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KÖSZÖNTÜNK 1999■
Általános szokás, hogy mindenki számot vet a 

múlt év eredményeit mérlegelve, átgondolja, hogy mi 
volt jó, mit kellene másképpen intézni a jövőben, hogy 
még sikeresebb, még gazdagabb legyen az elkövetkező 
esztendő.

így hát minden jóbarát és családtag, bort. 
búzát, békességet, főként egészséget kíván egymásnak 
az újév elején!

Irány az újév, köszöntünk 1999.

Amikor pár hete Magy arországon jártam, akkor 
láttam, hogy' elgondolásom a karácsonyi három 
királyokról milyen közel áll a valósághoz. Hit, remény 
és szeretet ami legjobban kellene otthon az embereknek. 
A Magyar Vöröskereszt segítségével beláttaöt. a 
kulisszák mögé, ahol számtalan honfitársunk segítségre 
szorul, reménytelenség szélén próbálja egyengetni élete 
útját. Hitük, reményük is kevés, szeretetük hogy is 
lehetne?

Az öt éve dolgozó Magy ar Vöröskereszt sokat 
tesz, hogy pótolja a hiányokat. A Világszervezettel 
összekapcsolódva ott segít ahol tud. ahol a legnagy obb 
a  szükség. Éppen ezért ha kémek, segíteni kell őket! 
Mozgalmuk alapelvei : emberiség, pártatlanság, 
semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és 
egyetemesség.

Kiváló munkát végez a budapesti 
vöröskeresztnek az a részlege amely az "Együtt a 
Mamával" akcióban vesznek részt. Átmeneti otthont 
építenek az elhagyott mamáknak és gy ermekeiknek. Egy

ilyen otthon épül Csepelen, ami befejezéshez közeledik. 
Elmentem megnézni ezt az épülő otthont is.
A Vöröskereszt kitűnő munkálkodása látható az egész 
világon. Mindég ott segítenek ahol legnagyobb a 
szükség. Ők tudják, hogy hová kell irányítani az 
emberek adomány ait, (hiány nélkül)
Tudom, és láttam hogy minden segítséget 
megbecsülnek, hála és köszönet minden irányú 
támogatásért, hiszen egy arra rászorulót segít az ó 
hazában.
Ezen okoknál fogva, kérelmüknek eleget téve a Kisújság 
a segítségükre lesz.

Szeretnék egy hat hónapos akciót szervezni itt 
Ausztráliában a Magyar Vöröskereszt támogatására. A 
budapesti vezetőséggel megegyezve, a gyűjtött 
segítséget ők fogják elosztani, a legrászorultabbak 
között. Elsősorban az árvízkárosultakra és az "Együtt a 
mamával" építkezésre fogják fordítani segítségünket. 
Szeretném ha minél több egyesület csatlakozna az 
akcióhoz. A gyűjtött összegeket minden hónapban fel 
tünteti a Kisújság. A gyűjtött összeg a Budapesti 
Vöröskereszt devizaszámlájára lesz átutalva.
A hat hónap végén a Kisújság és a  hirdető cégek 
jóvoltából a legtöbbet gyűjtő egyesület vagy' egyén 
részére két jegyet adományoz, ajándékutazás céljából.

Jelentkezni lehet a Kisújság szerkesztőségénél, 
(03)9879 8204 telefon/fax számon. Minden segítséget 
köszönettel veszünk a Magyar Vöröskereszt nevében.

SZEVERÉNYILÁSZLÓ.
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Magyarországi
HÍREK...

Az elmúlt hetekben amikor Magyarországon 
jártam, egy érdekes cikk ragadta meg a figyelmemet. A 
cikk 500 fo nézetét közölte. Ma Magyarországon, mi a 
legnagyobb bűn?

(A Magyar Demokrata. (1999/2) Közvélemény)

Mi a legnagyobb bűn?

Az emberek általában a gyilkosságot tartják a 
legnagyobb bűnnek, hiszen a halál visszavonhatatlan, 
jóvátehetetlen. Annak oka, hogy mégis csak a 
megkérdezettek bö egyharmada mondta most ezt. a 
jelenlegi társadalmi helyzetben gyökerezhet. A 
hétköznapi életet olyannyira átszövi - a legalsótól a 
legfelső szintig - a tisztességtelenség, hazugság, 
korrupció, hogy az emberek meglehetősen érzékenyen 
reagálnak ezekre a dolgokra. Amíg azt látjukyyhbgy 
korrupt bankár nevetségesen kicsi börtönbüntetésének 
elengedéséért gyűjtenek aláírást közéleti személyiségek, 
amíg a dragmámorban száguldozó és halált okozó pop
sztár továbbra is Őijöngö fiatalok előtt koncertezhet, 
addig ne várjunk változást.

Érdekes - és szomorú következtetésekre ad okot -, 
hogy a  hazugságot kétszer annyira tartják legsúlyosabb 
bűnnek, mint a tényleges anyagi kárt okozó lopást. Az 
ugyanis, hogy egy bűnt mennyire ítélünk el, szorosan 
összefügg azzal, hogy milyen gyakran és milyen súllyal 
találkozunk vele. De furcsa tükre a társadalomnak az is, 
hogy az a tett, amit a  gyilkossággal egyenlő súllyal, 
azaz halállal büntettek egykoron: a hazaárulás, alig öt 
százalék szemében jelent főbenjáró bűnt.

Összefoglaló: Gyilkosság 38,6%
Hazugság 17,4%
Lopás 9,2%
Csalás 6,4%
Rablás 5,8%
Házasságtörés 5,4%
Korrupció 5,2%
Adócsalás 5,0%
Hazaárulás 4,8%
Harácsolás 2,2%

Egyéni szemmel:

