
aláírásgyűjtést hirdet a tengerentúli műsorsugárzás 
leállítása ellen. Űrlapokat a Magyar Központban, a 
Bocskaiban, a nyugdíjas klubokban, rendezvényeken 
stb. A családok minden tagja írja alá az űrlapokat. 
Kérem az űrlapokat a Baráti Kör címére 
visszaküldeni, (a cím az űrlapokon) Köszönettel!

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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ÜZLET AZ ÜZLET...
- Mondja főnök, hány hordó sört mér ki naponta? 
kérdezi az eladó a kocsmárost.
- Ötöt -  volt a felelet.
- Nem szeretne tíz hordóval?
- De, persze hogy -  hogy csináljam?
- Egyszerű. Engedje tele a poharakat!

2011 
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - a magyar 
területeken -  ahogy 
mondja a mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

KIS ÉS NAGY BÁNAT.......
A kocsmában szomorúan meséli az egyik részeg a 
másiknak:
- Tudod komám, a feleségem megfogadta, hogy nem 
szól hozzám egy teljes hónapig.
- És ezért vagy ilyen szomorú?
- Igen, mert ma jár le az egy hónap.

MAR HA KOCSMÁNÁL TARTUNK....
Szomorúan panaszkodik az asszonyka:
- A férjem minden este feldob egy dollárost, hogy 
menjen-e a kocsmába vagy sem. Ha fej, akkor megy.
- És ha írás?
- Akkor még egyszer dobja.

MOST EGY A RÉGI SZOKÁSRÓL...
Igaz-e hogy régebben a törököknél, a hűtlen 
asszonyokat beletették egy zsákba két macskával, és a 
tengerbe dobták?
- Igaz.
- Miért hagyták abba?

Elfogytak a macskák.

MOST EGY ÁNYOS VICC?........
Egy vadász szafárin van a feleségével és az 
anyósával. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten 
keltegeti a férjét:
- Drágám, eltűnt a mama, gyere keressük meg, talán 
bajba került?
A vadász megragadja a puskáját, és elindulnak a sötét 
éjszakába. Nem messze a sátraktól egy tisztáson 
rémítő látvány tárul eléjük: a mama egy bokor előtt 
áll és egy oroszlán néz vele farkasszemet. A 
fiatalasszony suttogja a férjének: Úristen, csinálj már 
valamit....
Mire az ifjú férj: - az oroszlán kereste magának a bajt, 
másszon ki belőle, úgy ahogy tud!

MOST EGY GÓBÉSÁG...
Székelyek utaznak a vonaton, a fülkébe belép egy 

fiatalember, és megkérdezi: - Atyafiak, van itt hely?
- Van bizony -  volt a válasz.
Körülnéz a jövevény és megkérdi: hol?
- Rajta ülünk! -  nem látja kend?....

KI HISZ A HIEDELMEKBEN....
Ki hiszi azt, hogy a fekete macska 

szerencsétlenséget hoz? -  kérdezte a tanító néni. 
Móricka jelentkezik.
A tanító néni csodálkozva kérdi -  hát te igen?
- Én nem -  volt a felelet, de a kisegér, amelyiket 
elkapott az egész biztos elhiheti!
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Magyarországi tudósítás:
MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉG MÁR 

HÁZHOZ JÖN! Dr. Szalontai Éva
„CSODAKAMION” A NÉPEGÉSZSÉG 

SZOLGÁLATÁBAN!
A „csodakamion” és benne, Magyarország 2010-ben 
alakult átfogó legnagyobb humanitárius egészség- 
védelmi szűrőprogramja Európai Uniós irányelvek 
alapján működik. A program egyik alapító tagja: 
Dankovics Gergely. Három gyermekes családapa. 
Felsőfokú végzettségű, egészségügyi kommunikációs 
és ügyvivő szakember. Magyarország Átfogó 
Egészségvédelmi Szűrőprogramjának igazgatója, 
az Európai Nemzeti Egészségvédelmi Program 
alelnöke. -  bármilyen személyére, családjára 
vonatkozó kérdést teszek fel neki, mindig csak 
visszakanyarodik munkájára. Elkötelezett szakember. 
De nem is lehet csodálkozni! Az „egészségkamion” 
szinte maga a csoda!

