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ÁPRILISI KÖSZÖNTŐ,t

Húsvét táján bizonyára felmerül a kérdés: vajon 
miért pont a nyuszika hozza a piros tojást? A válasz 
a tojáshoz és a nyuszihoz kapcsolódó népi 
hiedelmek hasonlóságaiban keresendő. A tojás 
ősidőktől kezdve az eredet, a termékenység, a 
születés és az újjászületés egyetemes jelképe. A 
Keresztény Húsvét, mint az ősi tavaszi 
termékenység ünnepek egyenes ági leszármazottja, 
természetesen az újjászülető világot jelképező 
tojásokat is örökölte.

Hasonló a tojáshoz, a szapora nyúl is a 
termékenység a születés és a tavasszal újjáélendő 
természet szimbóluma.

Nem véletlen tehát, hogy a tojás ás a 
nyuszika, a tavaszi újjászületés e két egyetemes 
hozdozója végül egymás mellett jelennek meg mint 
a Húsvéti Ünnepek hírvivői.

Gyermekeink, unokáink felé a jelképes 
nyuszika vigye a szülői szeretetet, teremtsünk 
békét, megelégedést családunkban, hogy tovább 
fejlődhessenek, gyarapodjanak mindannyiunk 
boldogsására.

A KISÚJSAG és Szerkesztői minden 
kedves olvasójának

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
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ÁPRILIS ÉS A HÚSVÉTI 
ÜNNEPEK.

A naptári év negyedik hónapja, amelyet az 
egyház Szent György havának nevez. Harminc napot 
számlál. Gyakran változó, kiszámíthatatlan időjárása 
miatt, Magyarországon bolondos áprilisnak is szokták 
nevezni, s ezt a fogalmat a közmondásokban is régóta 
alkalmazzák. Egyes tudományok kutatások szerint az 
"április bolondja" és a hasonló fogalmak szorosan 
kapcsolódnak a római Quirinaliához, amely a bolondok 
ünnepe volt. Egyébként a hónap elnevezése is római 
eredetű, amennyiben a latin "aperire" szóból ered, 
melynek jelentése: kezdeni, megnyitni és nyilvánvalóan a 
természet tavaszi újjászületésével függ össze. Kevésbé 
ismert az ilyenkor szokásos áprilisi tréfák eredete, azon 
kívül, hogy az európai germán népek körében a 
legelterjedtebbek.

ÁPRILIS JELES NAPJAI:

ÁPRILIS 1. A TRÉFÁK NAPJA.

Az áprilisi tréfák, és az azzal járó hiszékeny 
emberek "bolonddá" tétele ma már elterjedtek az egész 
világon. Nem is tudjuk biztosan honnan ered és miért, 
csupán következtetésekből gondoljuk, hogy talán római 
eredetű, mások az indiai Huli-ünnepséghez hasonlítják. 
Van egy olyan felfogás is, hogy a Tavaszi Napforduló 
ünnepségek utolsó/első napja lehetett, és amikor 1564- 
ben a naptári év kezdetét Január 1-re helyezték át, az 
egykori újévi ajándékozást és annak hiányait pótolhatta.

A lényeg az, hogy mindenkinek óvakodnia kell a talán 
még kellemetlen és sokszor kegyetlen tréfáktól. Senki 
sem mentes az áprilisi tréfáktól. Hivatalos tudósítások, 
rádiókban, újságokban megjelenő hírek, hirdetések 
jelennek meg abban a reményben, hogy talán sikerülni 
fog "lóvá tenni" egy két hiszékeny hallgatót vagy 
olvasót.

Ma már ez a lóvá tevés sok esetben 365 napon 
(egész éven) át történik a világ klasszikus hirdető, 
mindent ígérő - keveset nyújtó reklámain keresztül. A 
sok sok hirdetést olvasva és látva mindég arra 
gondoljon az aki józanon gondolkozik, hogy prilis 1 
csak egyszer van egy évben!

HÚSVÉT NAPJAI. JELENTŐSÉGEI...

A Húsvét Vasárnap előtti péntek, Nagypéntek. 
A Biblia tanúsága szerint Jézus megkínoztatásának és 
kereszthalálának napja. A protestáns egyházak már ezen 
a napon ünnepük a megváltást, amely tanításuk szerint- 
Jézus kereszthalálával következett be. Az ünnep első 
nyomai а IV. századig nyúlnak vissza és szertartásai a 
VIII. században alakultak csak ki. Eredetileg a 
keresztények nem tartották ünnepnek, hanem szigorú 
böjti nap volt.

Húsvét szombatja, Nagyszombat. A katolikus 
egyház Jézus sírban nyugvásának napjaként tiszteli, a 
görög katolikusok és a görögkeletiek Jézus halálának 
gyásznapjaként ülik meg. Nagyszombaton még tart a 
böjt, de már előkészületek a Jézus feltámadásának 
megünneplésére megkezdődnek. Sütik a húsvéti 
kalácsot, a húsvéti édes kenyeret, főzik a sonkát, 
mellette a tojásokat. Készülnek a Vasárnapra.

HÚSVÉT VASÁRNAPJA :

Az egyházi év legnagyobb ünnepe. Jézus 
feltámadásának, az emberiség megváltásának 
örömünnepe. E napon ér véget a böjt.

A Húsvét eredete a római korba - de 
valószínűleg az ősvallásig - nyúlik vissza, amikor is az 
újra feltámadt fényt, s annak istenét ünnepelték.

Figyelemre méltó, hogy a Húsvét napját csak 
313-ban határozták meg, a római zsinaton, amely 
szerint: "A húsvéti ünnep mindenütt a tavaszi 
napéj egyent követő holdtölte utáni első vasárnap 
ünnepeltessék meg, s ne a zsidókkal együtt, az 
ószövetségi tradíciók által előírt időben."

A keresztény világ a római, majd az azt követő 
niceai zsinat által meghatározott napon ünnepli ma is a 
legnagyobb ünnepét a Húsvétot, Jézus halottaiból való
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feltámadásának napját, ami a számítások szerint a 
naptárban március 22-e és április 25-e közé esik.

A niceai zsinat a Húsvét időpontjának 
meghatározásán kívül előírta azt is, hogy mi legyen a 
húsvéti ünnepi eledel. Elrendelte a bárány, a kalács és a 
tojás fogyasztását. Az utolsó vacsorán Jézus és az 
apostolok ezekből készült eledeleket fogyasztottak a 
leírás szerint.

A VIII-IX. század óta szokássá vált az ünnepi 
ételek bemutatása a katolikus templomokban. Itt 
megszentelték azokat. A sonka megszentelése а X. 
századig követhető vissza, a tojás szentelését pedig a 
XII. század óta végzik. Ezekhez az egyházi, liturgikus 
szertartásokhoz kötődik a népi hiedelmek és szokások 
egész sora.

A húsvéti nagymisére kosárban vitték a 
megszentelésre váró ételeket. A magszentelt ételeknek 
pedig varázserőt tulajdonítottak.

HÚSVÉTHÉTFŐ;
A Húsvét vasárnapját követő nap. A magyar 

népnyelv "Vízhányó", avagy "Vízbevető" hétfőnek 
nevezi, az e napon szokásos locsolkodás miatt.
A húsvéthétfői népszokások igen sok változata ismert. 
Régebben vödör vízzel öntözték meg a leányokat, 
mostanában inkább illatos vízzel, kölnivel. A locsolásért 
hímes tojást, leginkább pirosra festett tojást kapnak a 
legények. Ennek a szokásnak különös jelentése is van; a 
tojás a termékenységet, az újjászületést jelképezi, a piros 
szín viszont - már ősi hiedelmek is - bajelhárító, 
szerencsét hozó erőt tulajdonítottak.

A húsvét hétfői locsolkodás társadalmi szokássá 
vált, most már a locsolókat étellel és itallal is kínálnak, 
megvendégelik őket a lányos házaknál. Az "étlapon" 
természetesen a kalács, sonka, tojás, sütemények és 
italok szerepelnek.

Azok a legények akik már "bennfentessek" a 
lányos háznál ebédmeghívásra is számíthatnak, ami 
rendszerint a megszokott családi formalitás kerete között 
zajlik le.

Húsvét hétfőn már más ünnepi ételek is az 
asztalra kerülnek.