31 éves férfi: Az elmúlt évtizedek bűne a hazaárulás, 
remélem, a kommunisták soha többé nem jönnek vissza!
42 éves nő: Aki elveszi a más életét, a legnagyobb bűnt 
követi el mint Isten, mint ember előtt.
50 éves férfi : Az életünket a politikusok irányítják, a mi 
bizalmunk juttatja őket pozícióhoz. Aki vissza él ezzel, 
és belemegy a korrupcióba, eláshatja magát.
28 éves nő: A házasságtörés az egy ik legaljasabb dolog 
a világon, aki ilyet elkövet, abba soha, semmilyen 
szempontból nem lehet többé megbízni.
55 éves férfi: Más bizalmával visszaélni, ennél 
kegyetlenebb dolgot nem tudok elképzelni, és mindegy, 
hogy csalás, hazugság, házasságtörés vagy bármilyen 
más formában nyilvánul ez meg. Visszaélni a 
bizalommal annyi, mint ellopni az ember lelkét!
67 éves nő: A legnagyobb bűnt azok követik el, akik 
olyan törvényeket hoznak, amelyek nem teszik lehetővé 
a bűnözök igazságos felelőségre vonását.
43 éves férfi: Amíg a gazdagok elcsalják az adójukat, 
nekünk mindig többet kell fizetni, és nem élhetünk 
normális életet.
79 éves nő: Akik milliárdos vagyont rabolnak össze, 
amíg mások nyomorognak, éheznek és télen 
megfagynak, azok mind a pokolba jutnak!
26 éves férfi: A politikusok lopnak, csalnak, hazudnak, 
korruptak, harácsolnak, félrelépnek, mint Clinton, 
hazaárulók, mint Rákosi, a háborúikkal pedig embereket 
gyilkolnak meg. Ezek után miért válasszak én főbűnt?

Komolyan veszik az EMU 
tenyésztést Magyarországon.

EMU SZAKMAI NAPOK.
Emuhús, emuvére a Foodapesten!

Az elmúlt év végén az ACDI/Agricultural 
Cooperative Development International és a  VOCA/ 
Voulanteers in Overseas Cooperative Assistance; 
amerikai nonprofit szervezet magyarországi 
igazgatójával dr. Sebestyén Máriával 1996-ban 3 éves 
komplex vidékfejlesztési programot indított 
Magyarországon. Utódszervezete az ALTEGRA 
Daróczy Lajos igazgatóval az élen.

Az ő rendezésükben került sor 1998 végén az első 
EMU szakmai napra, az emu termékek kiállításával, 
emuhús kóstolóval amit Mózes Péter, a Kárpátia 
étterem mesterszakácsa és segítőtársa Jenei András 
varázsoltak a vendégek elé.
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A bio "EMUBORT", az "EMUVÉRÉT" dr. Szilágyi 
kertészmérnök mogyoródi pincészete szolgáltatta. A 
háttérben természetesen ott volt a Magyar Emuszekció 
vezetőségének, cmutenyésztöinek sokoldalú 
tevékenysége.

Az Emu Szakmai Napok keretében a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Trópusi Tanszéke és a 
Magyar Emuszekció szervezete mindenre kiterjedő 
ismertető felvilágosító programot tártak a megjelentek 
elé. A résztvevők között voltak tenyésztők, egyetemi 
oktatók, kutatók és sok más érdekelt személy. T-Ótrtfek 
között a Kisállattenyésztök elnöke is részt vett az 
előadásokon valamint az Ausztráliai Nagykövetség 
kiküldöttje is. Gödöllőn a termékbemutatón a vendégek 
láthattak emubört, emutollat, emutojást és itt is 
természetesen asztalra került az Emu kóstoló.

A Kárpátia Étterem tulajdonos-igazgatója Dr 
Niklai Ákos jóvoltából, Mózes Péter szakácsmester 
receptjeit Jenei András chéfhelyettes ismertette. A 
kóstoló előtt, kis előadás keretében ismertette az 
EMUhús előnyeit. Amint tudjuk az EMUhús zsír és 
koleszterinszegény, emellett magas a vastartalma, 
egészségesebb mint sok más hústermék. Ezek után jó 
étvágyat kívánt a Kookaburra Májpástétomhoz és az 
Emugombóchoz Dr. Szilágyi kertészmérnök is méltatta 
az "emubor" bio érdemeit. A megjelentek elismerését a 
pillanatok alatt kiürült tálak és poharak bizonyították

És ime a két recept:
Kookaburra pástétom, emuhúsból készítve;

Az emu szinhúst finomtárcsás darálón többször 
átengedjük, hogy pépessé váljon, majd hozzáá^pje a 
körömnyi kockára vágott egyéb szárnyas húst. aszalt 
papayát és szőlőt, áfonyát. Gazdagítjuk néhány szem 
durvára tört olajos maggal, majd fűszerezzük csipet 
sóval, őrölt fehérborssal és reszelt szerecsendióval 
Nyers tejszínnel, tojásfehérjével és kevés édes borral 
valamint néhány csepp brandy-vel habosra keverjük. 
Vékony szalonna szeletekkel bélelt pástétomformába 
töltve, forráspontig hevítve vízfürdőbe állítva, kb. 1 óra 
alatt készre pároljuk. Hűtjük, majd szeletelve salátával, 
vagy friss gyümölccsel tálaljuk

Koala labda emugombóc
Az emu színhúst darálón párszor átdaráljuk. 

Pépes masszát kapunk. Gazdagítjuk emutojással, vadon 
termő gombákkal. Izét tört fokhagymával, apróra vágott 
hagymával, borssal, vékony szalonnaszeletekkel 
javítjuk. Az anyagot összekeverve gombócokra 
formáljuk. Emuzsirban kisütjük és az emugombócokat, 
kiwi, ananász karikákkal tálaljuk.

UTAZNI AKAR ?...
fo rd u ljo n

SZEPESY BÉLÁhoz
hosszú évek óta közismert 

utazási szakemberhez 
Egyéni és csoportos 

utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon /Fax: Melbourne (03) 9596-1524 

Mobile: 041 313 5609.

ÚJ PÉNZ EURÓPÁBAN: 
BEMUTATKOZIK AZ EURÓ!

A Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) alapító 
tagállamainak pénzügyminiszterei az óév utolsó napján 
egyórás tanácskozáson jóváhagyták az európai 
valutaunióban résztvevő országok három év múlva, 
2002 nyarán végleg megszűnő nemzeti valutái és az új 
közös pénz átválási árfolyamait. Előzőleg az Európai 
Központi Bank már megerősítette az Európai Bizottság 
gondosan kimunkált számítási móddal megállapított 
dollár - ECU árfolyam alapján elöteijesztett javaslatait 
A Brüsszelben összegyűlt pénzügyminiszterek 
jóváhagyása azt jelenti, hogy a 292 milliós lakosú Unió 
létrejöttét megelőző utolsó fázisként rögzítették azokat 
az árfolyamokat, amelyek most már véglegesnek 
tekinthetők.