A program nagy előnye, hogy az átfogó 
vizsgálatok egy helyen, egy időben - a 
„csodakamionban” -  azonnali kiértékeléssel
elkészülnek. Minden jelentkező magyar állampolgár 
kap egy Egészség Könyvet. Egy vizsgálat értéke
30.000 Forint. De a vizsgálatok térítésmentesek. A 10 
éves programidőszak alatt folyamatosan ellenőrizheti 
egészségi állapotát. A 68 oldalas Egészség Könyv 
segítségével. A Programot 26 szakmai szervezet 
alapította és egy 46 fős szakmai bizottság, felügyeli.
A Program célja: - a betegségek megelőzése, az 
egészségi állapot javítása a legkorszerűbb
lehetőségekkel.
Üzenet a társadalom felé: - mindennapi életünkben 
jelentős szerepet játszik: a boldogság, a munka, a 
karrier, a szórakozás, és az öröm. De ha nincs 
egészségünk -  semmink sincs! Életünk legfontosabb 
értéke az egészség!
Miben segít a program? 2010-2020 között magyar 
lakosságunk egészségének folyamatos javításában. 
Figyelmet fordít a káros szenvedélyekre, szokásokra 
is: a dohányzásra, a mértéktelen alkoholfogyasztásra, 
a mozgásszegény életmódra, a helytelen 
táplálkozásra. Vele szembe állítja az egészséges 
táplálkozást, a mozgást, a javító programokat, a 
beteg-orvos kapcsolat javítását. Egyszerűen, az 
egészségtudatos éleünódot!
Néhány a Program 24 vizsgálatából: - a szív és 
érrendszeri vizsgálat, vérnyomásmérés, az artéria- a 
tüdővizsgálat, szemészeti- és hallásvizsgálat, SDS

allergia -  SDS arcüreg-vizsgálat, súlymeghatározás, 
csontos ásványai anyag tartalmának vizsgálata stb... 
Miért született ez a program? -  közismert tény, hogy 
a magyar lakosság átlag életkora elmarad az Európai 
Uniós átlagtól. A magyar népességszaporulat is egyre 
csökken, a társadalom létszáma 10 millió fő alá 
csökkenhet. Sajnos az Európai Unióban 
Magyarország vezető szerepet foglal el több 
népegészségügyet érintő megbetegedésben. Az átfogó 
szűrőprogramjáról bátran állíthatjuk, hogy jellegzetes 
egyedi magyar értékünk, „hungarikumunk”. A 
szakmai- és civil szervezetek sokasága mellett a 
kormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma is 
támogatja. A 2010-es évben már 144 helyszínen több 
mint 32 000 látogatót fogadott a Program. Több mint 
400 000 vizsgálatot végeztek el a szakemberek a 
„csodakamionban”.
Ez a „csodakamion” július elsején. - az Egészség 
Napon ott lesz a Panoráma Világtalálkozóján!
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Március. 1-én, 15-én és 29-én.
A januári pihenő után, február 15-én találkoztunk 
újra. Mindenki örömmel, mosolyogva, boldog 
újévvel köszöntötte egymást. Se vége se hossza nem 
volt a sok nyári élmény -  nyaralás beszámolóknak. 
Örömmel fogadtuk elnök asszonyunk javulását a két 
operáció után. Szokástól eltérően, mert mindig 
elsőnek érő Rozikának is bejött úgy tíz óra felé. Ő is 
súlyos operáció után most épül fel. Első committee 
gyűlésünket is meg kellett tartanunk, így a 
vezetőségnek komoly napja volt. A második fél év 
terveit kellett kidolgozni.
Március 1-én Ms. Eileen Edwards tart előadást, 
természetesen nagyon fontos információkkal. Március 
15-ére is kell készülődni. A Szabadság ünnepe ez. Mi 
magyarok 1848-ban kezdtük el szabadságunk 
kivívását. A keleti világ csak most kezd ébredezni. 
160 évig aludtunk. Vajon előrelátásunk vagy 
hazaszeretetünk volt olyan erős, hogy megrázta a 
zsarnok uralkodók hatalmát?

Legyünk mindig büszkék magyarságunkra, 
szépen csengő magyar nyelvünkre.
Végül szomorú szívvel, őszinte részvétünket 
tolmácsolom a kedves Viszneky családnak, fiúk 
tragikus elhunyta alkalmából. N.B.
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Március 9-én és 23-án lesznek.
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!

A februári Kisújságban megjelent képek is 
mutatták, hogy milyen jól sikerült a Karácsonyi 
záróünnepélyünk. Köszönet a Vezetőségnek, - mert 
ez volt az első alkalom, hogy a Klubhelyiségben, zárt 
és meghitt hangulatban telt el az évzáró.
A Klub krónikása -  Jocó -  szép és hosszú méltatást 
írt az mc2 értesítőjére, sőt még képeket is fűzött 
hozzá, amit a tagok meg is csodálhattak. A Klub hírei 
között megemlékezett a betegekről és 
gyengélkedőkről és mielőbbi felépülést kívánt nekik. 
Ausztrália tennészeti csapásairól így vélekedett:,, íme 
a hatalmas, minden nehézséget leküzdő ember! A 
tennészet egyetlen mozdulatára percek alatt gyarló 
esetlen kisgyerekké válunk. A természet tanít minket,