Melbourne kiemelkedő húsvéti nagy eseménye 
a "HÚSVÉTI BÚCSÚ" ami évről évre összehozza a 
magyarokat a Regnum Mariánum-ban (21 Elgin Ave 
Armadale 3143).
йркжга 12-ér  i)ásvÉT vriSftimriPjftR 
EGYETLER KftTQLUKUS SEERTIO TSE 
Ш ЕЫ ЗО Ш Ш Е-Ьеп d .e . l l  -  к о р  К  REQRÜST 
ШК Ш К Ш Ш -Ъап. a m i!  k ö v e tn i  fo g  a  
DÚSVÉT3 BÚCSÚ. Mindenkit szeretettel vár a 
Melboume-i Katolikus egyház közösség.

Шппа Шti 2tití>ió SS 
( ä n d e r t )

Alapítva : 1970-ben.
M agyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó fo lyta tólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, K opott vagy sérült 

O L A JF E S T M É N Y E K E T  
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
Ú JJÁ  V A R Á Z SO L JA  

m érsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

R esta u rá to r
A the Australian Institute fór The Conservation o f 

Cultural Material Inc.-tagja.
B IR R A G A  RO A D , B E L L E V U E  H IL L , NSW . 
____________Telefon: (02) 365-3532___________

SZÁ ZAD  ÉVFORDULÓ.

A korábbi elbeszélések azt bizonyítják, hogy a 
század évforduló idején, nagy százalékban csökkent az 
idősebb korúak között való elhalálozás. Ezt részben 
annak tulajdonítják, hogy mindenki vágya megérni , 
esetleg az utcán (a Chappel Street-en, a Csap-utca 
helyett) táncolni a 2000-év kezdetén.

De mikor veszi kezdetét a XXL- század?... csak 
akkor kezdődik valójában, ha vége lesz a 2000 évnek. 
Ténylegesen а XXI.-ik század csak 2001-ben veszi 
kezdetét, amikor a 2000 éy Szilveszter éjszakáján 
kívánunk egymásnak: Boldog Uj Évet.

A Gergely naptár szerint Jézus születése után az 
első év nulla év volt és csak attól számolják a Krisztus 
előtt és Krisztus után-i megjelöléseket. (Before 
Date=BD és After Date=AD)

Még idejében kezdjük el az előkészüléseket az 
ünneplésekre, (nemcsak a Sydney-i Olympiára 
gondolva) tervezzünk előre, hogy felejthetetlen legyen 
az 1999 december 31, a 2000 év kezdete.

Itt Victóriában több mint 40 különböző 
szervezet (Australian Coalition 99 Vic.) segít az ünnepi 
előkészületekben. Ez alkalommal nem csak " B.Ú.É.K- 
ot hanem Boldog Új Századot is kívánunk egymásnak.

BOLDOG ÚJ SZÁZADOT !

Zalápi.
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

Kupléverseny a magyar 
Fészek íffűvészhlubban

A Budapesti Fészek Művész
klubban ( amely a Párizsi Mü- 

vészklub után, Európa máso
dik legjelesebb művészklubja) a 

fenti meghívó alapján zsúfolásig megtelt a színházterem. 
Most már hagyományőrzőn - másodszor!

Hiába! a pesti kabaré, a könnyű táncos, énekes 
számok mindig vonzották a közönséget. A kemény 
szocreál kultúra sem tudta felszámolni...

Az idei műsort Baranyi Ferenc, a magyar - 
olasz szakos tanár, író, költő vezette, akinek írásait 1957 
óta közlik az irodalmi lapok. (Az egyik legismertebb 
népszerű műve a: Villámok balladája.)
Baranyi, a műsorvezető, könnyedén, szellemesen vette és 
osztotta a lapot, mint konferanszié. Elöljáróban elemezte 
a kupié formát is. A kupié refrénes szerkezetű, csípős, 
időszerű célzásokat tartalmazó kabarédal. Baranyi 
szerint: vicc dalban. Ezt testesítették meg a 
közreműködő művészek: vicceket daloltak, dalolva 
vicceltek!

Gyurkovics Tibor, a sokoldalú gyerekversíró, 
gyógypedagógus, műfordító is a szereplők között volt. 
s "kuplés munkájáért" Kibédi Ervin, a nemrég elhalt 

neves színész, költő, kupléénekes kalapját kapta örökül.
Majláth Jenő énekes múltjáért, a Fészek 

pódiumán előadott horgászdaláért ifjú Benkő Péter 
színész édesapja, a mindig elegáns "úri színész", az 
elhalt vitéz Benkő Gyula kalapját adta át meghatottan 
jutalmul.

Székhelyi József, neves színművész, a Fészek 
Művészklub egyik alelnöke ószeres kupléjával aratott 
nagy sikert, amelyben az új magyar kapitalizmust 
gúnyolta ki dalban.

Nagy tapssal ünnepelte a Fészek-közönség 
Kovács Erzsi ( a színpadról sokáig eltiltott) énekesnő 
dalait is. A dalokat Dobsa Sándor és együttese kísérte. 
A rendező az elhalt ismert komikus Bilicsi Tivadar 
lánya, Bilicsi Erzsébet volt.

dr. Szalontai feva.

MAGNA CARTA TRAVEL
A hosszú évek óta közismert 
BÉLA (BENKE) SZEPESY 

utazási irodája
309 Glenhuntly Road. Elsternwick

Egyéni és csoportos utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 és 9523-6981 
___________ Sydney: (02) 746-9964___________

MIÉRT VONZÓ BÜKFÜRDŐ A KÜLFÖLDI 
MAGYAROKNAK?

Bükfürdő közvetlenül a magyar - osztrák határ 
mellett van. Tiszta, rendezett gyógyfürdőhely. Az 
üzletek, a fürdő, a hotelek alkalmazottai mind beszélnek 
németül, esetleg angolul is. Nagy az idegenforgalma. A 
kiszolgálás előnybe részesíti a külföldi vendégeket, így a 
magyarok által megszokott átlagnál figyelmesebb, 
udvariasabb mindenhol a kiszolgálás.

Nyugat- Magyarország egyik legkedveltebb 
gyógyhelye. Ausztria felől könnyen megközelíthető. 
Szombathelytől csak 27 kilométer, a gyógyfürdő része a 
jól kiépített közlekedési hálózatnak. Bükfürdő a 
gyógyuláshoz, a pihenéshez, akár a kirándulásokhoz a 
legkedvezőbb feltételekkel várja vendégeit.

A gyógyfürdőben májustól - októberig egy 13 
holdas ápolt parkozott területen hét (7) thermálvízes 
gyógymedence, különböző gyermekmedencék és 
úszómedence is található. Az 1282 méter mélységből 
feltörő 58 Celsius fokú büki gyógyvíz kiváló minden 
mozgásszervi betegség kezelésére.

A gyógyvíz ivókúra formájában is kitűnő. 
Enyhíti az emésztőszervi panaszokat. Magas a szénsav 
tartalma. Ezáltal frissítő, üdítő ital, keringésjavító 
hatású.

A betegek rendelkezésére áll a fürdő felkészült 
reumatológus - fizikaterápiás szakorvosa, egészségügyi 
személyzete és hatásosak a balneoterápiás kezelések: a 
masszírozás, a súlyfürdő és a vízsugár-masszírozás.

A Büki gyógyvízből egy magyar- ausztrál 
vállalkozó, egy ausztrál kozmetikai kft. Észak- 
Magyarországon egy magas hatásfokú regeneráló 
reumakenőcsöt, Termál gyógyvíz-borkrém néven hoz 
forgalomba. A krém hidratáló hatása folytán kiváló 
bőrápoló, jó izomlazító. Hatóanyagai természetes
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anyagokból bioszintézissel készülnek. Ezek a 
hatóanyagok bioszintetikus metalloproteinek, amelyek a 
sejtekben az izomzatban. a bőrben fontos szerepet 
játszanak. A krémet hét (7) napon át kúraszcrücn 
javasolják használni. Naponta kétszer - háromszor kell 
bekenni vele a fájó, érzékeny testrészeket (akkor is, ha 
éppen abban a pillanatban nem jelentkezik fájdalom). A 
krém hatását szakorvosok vizsgálták, s a vizsgálat a 
betegek 80 százalékánál jó eredményt mutatott.

Ajánljuk Bükfürdőt a külföldi pihenni kívánó és 
reumától szenvedő magy aroknak.

sz. é.

JETARIA TRAVEL
Licence No. 31884 3188

43 Ross St. TOORAK

Minden utazási ügyben forduljon 
bizalommal Koltai Zsuzsához

Egyéni és csoportos utak szervezése 
Magyarországra 

vagy a világ bármely tájára 
Nem bánja meg ,ha velünk jön! 