Elindult hát hóditó útjára az euró, amelyet 
egyenlőre tizenegy országban vezetnek be. Egy euró 
1,95 német márkát ér, a dollár átszámítási aránya 1 - 
1,16 mig az angol font (amely egyenlőre nem tagja a 
valuta - uniónak) 1,42 eurónak felel meg. A 
pénzügyminiszteri tanácskozáson a kelet-európai 
valuták euroárfolvamát is megállapították, így például 
egy euró értéke 252 forintnak felel meg.



4. oldal
AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A döntésnek megfelelően, Olaszországban 
január 2-án már meg is kezdték az euró pénzérmek 
készítését: az állami pénzverde gépei próbaképp 
húszezer darabot adtak ki magukból az egy eurós 
fémpénzből, melyen Leonardo da Vinci egyik rajza 
látható. A többi pénzérme motívumáról még nincs 
végleges döntés. Az olasz pénzverdék nyolcféle 
névértékben - az egy eurócentestől a két euro értékű 
érméig - összesen nyolcmilliárd darabot fognak nyomni 
és ezt a mennyiséget fokozatosan hozzák majd 
forgalomba, a később elkészülő papírpénzekkel együtt. 
De a tervek szerint erre csak három év múlva kerül sor.

AZ EURÓPAI UNIÓ EGY KICSIT 
MÉG ODÉBB VAN

Amilyen nagy reményekkel és magabiztosan 
utazott Orbán Victor miniszterelnök Martonyi János 
külügyminiszter kíséretében Bécsbe, az Európai Unió 
országainak soros ülésére, olyan szemellátbatóftn 
csalódottan tért vissza két nap múlva hivatalába. 
Indulás előtt még a tőle megszokott határozottsággal 
nyilatkozta az újságíróknak, hogy véleménye szerint 
Magyarország 2002-re már EU-tag lehet, aztán 
hazaérkezése után igyekezett kerülni ezt a témát és csak 
igen tartózkodóan vélekedett úgy, hogy ez az időpont 
esetleg mégis tartható lesz. Inkább arról beszélt, hogy 
Európai Unió tizenöt tagországa eredményesen 
foglalkozott a szervezet belső problémáinak 
megoldásával és hogy Ausztria jól látja el a soros 
elnökséggel járó feladatokat.

A két napos bécsi csúcsra a tizenöt tagállam 
képviselőin kívül meghívót kapott a tizenegy társult 
(tagjelölt) ország is, de küldötteik véleményére senki 
sem volt kíváncsi, azok jószerivel meg sem szólaltak. A 
tagokat saját gondjaik foglalkoztatták és álláspontjaik 
nem egyszer parázs vitában csaptak össze a csúcs két 
napja alatt. Ezek a viták feltártak az EU belső bajait és 
rávilágítottak olyan zavaró ellentmondásokra, amelyek 
megoldása nélkül szóba sem jöhet az új tagok feltétele. 
Ezt később Orbán Victomak is el kellett ismernie, 
mondván: a bécsi csúcson sok kérdés szőnyegre került 
és az álláspontok közeledtek egymáshoz, de az új tagok 
felvételéről egyetlen szó sem hangzott el.

Mindez nem jelent újságot azok számára, akik 
már eddig is figyelemmel kísérték az Európai Unióban 
folyó vitákat, amelyek főleg anyagi természetűek voltak 
és az unió költségvetésének fedezéséről szóltak, de 
köztudott az is, hogy ellentétek vannak a tagok között 
az Euró bevezetése kérdésében, valamint az egyre

aggasztóbb méreteket öltő munkanélküliség miatt is. 
Elvégre 17 millió munkanélküli létezése nem tréfadolog. 
Ha Orbán Victor mindezekről nem hallott és azt képzeli, 
hogy más gondja nincs az Európai Unió tagállamainak, 
mint az, hogy Magyarország és a többi tagjelölt 
felvételét készítsék elő, legalább tartózkodjék határidők 
bejelentéséről, mert okos politikus sohasem jelöl meg 
olyan időpontokat, amelyek betartása nem rajta múlik.

Bécsben feszült légkörben tárgyaltak a 
tagállamok küldöttei és a viták kiprovokálásában az új 
német kancellár, Gerhard Schröder vitte a prímet, aki 
szókimondó külügyminiszterével, Joschka Fischerrel 
együtt felváltva bizonygatta, hogy Németország 
megelégelte a fejőstehén szerepét és sokallja a 
közösségben ráháruló terheket. Az ezredforduló után az 
Unióban be akaiják vezetni az Eurót, amivel szemben a 
németek szintén fenntartásokkal élnek. Ennek ellenére 
Victor Klima, a féléves soros elnökséget most záró 
Ausztria kancellárja a kétnapos vitatkozást záró 
sajtóértekezleten annak a reményének adott hangot, 
hogy tavasszal - amikor már Németország tölti be a 
soros elnöki tisztet - a közösség tagjai dönteni tudnak 
majd az elodázhatatlan belső reformokról. S amíg ez 
meg nem történik, a tagjelöltek által annyira várt bővítés 
ügyében nem foglalnak állást.

Г

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

AZ ÁRVÍZ OKA

Magyar szakemberek nyilatkoztak arról, hogy a 
tragikus kárpátaljai árvizet az ukrán rablógazdálkodás 
okozta, amellyel a hegyi erdőket irtják. Magyarországon 
például már 1876 óta jogszabály írja elő, hogy 
erdőirtást csak akkor lehet engedélyezni, ha közvetlenül 
utána facsemetéket telepítenek az irtáson. Ukrajnában 
erről mit sem tudnak.