hogy figyeljük egymás lépteit, ha kell, segítsünk. 
Ilyenkor félre kell tenni minden kicsinyes 
különbséget, melyeket gyarló kis fejünkben 
ápolgatunk. Mert a holnap könnyen lehet 
visszavonhatatlan...és csak a bűntudat marad....”
Új évi fogadalma pedig: „legyen bennünk mindig 
sokkal kisebb személyi nézet, mint az embertársi 
tisztelet, és segítőkészség. És főleg, mi, 
MAGYAROK, - nem számít, hogy a Kárpát
medencének melyik részén volt a szülői-házunk. 
Legyünk egymással szemben csak magyarok. Se 
több, se kevesebb!”
A februári újév megnyitó ismét összehozta a Klub
tagokat, sőt még vendégeink is voltak -  indul a sokat 
ígérő 2011-es Klub-év. Megalakult az új vezetőség is. 
íme itt a lelkes „dolgozó társaság”. Jó munkát! Szerk.

..TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.
A 2011-es összejövetelek minden pénteken a 
megszokott helyen!
Mindenkit szeretettel várunk!

BR1MBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA,
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A szomorú hírünk az, hogy a közkedvelt elnökünk, 
Millin Gyuri és neje Katica egészségi okok miatt 
távoztak körünkből. Fognak hiányozni. Ez úton is 
szeretném a tagságunk nevében ismét megköszönni 
Gyurinak a sokévi jó és értékes munkásságát. Tudom, 
hogy kissé nehéz lesz a „cipőjét megtölteni”, de a 
tagság jóindulatával és segítségével ez sikerülni fog.

A legfontosabb bejelentésünket hagytam utoljára, 
mégpedig azt, hogy a Klubunk Március 27-én tartja 
megalapításának 20-ik évfordulóját. A 10-ik évforduló 
óta sok tagot vesztettünk el, de hála Istennek nagyon
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sok kedves és értékes új taggal szaporodtunk. Úgy 
érzem, illetve biztos vagyok benne, hogy Klubunk 
jövője biztosítva van.
Megőrizve magyarságunkat azzal, hogy összejövünk 
minden héten és egy második otthont adunk azoknak a 
magyar testvéreinknek is, akiket a sors egyedül 
hagyott. Kérek mindenkit, akinek információra van 
szüksége a Klubbal kapcsolatban, hívjanak fel az 
alábbi mobil számon : 041 832 2160. Szánthó Piroska.

Elnök.

Turula István és neje, született Herzsenyák Margit
52 évvel ezelőtt örök hűséget esküdtek egymásnak a 
LENDVÁNA Szent Katalin Templomban. E szép 
évforduló alkalmából nem csak a jelenlévő 
testvérekkel, rokonokkal, ismerősökkel ünnepeltünk 
együtt, - hanem habár csak gondolatban -  még a 
MURA VIDÉKI ismerősökkel, iskolatársakkal, 
rokonokkal is - mindenkivel, akire még emlékezünk!

Ott születtünk, ott éltünk azon a gyönyörű 
muravidéki tájon, egy kis falusi házban KAPCÁN 
több mint 77 éve. így gyermekkorunk felejthetetlen 
emlékei fűznek oda bennünket szülőföldünkhöz, az 
Óhazához.

AA háború befejezésével jöttek a megtorlások; 
egyedüli bűnünk csak az volt, hogy ott születtünk. A 
megélhetés harcában alul maradtunk, annak ellenére, 
hogy szülőföldünk természeti kincsekben gazdag volt. 
Bő termésre alkalmas földeinket patakjaink, és a 
Mura-folyó locsolgatta. A LEDVA hegy, koszorúzta 
körül a vidéket, mint édesanya védte a gyermekét 
minden természeti csapástól.
Sajnos szülőföldünk már nem biztosította a 
megélhetésünket, mert bűnösök voltunk, 
MAGYARNAK születtünk. Az 50-es években 
megindult a helyi fiatalok kivándorlása -  
körülményesen a „vasfüggönyön” keresztül egy 
ismeretlen remény földjére, egy szál ruhában.

Muravidéki ifjak közül nagyon sokan választották ezt 
az utat, - és rövid Ausztriai tartózkodásunk után 
Ausztráliát választottuk új lakóhelyünknek. 35 napi 
hajóút után megérkeztünk Ausztráliába -  és mint 
sokan a Bonegillai táborban volt első otthonunk. Nem 
bízhattunk másokban, csak a szorgalmas két 
kezünkben. Az új hazán környezet meg adta a 
lehetőséget, hogy szorgalommal és megtanulva a 
helyi nyelvet -  már 5 - 6  éven belül sikerült egy kis 
családi fészket összehozni. Tartottuk akkor is, mint 
most is a kapcsolatot a felvidéki -  Vajdasági - és 
Romániából jött magyarokkal itt az új környezetben. 
Találkozunk velük a különböző szervezetek 
összejövetelein. Unokáink sajnos már nem beszélik a 
magyar nyelvet -  belekapcsolódtak a helyi életbe -  
nem kell értük aggódni meg fogják állni a helyüket. 
Mi azért megmaradunk magyaroknak -  a sírig kísér 
bennünket.