Kedvezményes árak LAUDA és ALITALIA 
Légitársaságokkal.

Magyarországon olcsó szállásbiztosítás, üdültetés 
a Zalakarosi Termálfürdőben. 

Érdeklődés: 9827-1800 és 9803-4372 telefonon.

S z e r e s s é t e k  a z  Ö regeket!

Nagyon szépen kérlek titeket: 
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat.
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...
És nagyon szépen kérlek titeket: 
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek ők már eleget.
A vigasztalói ti legyetek.
És nagyon szépen kérlek titeket: 
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyék őket szűk odúkba.
Ne zárjátok őket otthonokba, 
Hallgassátok meg panaszukat. 
Enyhítsétek meg bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok.
Legyen számukra mosolyotok.
És nagyon szépen kérlek titeket: 
Szeressétek az öregeket.

Ok is sokat küzdöttek értetek.
Amíg felneveltek bennetek,
Fáradtak ők is eleget.
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ok is elfogadtak titeket,
Mikor az Isten közéjük küldetett.
Azért én kérlek titeket:
Szeressétek az Öregeket.

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja őket közületek.
Ti foglaljátok cl a helyüket.
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mind azt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intlek titeket,
Szeressétek az Öregeket!

A Brisbane-i Magyar Rádió nyomán.

A szabadkai 
Kosztolányi Dezső 

Diáksegitő Egyesület 
ismertetőiéből....

Minden nemzet, nemzetség 
küzd és elszántan küzdenie kell 
fennmaradásáért, nemzeti tudatának fenntartásáért. 
Ebben a harcban minden nép húzóereje az értelmiség, 
vállalkozók és szakmunkások.

A tudás alapja a közép és felsőfokú oktatás. E 
nélkül nem tudunk helytállni egy mindinkább versengő 
\ilágban.

Már hetedik éve működik Szabadkán a diák 
segélyzés, amely célul tűzte ki a hátrányos helyzetben 
lévő, de tehetséges, kitűnő és jeles, közép és 
felsöoktatású diákjainak támogatását.

Az 1996/97-es tanévben 369 diákot 
támogattunk, ebből 224 középiskolást és 145 egyetemi 
és főiskolai hallgatót 57 vajdasági helységből, havi 
10.000 DM értékben. 50, 100, 130. dináronként.
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Az 1997/98-as tanévben az Egyesület "200 
vajdasági magyar diákvédnököt keres" jelszóval 
mozgalmat indított. Az Egyesület tervei szerint a 
nyugati országok segítsége által fogja biztosítani az 
ösztöndíjjak fizetését. A segítő országok közé tartozik 
Canada. Németország, Ausztrália. USA, Svájc és mind 
azok az országok ahol a magyar emigrációt elér és 
segítséget eszközül ki a Diákfenntartó Egyesület. A 
diákok megsegítése mellett, az Egyesület fenntartja és 
kibővíti a 1600 könyvvel rendelkező könyvtárát. Tervez 
tanfolyamokat a Szabadkán tanulók részére, magyar, 
történelem, helyesírás és klasszikus táncok tanítása 
szerepelnek a tervlapon. A tanfolyam egyik fö célja a 
szabadkai magyar fiatalok ismerkedése, barátkozása. 
hogy magja legyen a magyar ifjúság szervezésének, ami 
még mindig késik.

Az Egyesület több más nemes terv
megvalósításán keresztül a  magyar nyelv, a
hagyományokat és kulturális műveltséget terjeszti a 
szabadkai közép és felsöoktatású diákok között. Az 
Egyesület jelszava:segítsetek, hogy mi is segíthessünk!

Kedves olvasóink figyelmébe ajánlva, e nemes 
célok támogatását a lehetőségük szerint szíveskedjenek 
továbbítani a KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
DIÁKFENNTARTÓ EGYESÜLET-hez Szabadka 
Tolsztoy u. 8. Jugoszlávia.
Folyószámla: 46600-678-7-9513.

"Kezembe veszem azért az igazság 
iránytűjét, hogy az általa jelölt irányt követve 
kezdjem meg ismertetésemet, mely mindenek előtt 
Torockó eddig homályba burkolt, mi több, 
elferdített történelmét fogja felkarolni, hogy múltnak 
tudata a jelent megérthetővé tegye, hogy a tiszteletet 
gerjesztő jelen a múltnak helyes ismeretén találja 
meg biztos alapjait!"

Orbán Balázs irta ezeket a 
sorokat 1871-ben. amidőn nagy- 
müvén, a Székelyföld leírásán 
munkálkodott és az Aranyosszék-röl a 
szomszédos Torockót is meglátogatta.
Képzeletét megragadta a városka 
szabadságküzdelmeinek a története.
Történelem szemléletét élete végéig 
meghatározta az elnyomottak iránt 
érzett rokonszenv és a zsarnokság 
gyűlölete. Ezért volt számára 
örökérvényű példa a görög

városállamok perzsaellenes élethalálharca és ezért 
tisztelte, bálványozta 1848 eszméit. Természetes, hogy 
úgy érezte: igazságot kell szolgáltatnia a sokat 
szenvedett torockói népnek, 
írásos emlékek hiányában 
nem tudjuk, hogy a magyar 
középkor folyamán mikor 
kezdték művelni az ókor
ban elhagyott torockói vas- 
bányákat. Az Erdélyban 
megtelepülő magyarságot a 
tordai sóbányák és az Ara
nyos folyó aranytartalmú 
homokja vonzotta ide а X - 
XI. században. A torockói
völgy- talán megmaradt volna erdőségnek és legelőnek, 
ha nincs vasérc a föld mélyében, olyan nehezen 
megközelíthető és szűk helyen fekszik az Erdélyi- 
érchcgység keleti végében. Ma mindössze négy község 
található benne, a magyar lakosságú Torockó és 
Torockószentgyörgy. valamint a román lakta 
Gycrgy ános és Bcdcllö. Az egyik útja Tordáról indul az 
Aranyos völgyén felfelé, a másik út Nagy enyedtöl vezet 
a Kököz festői szorosán át Torockónak. A völgyet 
hatalmas hegycsúcsok fogják közre: Tilalmas. Egyeskő, 
Ordas, Szilaskő, Púposkö, Vidálykö, Ragadozó, de a 
legnevesebb köztük a keleti határt alkotó Székelykő, 
mely Jókai Mórt elragadtatott mondatokra fakasztva: 
"Egy óriási bérctömeg, fehér mint a csontkoponya, 
emelkedik fe l  meredeken s hosszú, eget-emelő sáncfalat 
képez a völgykatlan előtt, melyet a másik oldalon 
rengeteg erdővel borított hegylánc zár körül. A kopár 
szirtfal a "Székelykő" történelmi ős emlék,
barlangjaiban a bronzkorszak emlékmaradványaival, 
mely Dzsingisz Khán fiának hordáival dacolt egykor; a 
mongol és székely nyilak hegyeit most is feltúrja még 
az ekevas...." (Egy az Isten.)

Torockó főtere, háttérben a Székelykővel.
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A Székelykő látványának hatása alól aligha 
vonhatja ki magát, aki először látja. Nemhiába fűztek 
lenyűgöző alakjához az itt lakók cs az erre jártak 
mondákat és mítoszokat. A vár egykori védőit, az 
aranyosszéki székelyeket V. István Király még erdélyi 
herceg korában. 1264 körül telepítette le. A torockói 
völgy ekkor már nem volt lakatlan, különben a 
székelyek szállásterülete nem végződött volna éles 
határvonalban a Székelykőnél. Torockó vasipara 
azonban csak a XIV.sz. folyamán indulhatott igazán 
fejlődésnek. Ekkor épülhettek a vízi energiát korszerűen 
hasznosító első hámorok, amelyeket a XV.sz.-tól már 
rendszeresen említenek a hiteles források. A torockói 
bányászok és vasmunkások társadalmi harcának kezde
tei, a Mátyás Király halála utáni időre tehetők. A 
felvirágzott vasgyártás és az Erdély határain is túljutó 
vasáru-kereskedelem mezővárosi fejlődést és jólétet 
biztosított a településnek. Hogy Torockónak voltak-e 
valóban Árpád-házi királyoktól származó privilégiumai? 
-ma nem bizonyítható. De bizonyos, hogy a bányász
városka belső önkormányzatot és a jobbágy községekhez 
képest viszonylagos függetlenséget vívott ki magának.