A kárpátaljai magyar szervek pedig kérik, hogy 
a Magyarországról, vagy bárhonnét a világból induló 
segélyszállítmányok úgynevezett félszállítmányok 
legyenek. Vagyis megnevezett iskolának, egyháznak, 
egyesületnek küldjék. Ha ugyanis a segélyt 
államigazgatásilag osztják el, akkor könnyen lába kel. 
Akik még emlékeznek 1945-re, ismerik ezt a fogalmat: 
zabrálnak! (Senédy)
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A régi Tisza
Dr.Márton Béla, gyémántdiplomás egyetemi tanár és az 

Élet és Tudomány nyomán.
(folytatás a decemberi Kisújságból)

A sekély víz kedvezett a halak szaporodásának 
A temérdek hal egy része ugyan elpusztult, amikor a víz 
elvonult, de bőven jutott a Tiszába is. .Kétharmada víz. 
egy harmada hal" - mondták a régiek. A nóta szerint is 
„...jó a Tiszavíz, csuka, potyka úszik benne...” Úszik 
abban ezenkívül harcsa és olykor viza is, és bár a 
szabályozás következtében a költőhelyek 
megcsappanásával a halállomány alaposan megfogvott. 
a szerencsés halász egyszer - egyszer mázsás harcsát is 
foghat. De hogy jó volna a vize, azt már II. Rákóczi 
Ferenc is tagadta. Az 1706-i szegedi táborozására 
visszaemlékezve írta, hogy a Tisza vize sáros, és nem 
lehet pohárral meríteni belőle anélkül, hogy hal ne 
akadna benne.

A beláthatatlan tenger nádasaival, buja 
növényzetével, tömérdek halával pompás birodalma volt 
millió és millió vízimadámak. Vadászatra, pákászatra. 
halászatra, száraz időben még pásztorkodásra is igen 
alkalmas volt, de kitűnő termőtalaját a  földművelés 
nem használhatta a gyakori kiöntés miatt. A népesség 
megszaporodásával és a szükségletek növekedésével 
kívánatossá vált a vizek levezetése. Széchenyi István 
Vásárhelyi Pál vízmémököt bízta meg a terv
kidolgozásával. Vásárhelyi azt ajánlotta, hogy minél 
több kanyart vágjanak át, s a folyót keskeny töltések 
közé szorítsák, hogy a folyása meggyorsuljon. Azon a 
gyűlésen azonban, amelyen ezt a tervét ismertette. 
Vásárhelyi Pál hirtelen meghalt. Paleocapa olasz 
vízügyi főigazgatóra, a Pó szabályozójára bízták a 
további tervezést. Ö kevesebb átvágást végeztetett*.de a 
kanyarulatok teljes szélességét közrefogó töltéseket 
építtetett, amivel a lezúduló vizeknek szabad hullámteret 
biztosított.

Az 1879. évi szegedi árvíz . amely március 11- 
én éjjel zúdult a városra és 6000 házból csak négyszázat 
hagyott épen, Vásárhelyi elgondolásának helyességet 
igazolta. Az újabb szabályozást már az ö eredeti tervei 
szerint végeztette el Baross Gábor miniszter.

A Tisza - szabályozással 4.300.000 
halasztrális hold termőföldet ármentesítettek. 14 000 
kilométer hosszúságú csatornahálózatot és közel 4000 
kilométernyi gátat építettek, és a szeszélyesen 
kanyargó folyó fiitását 140 átvágással 464 kilométerrel 
- teljes hosszának több mint egyharmadával - 
rövidítették.

Az árvíztől mégsem szabadult meg egyszer s 
mindenkorra a Tisza mente. A szokatlanul nagy 
esőzésektől megduzzadt folyó olykor még ma is áttör a 
gáton vagy gát alatt ott is, ahol a legkevésbé várják: 
ilyenkor fékevesztetten tör előre, és elöntéssel fenyeget 
olyan helyeket is. amelyek eddig nem is ismerték az 
árvizet.

Éghajlatunk szeszélyességével jár, hogy az 
árvizes éveket aszályosok követik, 1881-ben, amikor 
aszály fenyegette az Alföldet, azért zúgolódtak a 
gazdák, hogy Széchenyi kárt okozott a lecsapolással. 
Pedig nem ez volt a fö hiba, hanem az, hogy az 
árvízmentesítéssel egyidejűleg nem gondoskodtak a 
belvízrendezésről meg öntözőcsatomákról, amelyek 
oda vezetnék a meglevő vizet, ahol szükség van rá.

Ezt az igényt az azóta megépült számtalan 
kisebb csatorna, de kiváltképpen a tiszalöki 
duzzasztómű igyekszik kielégíteni. A duzzasztással 
elérték, hogy bármilyen alacsony is a folyó vízállása, 
mindig elégséges ahhoz, hogy a Hortobágyon áthaladó 
Keleti- Nyugati-főcsatorna szivattyúzás nélkül is ellássa 
vízzel a földeket. Emellett a duzzasztott víz esésével 
hajtott turbinák elektromos áramot is fejlesztenek, 
amely világítást és energiát biztosít a  Tisza-vidék 
falvainak.

Ez az első vízi lépcső kiterjeszti a hajózást a 
Tiszán Donibrádig. a Bodrogon pedig Sárospatakig. A 
Kiskörénél épülő második tiszai vízlépcső 
hasonlóképpen nemcsak az öntözött földek nagyságát 
növeli, hanem a hajózást is tovább erősíti, annyira, hogy 
érdemes lesz megépíteni végre a Duna - Tisza csatornát 
is, mert a megnövekedett tiszai hajózás táplálni fogja a 
forgalmát. És akkor újabb Tisza menti helységek 
emelkedhetnek Szolnok és Szeged mellé az alföldi 
kikötővárosok sorába.

Dr. Márton Béla. 
gy émántdiplomás egyetemi tanár.
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A TISZA
írta: Petőfi Sándor (1847)

Lelkem édes, mély mámorba szédült 
A természet örök szépségétül.

Nyári napnak alkonyulatánál 
Megállók a kanyaró Tiszánál 
Ott, ahol a kis Túr siet beléje, 
Mint a gyermek anyja kebelére

Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz.-

A folyó olyan simán, oly szelíden 
Ballagott le parttalan medrében, 
Nem akarta, hogy a nap sugára 
Megbotoljék habjai fodrába’.

Késő éjjel értem a tanyára 
Fris gyümölcsből készült vacsorára. 
Társaimmal hosszan beszélgettünk. 
Lobogott a rőzseláng mellettünk.

Síma tükrén a piros sugárok,
(Mint amennyi tündér) táncot jártak, 
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga fövény-szőnyeg 
Volt terítve, s tartott a mezőnek, 
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Többek között szóltam én hozzájok: 
„Szegény Tisza, miért is bántjátok? 
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója.”

Pár nap múlva fél szendergésemből 
Félrevert harang zúgása vert föl. 
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzók, 
S tengert láttam, ahogy kitekinték.