Drága szülőföldünkkel együtt vagyunk éjjel, 
nappal, mert gyermekkorunk sok szép emléke 
szorosan fűz oda. Tündéri szép nekünk ott minden 
talpalatnyi föld, azért nagyon szeretünk, és soha nem 
tudunk elfelejteni! Turula István.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.

Szomorú szívvel köszöntünk el Bolla Jánostól és 
Sarkadi Gusztávtól, akik az elmúlt év utolsó pár 
napjában adták vissza lelkűket teremtőjüknek. Mind a 
két volt Klubtagunkat nagyon sajnáljuk, mindketten 
szerettek segíteni a magyar közösségen.
Sajnos a legelső klubnapunkon hallottuk, hogy a 
szünidőnk alatt még két kedves és régi tagunk szintén 
itt hagyott bennünket. Biró Albert és Lay Erzsébet. 
Áldás poraikra! Sokan voltak betegek, - van, aki már 
felépült, de van még, aki lábadozik, - kívánunk nekik 
mielőbbi felépülést, és jó egészséget.

Mi akik még ,jó karban” tartjuk magunkat, új 
erővel láttunk a már megszokott, Klubéletünk 
társadalmi munkájának! Kirándulást szervezünk -  
Echucá-ba. Sajnos csak három napra, - de az is jobb 
lesz, mint a semmi!
Az első zenés délután MÁRCIUS 27-én lesz!
Minden tagot és vendéget szeretettel várunk!
- és végezetül: kívánunk minden tagunknak, 
barátainknak, és mindenkinek jó egészséget, - az 
egész világnak békét és szeretetet az új Évre, a 
Vezetőség nevében tisztelettel Árpi.
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A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Március 7-én és 21-én találkozunk.
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reír. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORT JA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Március 5-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

DDMSz -  Értesítője!
Szüreti Bál - Március 19-én.
A jó hangulatról a Kék-fiuk együttese gondoskodik. 
Választékos ebéd, sütemény, majd utána lángos! 
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefon számán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f Princess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től: 
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

FIGYELEM ! FIGYELEM!!
A Hungárián Vide Club Melbourne

újra elindítja működését!
Butterer Ferenc kezdeményezésével, 

vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival! 
A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
(03) 9547 3104 telefonszámon.

H áziasszonyok  F igyelem !
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják G izellát a 

_______  (03) 9563 3296 telefonszámon.

Az Országgyűlés 2010. Május 26-án fogadta el 
a magyarállampolgárságról szóló 1993.évi LV. 

Törvény módosítását, amely lehetővé teszi 
2011.január 1.-től a határontúli magyarok 
Egyszerűsített, kedvezményes honosítását. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás honlapja a 
következő:

www.allamDolgarsag.gov.hu
A kérelmek benyújtása a Canberra-i Magyar 

Nagykövetségen, előzetes bejelentkezés 
alapján történik. A nagykövetség telefonja: 

(02) 6282 3226 vagy (02) 6282 2555 
Minden munkanap 9.00 -16.00 óra között.

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
http://www.allamDolgarsag.gov.hu
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M agyar Köztársaság 
M elbourne-i Konzulátusa  

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán de. 10 -  du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 f  

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952
E-mail: hunconsmelb@telstra. com s<

a z  a u s z t r á l i a i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra, ;;
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra.
Mindenkit szeretettel várunk! I

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferí@bigpond. com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

MAGYAR RADIO MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 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 hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
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!
Örömmel vettem tudomásul, 
hogy az MVSz és annak 
elnöke Patrubány Miklós is 
szívügyének tartja Petőfi Sándor 
földi maradványainak felkutatását.
Az elnök levelében fordult Szűcs Géza kulturális 
államtitkárhoz, és kérte, hogy a Kormány támogassa 
Petőfi Sándor földi maradványainak felkutatását, 
azonosítását és méltó eltemetését. „MVSz 
Sajtószolgálat; 7116/110111” Az MVSz Elnöksége 
egy Petőfi Bizottság életre hívásáról döntött, amelynek 
megszervezésével és munkájának koordinálásával 
megbízta Fuksz Sándor elnökségi tagot, az MVSz 
Felvidéki Országos Tanácsának elnökét.
Remélem sikeres lesz a kutatása -  de addig még nem 
lesz bizonyíték -  az én hitem Petőfiről megmarad!
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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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

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