Torockó lakossága a reformáció idején az 
unitárius hitet választotta. Jó nevű unitárius algimnáziu
mába messze földről érkeztek diákok. Sok nemes 
értelmiségit nevelt fel, készített elő magasabb 
tanulmányokra, köztük a magyar népköltési gyűjtés 
kimagasló egyéniségét, Kriza Jánost is (1811-1875). A 
szomszédos Szentgyörgy unitárius paplakán pedig ma is 
emléktábla hirdeti, hogy ott született az utolsó erdélyi 
polihisztor , a száz évet élt Brossai Sámuel (1797-1897) 
Az iskolában nemcsak ími-olvasni tanították a bányász- 
gyerekeket, hanem erős történeti tudatot is neveltek 
beléjük, az ősi kiváltságok jogosságának és 
büszkeségének tudatát. A XVIII.sz.-ban keletkezett az a 
hagyomány, mely szerint a város felső-ausztriai telepe
sekből és székelyekből származó népe még a tatárjárás 
előtt kapott előjogokat a magyar királyoktól.

Torockó népének 1848 hozta meg a várva várt 
szabadságot. Ekkorra azonban vasbányái majdnem 
kimerültek és - bár az utolsó három 1949-ig működött - 
az iparosok, akik a vasat előállították és feldolgozták, 
már a múlt század második felében alulmaradtak a 
gyáriparral való versenyben. Századokon át azonos 
módon folytak a munka fogásai, régi ipari 
tapasztalatok tűntek el. A vastárgyak számos 
változatban és rendeltetéssel készültek a messze földön 
híres mesterek kezén: gazdasági eszközök, épület vasak, 
sőt fegyverek is. De szóljon erről 1625-ből 
Szentmártoni Bodó János Vasról való énekének néhány 
sora:

Vas hegyes töri, vas az ő sisakja.

Vasból áll az inge, vas az ő puskája,
Vasból csénálnak zablát lovaknak.
Vassal kaszálnak szénát is azoknak.
Vassal aratnak búzát az országnak 
Vassal csénálnak hordót is a bornak.

A mészárosok vassal vágnak felsált.
Vasból csénálnak kést is az étkeknek.
Vasból csénálnak békót a vétkeknek.
Vas járja nyomát a malomköv eknek.

A múlt század második felétől mindinkább 
jelentőségét vesztő és félreeső Torockó különösen szép 
népi művészet őrzőjévé lett. Virágos bútorfestése és 
hímzése is pompás és nevezetes, a legszebb azonban az 
ünnepi népviselete.

Talán nincs még magyar népviselet, amely- 
klasszikus formában (a múlt század második felén) 
annyiféle ruházati anyagot használt volna, mint a 
torockói. A pirossal hímzett női ingre alkalom és kor 
szerint más-más bőr és posztó ruhadarabot öltöttek. Az 
ujjatlan bunda bőrből készült, selyemmel hímezték és 
rókaprémmel szegték. A menyecskék szívesen hordták a 
fehér irhából vagy posztóból szabott, prémmel bélelt 
paráznát. A fiatalok és idősek egyaránt viselték a 
sötétkék vagy fekete posztóból varrott, sűrűn ráncolt 
palástot és a bárány-prémes, zsinóros mentét. A szok- 
nvafélék közt található a muszuj, amelyet munka közben 
föltüztek, s így belső alsó széle kifordult; az ünnepi 
fehér gyolcs, sűrűn ráncolt fersing. a piros, kék, zöld 
kockás posztó moldonok. Az eladó lányok dísze volt a 
párta, fekete bársony, melyet aranycsipke borít, és



8. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

vállig érő selyemszalagok lógtak rajta. A fiatal nők 
öltözetét apró mintás (piros és barna) kötény, a ruha, 
tarka selyemöv, míves brossok, gombok és kapcsok 
ékítették. Nyakukon piros gránátgyöngyöt, lábukon 
kunkori orrú piros kordován csizmát viseltek. A férfiak 
lobogós ingét bőrhímzéssel virágozott széles öv 
szorította a derekukra. Ványolt posztóból szabott, feszes 
fehér nadrágot, a harisnyát hordták, és magyar szárú 
(ívelt) fekete csizmát húztak a lábukra. Vállra vetett 
bundalájbijukat bőrrátét díszítette, ujjas fehér 
ködmönü-ket rókaprém szegélyezte. Nagy ünnepeken 
hordták a posztóból varrt, combig érő, szűrféle condrát. 
Jellegzetes formája volt a fejrevalónak: a fiatalok kerek, 
fehér báránybőr sapkát, az idősebbek fekete kucsmát 
vagy kerek kalapot viseltek.

A torockói viseletét ma már ünnepnap is ritkán 
öltik fel. Parasztszobák ládái őrzik, a múzeumok pedig 
ritka kincsként tartják számon, ha magukénak 
mondhatnak egy-egy teljes népviseletet. Hű tanúja ez a 
viselet a vidék történetének. Fő vonásaiban а XVII - 
XVIII. századi erdélyi nemesi és polgári öltözködés 
szokásait tartotta meg. A Torockó-völgy népviselete, 
amelynek harmonikus szépsége hajdan épp úgy 
elkápráztatta a látogatót, mint ma is a Székelykő és a 
védelmében meghúzódó települések megragadó 
látványa. Ezért is búcsúzunk tőle, rajongója, Orbán 
Balázs szavaival: " Torockót pedig az, ki a természet 
nagyszerűségében élvet talál, kire az eszményileg 
szépnek hatása van, feledni soha sem fogja; ki azt ily 
lelki hangulatban egyszer látta, az bizonnyal vissza fog  
oda vágyni, mert e városnak fekvése, környezete oly 
nagyszerű, hogy azzal eltelni, annak szépsége kincseit 
teljesen kimeríteni soha sem lehet."

Dr. Kosa László
tudományos kutató nyomán.

Minden nemű fém mű tisztítást és 
festést vállalunk...

Speciális homok-fújó tisztítás ipari és 
házi vonalon.... 

Rozsdamentesítés!
Szaktanácsért és árajánlatért'forduljon

Gargya Ferenchez Tel: 94551366
T.J. Blast Cleaning;

37 Crissane Road, H EIDELBERG W EST, 3081.

RECEPTEK....
A Húsvéti Ünnepek alatt minden magyar család 

a legízletesebb ételeket készíti el, a család és a kedves 
vendégek örömére. Ki ki, a maga módján állítja elő a 
most már majdnem kötelező sonkát, és a vele járó tojást, 
körítéseket. így hát én csak két dolgot írok le, ami 
nálunk szokásosan hozzá tartozik a Húsvéthoz:

FO SZ LÓ SK A LÁ C S.
Hozzávalók: 500 gr. liszt, 25 gr. élesztő, 25 gm. por
cukor, 1 tojás, 1 tojássárgája, csipetnyi só, 250 ml. tej, 
150 gm. vaj.

Egy kisebb tálba összekeverjük a 4 evőkanál 
lisztet, 1 kanál cukrot , a tej egy harmadát és egy 
negyedét az élesztőnek összemorzsolva. Betakarva 
hagyjuk hogy megkeljen.(15-30 perc) Egy nagyobb 
tálba hozzáadjuk a megmaradt anyagokat, lisztet, 
élesztőt, a tojást és a tojás sárgáját, sót, és adjunk hozzá 
melegtejet hogy összegyúrva adjon egy nem túl kemény 
tésztát. Tovább gyúrva hozzá adagoljuk a lehűtött 
megolvasztott vajat. Az így jól kigyúrt tésztát lisztes 
takaróval lefedve 1 és 1/2 órán keresztül kelesztjük. 
Kelesztés után lisztes gyúródeszkán, három tekercset 
csinálunk a tésztából, állandóan forgatva, hogy magas 
és göbölyűek legyenek a tekercsek. Befonás után a 
végeket alá hajtva, még egy 1/2 óráig kelni hagyjuk. A 
tetejét megkenve tejjel, vagy felvert tojással kis vajjal 
kikent tepsiben 1/2 óráig sütjük, közepes sütő
hőmérsékleten. Csak akkor vágjuk fel ha a kalács kihűlt.