Túl a réten néma méltóságban 
Magas erdő; benne már homály van, 
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.

Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Vágtatott a Tisza a rónán át, 
Zúgva, bőgve törte át a gátat, 
El akarta nyelni a világot!

Másfelől, a Tisza túlsó partján, 
Mogyoró - s rekettye bokrok tarkán, 
Köztök egy csak a nyílás, azon át 
Látni távol kis falucska tornyát.

Boldog órák szép emlékeképen 
Rózsafelhők úsztak át az égen. 
Legmesszebbről rám meredve néztek 
Ködön át a mármarosi bércek.

Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe 
Egy madár csak néha füttyentett be. 
Nagy távolban a malom zúgása 
Csak olyan volt, mint szúnyog dongása.

Túlnan, vélem átellenben épen,
Pór menyecske jött. Korsó kezében. 
Korsaját mig telemerítette,
Rám nézett át; aztán ment sietve.

Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Mintha gyökeret vert volna lábam.

Мша 2Ш etubió (Hattert)
Alapítva : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja. 
BERRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________Telefon: (02) 365-3532__________
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Visszapillantás. ...
KURUCKOR -  TÖRTÉNELMI KÉPEK.

A várva várt fejedelem
Hegedűs Géza

(folyatatás a decemberi Kisújságból)
Franciául beszélnek, hogy értsék egymást Rátta 

kívül csak egy magyar van a  csapatban, a többi lengyel 
vagy orosz. Tehát franciául beszélnek.

- Nem sokára faluhoz kell érnünk.
- Nincs ott katonaság? - aggodalmaskodik a 

kisérö, kezével megtapogatva nyeregtáskáját, kéz 
ügyében van-e a pisztoly.

- Ott ugyan nincs. Néhány ház az egész, 
favágók és pásztorok laknak ott, meg egy-két olyan 
gazda, aki zabnál egyebet nem tud kiimádkozni ebből a 
földből.

Van egy kocsma is a legszélső házban - jut 
hirtelen eszébe a  falu képe. Itt haladt át akkor, amikor 
Lengyelbe menekült. Akkor a fekete szakállú kocsmáros 
kinn állt az ajtó előtt, és úgy nézett a gyorsan igyekvő 
lovasra, mintha felismerte volna. Szinte mozdult a keze 
a fejfedője felé. Pedig ezek a szakállas kocsmárosok 
még az istenüket sem süvegelik meg a templomukban; 
fedett fővel állnak mennybéli uruk előtt, csak a földi 
földesuruknak emelik meg bizonytalan. §?ipte 
szégyenkező mozdulattal a kalapjukat. De azután 
mégsem emelte meg. Vajon nem ismerte meg? Vagy 
sejtette, hogy nem szabad felismernie?

És a  következő fordulónál kibukkant a falu, s a 
legszélső házról azonnal fel lehetett ismerni, hogy 
kocsma.

A kísérők közül csak egy magyar volt, de az a 
kocsma láttán magyarul szólalt meg: - No, itt iszunk 
egy fertályicce borovicskát. Boruk amúgy sincs a 
jámboroknak.

De még mielőtt megállhattak volna az első ház 
előtt, a lakosok észrevették a lovasokat és érthetetlen 
gyorsasággal összegyülekeztek az úton. Az arcokon 
zord ellenségeskedés ült. A hazatérőnek az jutott eszébe, 
hogyha ezek tudnák, hogy kicsoda, bizonyára 
elszalajtatnának az első helyőrséghez. Nem itt kell 
kinyilatkoznia.

Mikor leszálltak a lovakról, már ott tömörült az 
egész falu. Mintha rájuk akarnának rohanni. Jó lesz 
talán magukhoz venni a pisztolyokat is. Vagy még jobb 
lenne újra nyeregbe ülni és kérdezösködés héftül 
lovagolni tovább lefelé, a völgy sűrű erdeje felé. hiszen 
ott, a sűrűben várakozhatnak rájuk Esze Tamás és Kis

Albert hadai... De hát miért néznek rájuk olyan 
ellenségesen ezek a  falusiak, akik aligha gazdagabbak a 
fegyverre kelt jobbágyoknál, és aligha szeretik jobban a 
bécsi császárt?

Egyszerre csak kilépett egy szakállas paraszt a 
többiek közül, és egyenesen feléje tartott. Úgy látszik, 
látható, hogy ő itt a legfőbb. Megállt és ruszin nyelven 
mondott valamit.

A hazatérő lengyelül is csak alig, alig tudott; 
lengyel szóval válaszolt, hogy nem érti. Erre odajött egy 
másik szakállas, ruhája csupa folt, magyarul szólott:

- Már egyszer megfizettük az adót. Mit akarnak 
az urak tőlünk?

Értette már. Ezek adószedőknek nézik őket. 
Arca nevetősre derült: - Nem vagyunk mi adószedők.
A hátrébb állók közül valaki ruszinra fordította a 
szavakat. De egy hang hitetlenkedve dohogott: - Mi 
mások volnának? Nem katonák, mégis fegyverük 
vagyon. Mit akarnak tőlünk fegyveres urak, ha nem 
elvinni, ami még megmaradt. - és a sokaság hangja 
zúgni kezdett.... ;

Ostoba dolog lenne, hogy most fegyvert kellene 
fordítani azok ellen, akik holnap talán a  leghűségesebb 
katonái lesznek.

És akkor a kocsmából kilépett fekete szakállal 
és fekete fejfedővel a kocsmáros, hogy megnézze , 
miféle zajongás vagyon odakint. Kilépett és meglátta a 
hazatérőt, meg a többieket akik vele voltak. Arca 
tűzpiros lett az izgalomtól. Keze szinte önkénytelenül 
lendült, és a kalapot, amelyet imádság idején sem vesz 
le a fejéről, megemelte. A többi most a kocsmárosra 
nézett elcsodálkozva, sose látták még a kocsmárost 
fedetlen fővel. Az pedig remegő hangon szólította nevén:

- Kegyelmes herceg úr, Rákóczi urunk hát 
mégis haza kegyeskedett jönni.