Húsvét után, amikor az ünnepeknek vége van, 
nálunk mindég "főtt-tojás többlet" keletkezik. Akár 
adjuk akár kapjuk, de mindég több marad meg mint 
amennyit el tudunk fogyasztani. A főt tojások 
felhasználására szánt recept:

R A K O T T  BU RG O N Y A .
Hozzávalók: 1 kg. burgonya héjában főzve, 4 drb. 
(vagy amennyi kényelmesen belefér) főtt tojás, 5 
dkg. zsír, 1-2 dl. tejfel, 2 evőkanál fehér mártás, (2 
dkg zsír, 2 dkg. liszt, 1 dl. tejjel elkészítve) 25 gm. 
kenyérmorzsa, 2 dkg. zsírban, vagy vajban 
megpirítva. Csabai kolbász karikára vágva, sonka 
darabok apróra vágva.

A  burgonyát, tojást karikára vágjuk és egy 
tűzálló edénybe amit lezsírozunk és a prézlivel 
bevonunk. Rétegekben belehelyezzük a burgonyát, 
tojást, sonkát vagy kolbászt, kis sót a burgonyára 
és meleg zsírral locsoljuk. A legtetejére burgonya



AUSZTRÁLIÁI KISŰJSÁG
9. oldal

kerül, meghintjük kenyérmorzsával és fehér 
mártással, tejföllel öntözzük. 15 percre a forró 
sütőbe tesszük (locsolni lehet közbe is) melegen, 
savanyúsággal tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!
Remélem, hogy kevesebb fötttojás megy kárba az 
idén!

KOMPUTER ÉS INTERNET KLUB 
MELBOURNE-BEN

A "Hungarofest" alkalmával elindított mozgalom 
fokozottabb előkészítéséről kell beszámoljak:

A Komputer Klub és a Kisújság szerkesztősége 
két különböző tanfolyam előkészítésén dolgozik;
Az egyik kurzus a "Komputer és az Internet működése" 
magyar szisztémákkal. Ez a tanfolyam egyszer egy 
héten (megnevezett napon) esténként öt hétig tartana. A 
komputer A,B,C-től az Internet működéséig. Különös 
hangsúly a magyar szisztémák felhasználása lesz.. A 
tanfolyam $50.00 fejenként, amiben egyéni oktatást is 
eszközlünk minden jelentkezőnek. Jelentkezni, vágy- 
további felvilágosítást Barna Szilárdtól 03 9560 9918, 
vagy a Kisújság szerkesztői telefonján 03 9879 8203.

A második tanfolyam, „Magyar nyelvű iskola 
felnőtteknek- Internet segítségével",- terv szerint egy 
"alapfokú" nyelvtudást fog nyújtani a magyarul 
egyáltalán nem beszélő kezdőknek. A tanfolyam a 
tervezet szerint hat (6) hónap terjedelmű lenne, egyszer 
egy héten, (megnevezett napon, este 6:30 kezdettel) 
Árát, és kezdési időpontját a jelentkezők számától 
tesszük függővé. Érdeklődés és jelentkezés a Kisújság 
szerkesztőségi telefon számán: 9879 8203.
A következő összejövetele a Komputer Klubnak április 
1-én Barna Szilárdnál, 7:30-kor. Érdeklődés a 9560 
8203 telefon számon. Mindenkit szeretettel várunk!

Március utolsó hétvégén rendezték meg az 
ETNIK Cserkészcsapatok 20. jubileumi táborukat 
Kilmorc közelében. Az E.S.G.A.V. szervezet - Ethnic 
Scouts and Guides Association of Victoria - az Észt, 
Lett, Litván. Magyar, Lengyel, Orosz és Ukrán 
emigrációba szakadt cserkészcsapatokat foglalja 
magába. A táboron 120-an vettek részt, húsz cserkész és 
vezető képviselte a magyarokat. A konyhán a bőséges és 
választékos étkeztetést isméi a magyarok szolgáltatták. 
A táborozás kitünően sikerült. (Képes beszámolót a 
következő számunkban közlünk!)

Amíg az öreg-cserkészek táboroztak, a kis- 
cscrkészck az Állat-kertbe látogattak el. A tanulmányi 
út egyben magyar nyelvű oktatást is nyújtott, mert 
megtanulták az állat nev eket magy arul.

Az Örs-vezetői tanfolyam Április 11.-én 
kezdődik, ez a tanfolyam előkészíti a 8 jelentkezőt a 
jövő évi őrsvezető képző táborra. A tanfolyam 
tárgykörei között lesz: magy ar történelem, irodalom és 
néprajzi ismeretek tanítása a szokásos cserkész 
foglalkozások mellett.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy ne 
felejtkezzenek el a SÁMLI AKCIÓ-ról, ami a téli - 
tábor anyagi segítségére indult cl. Még mindég lehet 
rendelni a 9571 0268 telefon számon. Élesíts Károly- 
tól. A SÁMLI ára $25.00.

A SÁMLI vétel mellett természetesen 
mindennemű hozzájárulást a téli- tábor költségeihez 
köszönettel nvugláznak a Cserkészek.

A CSERKÉSZET NEVÉBEN MINDEN 
SEGÍTSÉGET, TÁMOGATÁST NAGYON 
SZÉPEN KÖSZÖNÜNK.

JÓ  MUNKÁT



10. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

AZ EMIGRÁCIÓ IGAZI BAJNOKAI.

Már nagyon régen gondoltam arra, hogy leírjam 
ezeket a gondolatokat, hogy minden magyart akit 
ismerek és azokat is akiket csak hallásból, látásból 
tudom, hogy magyarok megtudjak menteni egy 
bűntudattól amit éreznek és hordoznak magukkal. 
Megpróbálom megmutatni azt, és remélem egyet
értenek majd velem kedves olvasóim, hogy érdemeikre 
büszkék lehetnek, s a múltba visszanézve láthatják 
munkájuk eredményét. Ezekre az időkre úgy 
emlékezünk vissza, mint a "keserves évek"-re , amikor 
nagyon új Ausztrálok voltunk.

A legtöbb magyar aki az 1956-os forradalom 
után jött ki Ausztráliába nem beszélt angolul. A munka- 
vállalásuk, éppen ezért teljesen más volt mint ma. 
Többnyire nehéz fizikai vagy sablon munkák voltak. 
Sokan már családosak voltak, és a fő cél ami vitte őket 
előre, (miután elhagyták a kommunista rendszert), hogy 
emberséges életmódot teremtsenek maguknak és 
családjuknak. Legtöbbje ezeknek az embereknek nem 
szerepelt a közélet színpadán, nem tartották a legfőbb 
célnak a gyülekezést a magyar központokban. A magyar 
élet, szokások a nyelven keresztül a magyar érzés 
megvolt mindenkiben, élt bennük az elbukott forradalom 
keserű múltja.

Volt közöttük olyan, aki nem tudta túl tenni 
magát a bukott forradalom, és a világháború kudarcain, 
veszteségein. Az erős érzelmek a múltból oda csatolták 
őket és sokszor a gyerekeit is egy elképzelt magyar 
kongregációhoz, akik nem akartak tudomást venni a 
világ tovább változásáról maguk körül. Gyerekeik 
sokszor nem tudták megérteni, mit is jelent magyarnak 
lenni az emigrációban. Ahelyett hogy megszerették 
volna hagyományúikat, eltávolodtak azoktól.

Voltak közöttük olyanok, akik elismerve a 
nehézségeket, teljes erejükkel azon dolgoztak, hogy a 
családi kört megtartva egzisztenciát teremtsenek a 
családnak. Olyan körülményeket nyújtsanak a 
gyerekeiknek, hogy jövőjük biztosítva legyen. Tudva, 
hogy a jövő valószínűleg véglegesen ide csatolja 
életüket.

Ez a korosztály is lassan megöregedett és most 
már többször és többen bevallják halkan: a gyerekeink 
nem beszélnek "jól" magyarul... az unokáimmal angolul 
kell beszéljek... stb, stb..

Amikor pedig mélyebben belenézünk a 
dolgokba és a körülményeket boncoló kérdéseket 
teszünk fel, úgy találjuk, hogy a gyerekeik 
beleilleszkedve az itteni életbe, tanult, megbecsült 
emberek jó fizetéssel, jó megélhetéssel rendelkezve 
gyarapítják családjaikat.

THE REAL CHAMPIONS OF EMIGRATION

It was my intention fór quite somé time, to write 
such a brief, so all Hungarians I have known and 
associate with, and others who I have only heard of, to 
give them a welcome relief from their feeling of guilt. I 
will show you, and I am sure most of you will agree, I 
will make them feel good and proud looking back on 
their achievements, real achievement in difficult and 
problemsome times and conditions. These times I refer 
to as the early years of being a "new-Australian".

The búik of the Hungarians who migrated to 
Australia from 1956 onwards, did not speak the 
lengauage. The work they managed to secure, entirely 
different from today's condition, was mainly physical or 
process works. Their main aim was, leaving behind the 
communistic régimé, to eam enough money to provide 
sufficient fór the family to live on, and succeed. These 
people and their families, not familiär with the local life 
and people, congregated around Hungárián centres. The 
rhythm of hungarian life was in everybody, in activities, 
in speech and feeling, due to the lost revolution that still 
lived vividly in them all.

There were groups and people who could not 
put themself over the failures of the revolution and still 
lived in the shadow of the "double trouble" which 
started with being on the losers side of the world wars as 
well. Strong ties to the pást and traditions were enforced 
strongly sometimes with resentment from the young of 
the family, not understanding their Hungarian parents 
forced to live in exile. The national traditions were just 
about forced upon them, detesting rather than liking the 
Hungarian language and culture.

There was a group, who above all consideration 
labourred to keep the family concept alive, creation of 
existence and Provision of a future fór the young in a 
new found land. Most of them, even though it was hard, 
faced the truth, accepting that there was never a 
"victorious emigration" yet, and if they stay here, this 
new home was most likely to be more than semi- 
permanent.

This group is getting on with age, and more and 
more of them admit with soft voices: my kids do not 
speak "well" the hungarian language.. I have to speak to 
my gandchildren in english...and so on.

When you ask a few leading questions you find 
out that their children are accepted in this society, well 
leamed individuals with well paid jobs, and healthy 
growing families. Oh, yes! This is worth something. It 
was worth working, and living fór. It is worth just as 
much as any other alternative emigrant life could offer.
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Bizony, ezek az értékek amiért érdemes volt dolgozni, és 
többet ér mint akármilyen más megoldás az 
emigrációban. A kitartó és dolgos apák, anyák életüket 
áldozták gyermekeik boldogulásáért, ami kétszer olyan 
nehéz volt az újonnan választott világban.

En úgy látom, hogy ezek az emberek mind 
elérték a kitűzött céljukat. Ezek az igazi bajnokai az 
emigrációnak. Nem kell bűnösnek érezni magukat, hogy 
nem tudtak többet nyújtani gyerekeiknek. Legyen ez a 
közösség büszke, szerintem a legfontosabb munkát 
végezték, biztosítva gyermekeik jövőjét egy szabad 
világban.

Egy vezérvonal visz mindenkit a maga életén 
keresztül, akármilyen körülmények közé sodorja az élet. 
A saját családja boldogulását keresi mindenki 
elsősorban, és megtesz mindent amit tud annak 
elősegítése érdekében. Minden más ami e mellett 
megvalósítható az csak tetézi a szülői örömöket.

Az emigráció bajnokai, ti már elértétek 
célotokat, túl vagytok a "versenyen" és én szívből 
gratulálok mindannyitoknak. Ti hoztatok létre egy olyan 
magyar korosztályt, bár nem beszéli a magyar nyelvet 
mint anyanyelvet, - de azért értékes tagjai az itteni 
életnek, nem tagadva eredetüket, megállják helyüket itt 
és akárhol a nagyvilágban. Voltak olyan szerencsés 
"bajnokok", akik még Magyarországon végezték el 
iskoláikat és még mindig tudnak magyarul írni, olvasni 
és beszélni. A körülményekhez képest van aki 
elveszítette nyelvi képességét, egy kis gyakorlat és 
akaraterő vissza tudja hozni a rég tanultakat.

Ma Magyarországon a helyzet változik. Jó, 
vagy rossz felé visz az út, az nem ennek a rovatnak a 
tárgya, - egy valami biztos, mindenkinek tanulnia kell az 
angolt, mint MÁSODIK nyelvet. Az angol tudás otthon 
megadja a lehetőséget a külfölddel való 
együttműködésre, megadja a könnyebb átmenetet a 
közös Európába való bekapcsolódáshoz. A közel
jövőben az otthoni magyaroknak létfenntartó szükségük 
lesz az angol nyelvtudás.

Ti az emigráció bajnokai , akik megtanultatok 
írni olvasni angolul is, és még a magyar nyelvet is jól 
tudjátok segítsetek a kétnyelvű tudás kialakításán itt is 
és otthon is. TANÍTSATOK!

Kapcsolódjatok be egy mozgalomba, (most már 
az lnternet-en keresztül ez sokkal könnyebb) segítsétek 
az otthoniakat az angol tudásban és ezzel
egybekapcsolva segítsetek meggyőzni az itt felnőtt 
generációt a magyar nyelvtudás előnyeiről. Egy új 
mozgalom induljon el a magyar öregek és fiatalok 
között a két nyelv tudása érdekében. Azt mondod nem 
lehetséges... En tudom, mindent el lehet érni, bút you 
have to have the strongest of (hungarian) will power. ..

It was worth the sacrifices of dads and mums, who 
worried about the upbringing of the kidsin this local 
environment to have a home, a good job and security. I 
found that ALL of them had the same goal in sight, and 
most of them achieved it. These are the real Champions 
o f  emigration. Do not feel guüty, fór things that you 
could not provide your children. Feel proud about what 
you have given them, and how you have set them up to 
live in a "free" environment.

In our lives there is one major scheme that takes 
us to the next step forward no matter where or what 
may come. That is to provide security and well being of 
our family, advancement and happiness of our children. 
Anything else is just additional extra to the happy 
parenthood.

Champions of the emigration, you have reached 
your goal, you have run your races, and won, and I 
solute you! You have provided a generation of 
Hungarians, although they may not be in command of 
the hungarian language, bút nevertheless they knowingly 
accept their origin being valueable members of this 
society, and they would hold their own not just here, bút 
anywhere in the world.

Somé of the champions who were luky enough 
and were educated in Hungary, may still master the 
language and talk about pást times, fór them that was 
necessary fór existance. When they entered the new 
world, depending on circumstances somé retained somé 
lost the langauge skills, bút it could be regained with a 
little patience and practice.

Today in Hungary things are changing. Fór 
better or fór worse it is not a topic of this sketch, one 
thing is sure, everybody has to leam English as a 
SECOND lengauge. To know English, will provide 
opportunities, better cooperation with the world, and 
secure a workable and easy tie to the united Europe. 
The Hungarians at home have to learn to survive!

You, local "champions of emigration" who got 
good english language skills, please recognise the 
importance of developing a generation with bilingual 
skills. Please help to achieve this, and - TEACH!

Please jóin a movement,(now it is easier with 
the availability of the Internet) help the ones at home 
and help to convince the generation who has grown up , 
and who is growing up here in the emigtation, to value 
multi-culturism and value a language of the Magyar's. 
There should be a linguestic revival fór young and old 
fór the purpose of bilingual excellence.

You teliing me, it can't be done... I say : we can 
do anything, csak akarni kell....

Szeverényi (Stevens)László.
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H U M O R

Találós kérdés:
Miért vörös az ördög szeme? 

(Mert az ördög sohasem alszik!)

Orvosi Igazságok:
Félek a doktoroktól, mert életem és halálom 

urai, ráadásul olvashatatlan a  kézírásuk!)

Az orvosok csak próbálgatnak és feltételeznek 
dolgokat, közben pedig színlelik mintha tudnának 
valamit. A gyógyítást átengedik a természetnek, viszont 
az érdemeket maguknak könyvelik el!

Aki ma a homokba dugja a fejét, holnap a fogát 
fogja csikorgatni!

Két részeg hajnalban tántorog hazafelé, 
- Te, ...hukk...hukk..gvün fel a nap!
_  Miért....azt is megittuk?

- Tavaly még azt mondtad Jenő, hogy én 
jelentettem számodra az egész világot!

- Ez így van, szívem, ám azóta már jelentősen 
bővültek a földrajzi ismereteim. ..

Lezajlik a veszekedés a fiatal házasok között. 
Az asszonyka csomagolni kezd:

- Visszamegyek a mamámhoz!
- Csak menj, ha akarsz... volt a válasz.
- De majd vele jövök vissza!

A nő férfi nélkül olyan, mint a hal bicikli nélkül!

Az orvosoknak legkönnyebb érvényesülni: a 
sikereik közöttünk élnek és virulnak, míg kudarcaikat 
eltemette a temetkezési vállalat, és az emlékezés!

Még egypár fejfa humor.