Megragadta Rákóczi kezét és megcsókolta. És 
akkor előbb az a rongyos magyar kiáltotta el magát, aki 
az imént tiltakozott az adóbehajtás ellen:

Rákóczi!
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Ő pedig állt, csak állt, és maga sem tudta, 
percekig vagy órákig, szeme megtelt könnyel, torkában 
elszorult a hang, és szíve csordultig volt szeretettel. 
Most tudta csak igazán, hogy mennyire így kellett 
tennie, amikor körülvették, elébe is borultak, ő lehajolt, 
hogy felemelte a megalázkodókat, majd kitárta karjait, 
mintha magához ölelné mind ezt a rongyos, megalázott, 
emberi sorsra vágyakozó embert.

így kezdődött el 1703 nyarának elején Rákóczi 
felkelése.

IDEGENVEZETŐI SZOLGÁLAT
Rokonok - barátok - üzleti utazók!

Ha Kaliforniába, Nevadába vagy Arizónába - az USA 
nyugati partjaire készül - az érkező fogadását 

mi szívesen elintézzük, repülőtéri, és város ismertetési 
szolgálattal állunk rendelkezésére.

Környékismertetés, utón, vizen vagy levegőben. 
Egyéni vakációk és tervek a mi specialitásunk!

Beszélünk magyarul, angolul és németül.
További információért és ármegbeszélésekért hívja 

TÓTH K lára Tel:(909)-677-3372
igazgatót Fax: (909)-694-5421
vagy írjon a E-mail:TOTHTOURS@vmicro.com.us 
P.O.Box 606
MURRIETA CA. 92564 USA. I

1 i in и i* n n  i 1и и р в д а и в т ^ —

ÉRDEKESSÉG A SZÁMOK TÜKRÉBEN
A statisztikai beszámoló szerint Ausztráliában 

az elmúlt évben 251,842 gyerek született. Ez 1.76%-a 
a lakosság számához viszonyítva. A bevándorlók közül 
a libanoniaknál a legmagasabb a ráta 3.5%, azután a 
vietnamiak köveetkeznek 2 .13%-al.

Tavaly közel 1/3-a az ausztráliai anyáknak 
házasságon kívül szült, mig a legtöbb bevándorló 

anyánál ez a szám 10% alatt van.

MAGYAROS r e c e p t e k
A magyarországi hideg télből visszaérkezve, a 

megérett szilva várt itt leszedésre. A szilvaszedés 
közben jutott eszembe, hogy mennyi szilvás-gombóc-ot 
főzött Édesanyánk és mi gyerekek versenyeztünk ki tud 
többet enni a különlegesen laktató "nyári" eledelből.
Nem kellett sokat biztatni, kedves feleségem meglepett 
bennünket szilvás gombóccal, és íme itt e remek eledel 
két változata:
SZILVÁS GOMBÓC.

Burgonyás tésztát készítünk, 1/2 cm. 
vastagságra kinyújtjuk, kb. 8 cm-es kockákra vágjuk. 
Mindegyik közepébe egy szem szilvát helyezünk, 
amelynek magvát kiszedjük és helyébe fahéjat töltünk 
(készíthetjük teljesen ép, érett, magvas szilvával is). A 
négyszögek sarkait összefogjuk és gombócot formálunk 
belőle. Sós vízben főzzük, amíg feljön a gombóc a víz 
tetejére és egyet forr. Leszűrve leöblítjük és zsírban 
pirított morzsában megforgatjuk.
Burgonyás tészta készítése: a tésztának alapanyaga a 
liszten kívül a burgonya, amely úgy főzve mint sütve, 
igen kedvelt étel. Fontos azonban, hogy a hozzávaló 
anyagok, liszt, burgonya, zsír, tojás helyes arányát 
megtaláljuk.
Hozzávalók: 1 kg. burgonya, kb. 20 - 30 dkg. liszt (attól 
függ, mennyire grízes a burgonya), egy jó kanál 
búzadara, 3 dkg. zsír, 1 db. tojás.

A héjában megfőtt és áttört burgonyát 
elvegyítjük a zsírral, liszttel, darával, megsózzuk és egy 
tojással összegyúrjuk. Pihentetés nélkül dolgozzuk fel.

A gombóc - diós változata!
A kimagvazott szilvákat nemcsak fahéjjal, 

hanem apróra vágott, (vagy darált) dióval, cukor és 
fahéj keverékkel tesszük teli.
A főtt, leszűrt gombócokat, a pirított morzsa helyett a 
diós, cukros - fahéjas keverékben forgatjuk meg.

Mind két változata nagyon finom, egy gyümölcs leves 
előétellel kiváló nyári ebéd. Jó étvágyat!

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

bizalommal forduljanak hozzá 
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

RIPPONLE'a ,VIC. 3183
Telefon: (03) 9528-2398 

___ Fax: (03) 9528-2431

mailto:TOTHTOURS@vmicro.com.us
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19 9 9
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő 

Boldogasszony ünnepe. 
Az álatalánosan ismert 
jóslás szerint: ha süt a 

nap és a medve 
meglátja az árnyékát, 

visszamegy 
barlangjába és még 

negyven napig tart a 
hideg!

(természetesen ez csak 
Magyarországon!)

- Néhány napja úgy fáj a fejem. Mit gondolsz, 
mitől lehet?

- Nem tudom, nekem mindig a nyomrom fáj, ha
üres....

Nem vagyok én katolikus
Két ápolatlan suttyó áll az aluljáróban, amikor 

arra sétál egy katolikus pap. akinek a keze be van 
gipszelve. Az egyik suttyó ismeri a papot, köszön neki 
és megkérdezi, hogy mit csinált a kezével. A pap 
szelíden közli, hogy elesett fürdés közben és eltörte. 
Majd áldást oszt és elvonul.

Egy jó félóra múlva megszólal a másik suttyó:
- Te mond . ez valami olyasmit mondott, hogy fürdés 
közben. Mi az, hogy fürdés?...
- Honnan tudjam? Nem vagyok én katolikus!

Nyilallás
A betegtől megkérdi az orvos: - Mi a panasza?
- Nyilallást érzek a fejemben.
- S  régen?
- Nem , nyílegyenesen........

Anyanyelv
- Gyerekek, ki tudná megmondani, miért 

nevezzük anyanyelvűnknek a magyart?
- Én tudom! - áll fel Zsoltika.
- Mert a papa soha nem jut szóhoz!

A férfi számára három nő létezik: a felesége, a 
szerető, és az anyós. - Az elsővel él, a másodikkal kél, 
a harmadiktól pedig fél.