Azt mondják, hogy az orvosok nem dirigálnak 
az emberek felett,.... kérdezem én azt. hogy ki más 
ember parancsára hajlandó mindenki levetkőzni?....

Mi kell ahhoz, hogy ió legyen a TV műsor?

En voltam a falu legerősebb legénye.
Csak eggyel nem bírtam, és ez lett a vége. ..

Amik vagytok, voltunk mi. amik vagyunk, lesztek ti. 
Tirátok is egy sír vár, ha végórátok lejár.

Borbély vala még éle', megbicsaklott kése éle, 
Egy kettőre végzett véle.

Tőből átvágta a gégét, három árva siratja végét, 
Másnap levették a cégért!

Vala nevem Bodó Ferke, elnézésből vertek fejbe.
Mert azok akik nekem estek. Zöld Pestára leselkedtek. 
Engem ütének le végül,.. így haltam meg szívességbül.

"GÓBÉSÁGOK" nyomán

Folyik a lakodalom Mari néni a fiatalok mellé 
ül és a boldogságtól sugárzik az arca. Nem messzire 
tőlük ott ül Náci bácsi Mari néni férje... Mari néni 
érzékenyükén megszólal:

- Édes gyermekeim! Azt kívánom, úgy süssön 
rcátok a boldogság napja, ahogy annak idején 
apátokkal, mircánk sütött!

Náci - bácsi clgondolkozva oda szól:
- No. én csak annyit mondhatok gyermekeim, 

ha úgy lesz nem fogtok napszúrást kapni.
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1998 MÁJUS

i f t& d  h í r e k
LÉGPUSKA

A Hungárián 
Rifle Club H A R C. 
naptárából:
Knox Championship: Április 18-19.

SZOMBAT ÉS VASÁRNAP.
18.-án d.e. 11-től -4-ig. 19-én d. e. 10-től - 2-ig. 
Temara Crs. Bayswater. SASSES RESERVE.

H A R C .Inc. megkapta a hivatalos lőtéri 
engedélyt az új puska-tartási és lőtéri szabályok 
törvényei szerint. A Klub az elsők között van aki az új 
szabályok értelmében engedélyt kapott a hat (6) sávos 
lőtér használatára.

A lőtér hivatalos jóváhagyásával és két új 
"RANGER" képesítés megszerzésével több tagot tudunk 
foglalkoztatni a jövőben és emelhetjük a tagság számát. 
Érdeklődés Madai Sándor Tel. 9762 0801

A korhatár megszabása szerint csak 18 éven 
felüliek kapnak lövési engedélyt, de bizonyos 
korlátozások mellett fiatalabb korosztályt is vállunk.

A Klub tervei között vannak a fegyverismereti 
tanfolyamok és hétvégi szórakoztató versenyek.

Lövés minden Hétfőn, Szerdán és 
Pénteken este 6:30-tól

Kezdőket, fiatalokat és öregeket, 
mindenkit szeretettel vár a

VEZETŐSÉG

LABDARÚGÁS
A WANTIRNA HUNOK vezetősége köszöni a 

jóssikerült Sport Bál támogatóit. A jó hangulatú 
összejövetel, a régi "családi estekre" emlékeztette 
vissza résztvevőit.

Játékosokat (35 éven felül), szurkolókat és 
segítésre kész tagokat keres és vár a VEZETŐSÉG. 
Érdeklődés Hegedűs Imre Tel. 9763 7157.

B.J. VASS & ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben | 

bizalommal forduljanak hozzá, 
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

RIPPONLEA,VIC. 3183 
Telefon: (03) 9528-2398 

Fax: (03) 9528-2431
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Vezetési - Igazgatási (management) tanfolyam 
lelkes magyar társadalmi vezetők részére.

Vannak olyan ALAPELVEK . amelyek 
egyformán vonatkoznak minden emberi tevékenység 
előmenetelére. Legyen az üzlet, vállalat, vallás vagy 
társadalmi mozgalom, klub vagy csak egy nagy közös 
család. Ezeket az alapelveket KELL tudatosan 
felismerni és követni.

A VEZETŐ vagy VEZETŐSÉG feladata: a 
tagság embereit okosan szervezni, hogy eredményesen 
tevékenykedjenek a K IJELÖ LT CÉL elérése 
érdekében.

A családi és kisebb szervezetek a természetes 
vezetői pozíciókat az egyéni képességek szerint osztják 
ki, míg a nagyobb, több tagságból álló vállalkozások 
állami ellenőrzéssel, törvényes alap megteremtésével 
biztosítják a helyes működést.

Minden tevékenység első feladata a CÉL 
KITŰZÉSE amit szorosan követ a TERVEZÉS.

"terv nélkül semmi sem terem, az alma-mag 
semtervtelen...."

(Az elmúlt események és az emberi természet 
ismeretében feltételezzük azt, hogy azonos körülmények 
között, azonos akciók hatására megint ugyanaz fog 
történni , ami a múltban már egypárszor megtörtént, 
tehát tanuljunk a múlt eseményeiből!)

Minden alkalommal különböző utak és módok 
állnak rendelkezésre a célok eléréséhez. Természetesen a 
legmegfelelőbbet kell választani. Tehát egy mérlegelés 
után, a megadott lehetőségek LEGÁLIS akcióba 
hozása és tovább folytatásának megteremtése a kitűzött 
feladat.

A CÉL érdekében a SIKER ami a 
kezdeményezőket és a segítő egységet fogja össze egy 
egységbe. A SIKER vagy EREDMÉNY (ami talán 
sokszor egy elvont fogalom .) és az elfogadott útnak 
egyhangba kell lennie a KOCKÁZATTAL vagy 
befektetéssel. Ez természetesen nem csak pénzügyi 
dolog, az emberi erőfeszítések is befektetésnek 
számítanak.

TALÁLJUK M EG A LEGJOBB UTAT ÉS 
MÓDSZERT A CÉL ELÉRÉSÉHEZ.

Mi kell egy jó elinduláshoz?

• Kutatás; ne hidd, hogy te vagy aki az első egy 
bizonyos ügy kivitelezésében. Keressd meg, hogyan 
csinálják mások; - a más kárán tanul az okos.

• Toborzás; összegyűjtése olyan embereknek, akik 
hasonló elgondolásaikkal, vagy tapasztalataikkal 
(több szem többet lát alapján) építő, segítő szerepet 
tudnak játszani.

• Megbeszélések; a CÉL elérése érdekében felhozott 
minden alkotó javaslatot megtárgyalás tárgyává téve, 
majd különböző tagok feladatokat elvállalva, 
tudásukat adományozzák az elinduláshoz.

Mindezek lefolyása után történhet az, hogy józanul, 
megfontoltan hoz az "egység" határozatokat. (Tulajdon 
képen ez az alapja a "committee-k" megalapításának.)

Nagyon kell vigyázni, hogy a CÉL fölé ne 
kerüljön a SZEMÉLY. Egyéni érdekeknek nem szabad 
az ÜGY és a RENDSZER ÉRTÉKÉT lerontani, vagy 
elferdíteni. A közösen meghatározott irányt kell hosszú 
távon életbe tartani az ELKÖVETKEZENDŐ 
vezetőgárdák sikeres továbbműködéséhez.

Mindezek megszívlelése és megvalósítása után 
lehet csak a legális formáját megadni egy szervezetnek. 
Nagyon fontos, hogy egy legalitásban jártas személy 
hagyja jóvá az elképzelt, (tervezett) lépéseket.

A megalakult vállalkozás, vezetőket választva 
haladhat csak tovább. Azok hivatalos hatásköreit, 
feladatait és együttműködési törvényeit az alapszabály 
tisztán és világosan kell, hogy megszabja. Ezt mind a 
már toborzott tagság jóváhagyásával kell hogy 
megtörténjen.

Aki tisztséget (feladatot) elvállal, az nem csak 
felelőséget, de hatáskört is kap. FELELŐSÉG és 
DÖNTÉSI JO G  együtt jár. A megegyezés alapján a 
szervezet felépítését jóváhagyva mindenkinek meg kell 
határozni helyét és függőségét. Senkinek a feje fölött 
átnyúlni nem szabad. A hozott határozatok helyes úton 
való (alapszabályok szerint) betartása mindenkinek 
KÖTELESSÉGE.

Ha a CÉL megvalósítása sürgető és 
létfontosságú, akkor a népi bölcsesség szerint: A TETT 
HALÁLA AZ OKOSKODÁS! Meg kell találni tehát 
a helyes mértéket, és irányt elkerülve a szenvedélyes 
vitatkozásokat, a céltalan időt és energiát pocsékoló 
szélmalom harcokat.
Gondolj mindég arra: EGYSÉGBEN AZ ERŐ!