Csodálkozás
A kórház folyosóján a csinos nővér fedetlen 

keblekkel megy . Meglátja a főorvos és rászól:
- Nővérke, nem érzi, hogy keble kint van a 

ruhájából?
- Jaj ezek a gyakornokok. .. soha sem teszik 

vissza a helyére, amit elővesznek.

Gyógymód
Az esküvői lakomán a menyasszony feje 

hirtelen megfájdul. Az ifjú félj kikíséri. Amikor 
visszajön, a barátja megkérdezi: - Minden rendben van?

- hogyne! adtam neki egy kis altatót, és most 
már alszik.

- Oké, de ne felejtsd el felhúzni a patika 
cipzárát, mert ki látszik az adagoló!
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RÉGI MAGYAR 
CIGÁNYPRÍMÁSOK.

Cinka Panna, Bihari János,
Dankó Pista és a többiek

(folytatás a decemberi 
Kisújságból) Szeged városa 
adta Magyarországnak azt a 
híres cigányzenészt. Dankó 
Pistát, aki nem annyira 
prímási tevékenységével, 
inkább dalköltészetévcl, szerzeményeivel szerzett 
magának országos hírt (1858 - 1903). Az 1890-es évek 
elejétől a fővárosban működött, egészen addig, míg a 
tüdővész még igen fiatal korában el nem ragadta. 1898- 
ban Cigányszerelem, 1899-ben a halász szeretője című 
népszínműveit mutatta be az óbudai, illetve a városligeti 
színház. Pósa Lajos és Gárdonyi Géza -vitáéit 
alkalmazta elsősorban zenére. A mai napig népszerűek a 
"Megkondult a Kecskeméti öregtemplom nagyharangja" 
a "Nagy Becsenyi Miklós", az "Eltörött a hegedűm - 
nem akar szólanai..." és a "Most van a nap lemenőben" 
dalok és még sok más közismert hallgató nóta.

А XX. század első harmadában Band Marci, 
Radics Béla, Berkes Koczé Antal, Sovánka Nándor. 
Rácz Laci voltak a legkiemelkedőbb hírű 
cigányprímások. Magyart Imre talán nemcsak játékával, 
hanem azzal is "belopta magát" a magy ar történelembe, 
hogy amikor Edward walesi herceg - a későbbi VIII. 
Edward - 1935 februárjában Budapesten járt. a Keleti 
pályaudvartól távozó külön vonatában egészen Bécsig 
Magyart Imre és cigányzenekara húzta a szebbnél szebb 
nótákat a trónörökös fülébe

Hosszú sorban lehetne még folytatni a híres - 
nevezetes magyar cigányprímások listáját. Ök is a 
sokrétű magyar kultúra részesei és nevük 
babérkoszorúval van megemlítve a nemzeti kultúra 
történetében.

Dankó Pista zenéje, Békefy Antal szövegére:

ELTÖRÖTT A HEGEDŰM...
Eltörött a hegedűm, nem akar szólani.
Rózsi, Rózsi mi bajod? Mért nem akar szólni 
A hegedűm majd megreperálom.
Szólalj meg hát, rubintos virágom.

Mosdóvizet hozok én, gy öngy patak medréből 
Pirosítót készítek, Rózsa leveléből 
Te leszel a legszebb a világon.
Szólalj meg hát rubintos virágom!

BOKOR KATALIN ÜZENETE.
„Sok szeretettel üdvözlöm önt és minden 

kedves ismerőst, barátot kiket ausztráliai tartózkodásom 
alatt megismerhettem.”

Örömmel értesítem kedves olvasóimat, hogy 
Katalin egy autóbaleset után ismét jó  egészségben van. 
Leírásában ismertette velem, hogy Isten segítségével 
használni tudta mind azokat a természeti gyógymódokat 
amiről könyveiben írt. 8 napi korház, gipszelés és belső 
sérülések ellenére, hat hét alatt úgy lábra állt, hogy 
előadóként vett részt egy Nemzetközi Természet - 
gyógy ász Kongresszuson.

Erre az alkalomra készítette legújabb könyvét, 
amit a betegágyán fejezett be. Rettentő nagy ambícióját 
és fájdalom tűrő képességét hitének köszönheti.
ISTEN TENYERÉN:
Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, mosolygott a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom. 
Rám törhet vadul ezer baj, veszély.
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én, az Isten tenyerén.

Katalin legújabb kiskönyve a  „Légy önmagad 
orvosa!” sorozat közé tartozik. Címe: 
GYÓGYÍTHATATLAN? A MOZGÁS
BETEGSÉGEI. Részletesen tárgyalja a reuma, isiász, 
köszvény p.c.p. arthritis és a selerosis multiplex okozóit 
és rámutat a természeti védekezés módjaira. A könyv 
magyarul Íródott és tiszteletpéldányom olvasása után 
ajánlom minden ..mozgással bajban levő 
honfitársaimnak”. A könyv bevezető mottója: „A 
megelőzéshez pár deka szükséges, a gyógyításhoz több 
kilogramm.”

Katalin könyve, a Szerkesztőségen keresztül is 
kapható. Az érdeklődök nevét és címét szívesen 
továbbítom Magy arországra.

Katikának pedig kívánunk jó egészséget és 
további jó munkát a jövőben.

Sz.L.

KANADAI HÖLGY TÁRSAT KERES.
Ausztráliában vagy NewZelandban élő 

magas, (180 cm feletti), intelligens 
férfi személyében, 5 8 - 6 3  évig.

Leveleket a "Kanadai Hölgy" jeligére, 
kérem az alábbi címre: P.O. Box 93664.

3003 Danfort Ave.
Toronto, Ont. M4C 5R5 ; CANADA.
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PULI
írta: Singer Iván.

Mindenki büszke saját szülőföldjére - hazájára.
Amikor a tanyára kerültünk mint ausztráliai 

mezőgazdászok, bemutatkozásra került a sor a kedves 
szomszédokkal. Mindjárt felfedezték a kiejtésemből, 
hogy az angol nyelvet nem Oxfordban tanultam. Az 
egyik gazda azonnal megjegyezte: 'Engemet is Ivánnak 
hívnak,' mondotta. 'Hoztak ide valamikor lovakat «az 
Eszterházi Birtokról.' Az eszterházi szót pedig ölyatí 
rendesen ejtette ki, hogy még a gróf úr sem tudta volna 
jobban. Egy pillanatra arra gondoltam, talán... bár 
nem volt róla kétségem, hogy Iván őseit bilincsbe 
hozták Ausztráliába.