Szeverényi László és Agárdi Ferenc.
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NYUGDÍJASOK HETE 
MÁRCIUS 1 5 -2 2 .

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB
Inc. közreműködésével egy 
"Multicultural Napot"
rendeztek a környék 
nyugdíjasai részére Március 
6-án a Magvar Központban. A nagyszerű több nemzetet 
reprezentáló műsorban felléptek olasz, lengyel és kínai 
szereplők is. Négy nemzet tardiciós ételei közül 
választhattak a nagyszámban megjelent vendégek.

A magyar konyhát (már reggel öt órától kezdve) 
Boros Erzsébet és Nagy Panni-néni vezette, minden 
magyar résztvevő nagy örömére. Köszönet a finom 
ebédért, mindenki nevében!

A Központ nagytermében a népi kiállítások 
emelték az esemény nívóját. Gratulálunk a Knox 
Magyar Nyugdíjasok eredményes munkájához.

Áprilisi összejövetelek: 7-én, és 21.-én Kedden 
lesznek, amelyre mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

t
Mélységes fajdalommal tudatuk  mindenkivel,

Aki ismerte és szerette, hogy

M arco John BENCI
Született: 1966 -  Ju liu l 14-én

E lhunyt üzem i balese ttben ; 3 998-Március 17-én 
Utolsó földi ú tjá ra  M árcius-27-én k ísé r tü k  el.

Gyászolják: Felesege Erika és picike leánya Szcmcnta '■

Szülei; Marcello és Rozmary Benci Tesvére;Nikki 
Család tagjai; Zsuzsa és Sándor Madai 

Zsuzsi és Márk meg Monika és James Lester
rokonai és barátai Magyarországon és Austráliában.

---- EMLÉKE ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG1 ----

шшшяяшшшякяявятт
En Drága Márkom...

Hogyan tudnám én kimondani azt, hogy "Isten 
veled" amikor Te voltál az életem, barátom, szeretőm, 
és férjem? De mindenek előtt Apa voltál gyermekünknek 
ami után úgy vágytál. Szeretted az életet és mindenben 
megálltad a helyed.

Amióta együtt vagyunk, ez az első eset, hogy 
valamit megtettél megbeszélés nélkül. Talán tudtad, 
hogy soha nem egyeztem volna bele, és vita lett volna 
belőle amit mi nem is ismertünk. Állandóan ígértük 
egymásnak, hogy örökké együtt maradunk, de ez az 
"örökké" idő nagyon rövid ideig tartott. Amikor 
említetted, hogy álmodban meghaltál nem régen,

megígérted, hogy ha tényleg úgy lenne, mindent 
elkövetsz, hogy vissza gyere hozzánk. Remélem be
tartod ezt az ígéretedet, és mi várunk rád!

Nem tudom merre visz majd a sors, de azt 
tudom, hogy Te azt akarod, hogy erős legyek 
gyermekünk, Samantha támogatására. Ti ketten 
mindég a holdat néztétek éjszakánként amikor 
Samantha nem tudott aludni, - mit is tudtam mást 
mondani egy kétévesnek, - hogy oda kellett menned 
lakni örökre.

En Édes Szerelmem, tudnák én órák hosszal 
beszélni hozzád, és hidd cl az sem lenne elég elmondani 
érzéseimet, gondolataimat. Még csak annyit, hogy amíg 
találkozunk szív em, lelkem mindég a tiéd.

Örökké szeretlek ERIKA.

egyházi hírek
MAGYAR KÖZPONT
Áprilisi Miserend:
Április 5.-én de. 9-kor Katolikus 

szentmise.
Április 10. Nagypéntek.

de. 10-kor evangélikus 
d e. 11-kor Református 

d.u. 7:30-kor nagypénteki liturgia 
Április 11 -én este 7:30-kor nagyszombati liturgia. 
Április 12.-én d e. 11-kor Református Istentisztelet. 
Április 19.-én d e. 11-kor Református Istentisztelet. 
Április 26.-án. d e. 9-kor Katolikus Szentmise

d e. 10-kor Evangélikus Istentisztelet. 
REGNUM MARIÁNUM
Április 12.-én d e. 11-kor Katolikus Szentmise. (Húsvéti

búcsúval egybekötve.)
Április 19.-én d e. 11-kor Katolikus Szentmise, (utána

piknik)
REFORMÁTUS EGYHÁZ, BOCSKAI.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d e. 11 - órakor 
ISTENTISZTELETET TART 

a magvar templomban: 121 St.George Road 
FITZROY.

A NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET d.e.l 1-kor 
HÚSVÉT NAPJÁN ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORA OSZTÁSSAL.
Igét hirdet: Nt. DÉCSI CSABA 

Gyerekek "vasárnapi iskola" foglalkoztatása 
Istentisztelet után közös ebéd és Klub élet a Bocskai 

teremben. (Sakk, kártya,stb .)



16. o ldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Hallgassa a Magyar Rádió Műsorait! 
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten; hétfőn 
reggel 6-8 óra között és csütörtök D.u. 4-5 óra 
között sugározza műsorait az FM Sterió 92.3 
hullámhosszon.

Az SBS Magyar nyelvű műsora minden 
Péntek este 10 órakor a 1224 KHz. hullámhosszon. 
Sydney! A 2RRR Rádió magyar nyelvű 
adása vasárnaponként 12 órai kezdettel az FM 88.5 
hullámhosszon.
Brisbane! а 4EB Queensland-i magyar nyelvű 
adása az 1053 AM hullámhosszon, minden 
Szerdán este 8-9:15-ig és Csütörtök reggel 8:45- 
10:15-ig.
Magyar TV Műsorok;
Melbourne!
Minden Hétfon este d.u. 6:30 - 7:00 óra között A 
Melboume-i Magyar Televízió sugároz helyi és 
óhazai híreket a 31-es csatornán.
SBS TV állomás minden vasárnap reggel 7:00 
órakor félórás híreket közöl magyar nyelven a 
legfrissebb magyarországi eseményekről. 
Adelaide-ban vasárnap reggel 6:30-kor kezdődik 
a műsor.

BOKOR KATALIN AUSZTRÁLIÁBAN

A világhírű "természet gyógyász" ismét 
Ausztráliában van és "légy saját magad orvosa" címmel 
előadásokat tart. Nagy sikerű Melboume-i előadásai 
után Április 5.-én vasárnap Adelaide-ban (érdeklődés 
Herendi János 08 8297, 8914 számon) Április 26.-án 
vasárnap Sydney-ben (érdeklődés Rozgonyi Magda 02 
96453917 telefon számon)

A jól ismert könyve most már angolul is kapató 
a "Let nourisment be your healer!" címmel. Legújabb 
könyve a "Csontritkulás" -ról és annak megelőzéséről 
szól. Aki csak teheti, menjen el, és hallgassa meg 
előadásait.

FÁJÓ SZÍVVEL TUDATJUK, HOGY 1 9 9 6  
MÁRCIUS 27.-ÉN RÖVID SZENVEDÉS UTÁN, 
SO ÉVES BALÁZSI ZOLTÁN VISSZA ADTA 
LELKÉT TEREMTŐ J ÉN EK. GYÁSZOLJA ÖT 
CSALÁDJÁN KÍVÜL AZ EGÉSZ MAGYAR 
MELBOURNE-I EMIGRÁCIÓ. BÉKE PORAIRA.

A Szerkesztő
asztaláról

Szeretném megköszönni 
mindazoknak akik
előfizetésük mellett kedves 
soraikkal további jó munkát 
kívánva, örömmel veszik a 
Kisújság további működését. Legjobb tudásom, erőm 
bclcadását tükrözi az jság minden egyes megjelenő 
száma. Köszönet munkatársaimnak akik segítenek és 
akik buzdításukkal erőt adnak a  tovább folytatásához, - 
az ausztráliai magyar emigráció javára, egy öntudatos, 
becsületes együttműködés érdekében.

Szeresd és becsüld választott Hazádat 
AUSZTRÁLIÁT 

De ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!

★

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! 
OLVASSA ÉS TERJESSZE! 

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYILÁSZLÓ 

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: $10.-egész évre $ 20 Dollár. 

(Postai szállítással)
(N cv :.....................................................................

Cím :........................................................

....................................Postcodc:................
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AÜSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