A falusi társaság egyszerű, olyan mint az 
ottani életforma. Nincsenek forgalmi akadályok, sem 
rablók, vagy gyilkosok. Még a házat sem kell becsukni, 
talán egy szomszédnak szüksége van valamilyen 
szerszámra.

Szóval szép.
Ami engemet mégis zavart, az a beszélgetések 

tartalma és nívója volt. Azt hogy a férfiak és 
élettársaik külön csoportokban itták ugyanazt a sört, 
azt ugyebár még megértettem. Azt, hogy ezt állva 
csinálták, bár fájó lábbakkal végződött, mégis 
elviseltem. De hölgyeim és uraim, a téma...

A városban beszélnek Clintonról, pletykálnak, 
ki kivel, aztán elmesélik, hogyan csalta meg X - 
Ipszilont. A tanyán, legalább is a férfiak társaságába*!, 
a téma mindig azonos: "Hogyan mentette meg a juhász^ 
kutya a gazdáját a kígyótól." A történet színvonala a 
mese elbeszélőjének a tehetségétől függ. A kígyó néha 
fekete, néha barna, de mindig mérges. A kutyát 
rendszerint a nevén emlegetik, hiszen ki nem ismerné a 
szomszédjának a kutyáját? Ezek az ebek, bár nem 
rendelkeznek hosszú pedigrékkel, mégis hűségükben, 
önfeláldozásuk terén és ügyességükben felveszik a 
versenyt minden városi kutyával.

Na kérem, az első ilyen mesét az ember 
izgalommal figyeli. A húszadiknál, már - már 
gondolkozik, milyen jó lenne otthon egy könyvet 
olvasni. Az igazi baj akkor kezdődik, amikor a 
mesemondó elfelejti, hogy ezt már elmesélte egy héttel 
ezelőtt. Ilyenkor a farkaskutya pincsivé válik, a 
vadászkutya pedig foxi lesz. A fekete kígyó, hirtelen 
barnára cserélődik. Megszakítani vagy kijavítani 
barátunkat lehetetlen, hiszen nem akarjuk megbántani a 
kedves szomszédot.

Szóval rájöttem, hogy kutya nélkül kutyává 
fog életünk válni. Mit is mesélhetnék a társaságban,

amikor nekem még kutyám sincsen? Egyszer 
megpróbáltam elmesélni egy haverom történetét, de a 
férfiak szeméből láthattam azonnal, ugyan kérem, ezt 
mi már ismerjük, ez olyan mint egy írói lopás!

Elfogadhatatlan!
Elkezdtem keresni egy kutyát az újságban a 

hirdetések között. Azt hogy menyi eb létezik a világon 
csak ekkor fedeztem fel. Agár, bernáthegyi, dán, 
buldog, dalmáti, csincsala, és ki tudja hány még. 
Hirtelen a szemem megakadt egy hazai szón.

Puli.
Előttem láttam a hortobágyi mezőket, a fekete 

szőrös alacsony kutyát, ahogy a pásztor fütyülésére 
behajtja a nyájat. Azonnal felhívtam a hirdetőt. 
Kiderült, bár kutyánk még meg sem született, de 
megrendelhető. Igen, készpénzben és a rendelés 
alkalmával illik kifizetni a csekély nyolcszáz dollárt.

Az én agyamban a gondolatok hamarab 
születtek mint a mi kutyánk. Tisztában voltam, hogy 
majd magyarul beszélek vele. így rám fog hallgatni és 
nem az asszonyra. Hiszen az én őseim hozták Ázsiából. 
Átélte a honfoglalást, tatárdúlást, törökvészt, Habsburg 
ostort, a németeket, de még a oroszokat is.

Szóval egy gyönyörű reggel, elkocsikáztunk 
vagy 500 kilométert, de bizony megérte! Hazahoztunk 
egy pici fekete csomagot, Bodrit. Én szigorúan 
neveltem, az asszony dédelgette. (Talán ezért szaladt 
mindig hozzá, ha bajba került.)

Bodri kötelességtudattal végezte feladatait. A 
macskát velem együtt utálta és mindig elkergette. A 
tehenekre rá sem nézett. Ha én be akartam hajtani a 
csordát, ő mindig szétkergette.

Egy szép napon meghívtuk a szomszédainkat 
vendégségbe. Napokig gondolkoztam egy jó kígyó 
történetről. Tudtam ez lesz a bemutatkozása egy 
magyar pulinak az ötödik földrészen.
Aztán jöttek agyamba a jobbnál jobb gondolatok... Majd 
én megmutatom nekik, mit tud egy magyar puli.

Az első vendég valami barna tüneményt 
egyensúlyozott egy boton. Az én hű kutyám, Bodri, 
vicsorgó fogakkal és habos szájjal követte 
szomszédunkat.

'Kint találtam az ajtó mellett,' mondotta 
látogatónk. A te fekete magyar kutyád már ellátta a 
baját. Ez a legnagyobb barna kígyó amit eddig láttam. 
Hogyan is hívod ezt a gy önyörű állatot?'

'Bodri,' feleltem büszkén.
Mesét pedig nem kellett kitalálnom.

Bodri ezt már elintézte helyettem.
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50  ESZTENDŐ
A Fitzroy-i Magyar Református Egyház 1999 évben 
ünnepli fennállásának 50-ik évfordulóját.

Az Egyház megalakulása néhai NT. Dr.Antal 
Ferenc nevéhez fűződik. Ez az évforduló 
megérdemelné, hogy könyvben , füzetben 
megemlékezzenek róla. Nem csak az ötven éven 
keresztül végzett magyarságsegítö munkájáról és annak 
látható eredményeiről, hanem egész életéről, amely- 
mindig áthatott a segítőkészsége. Vezérfonalként 
csillogott keresztyén}- magyarszeretete és az Istenbe 
vetett rendíthetetlen hite.

Ez az elmúlt fél évszázad, generációkon 
keresztül, módot, alkalmat és lehetőséget adott a 
magyar nyelv keretein belül a Fitzroy-i Templom 
szellemi és gyakorlati életének kialakulásához. A 
„Bocskai Református Otthon" körül tömörülő 
magyarság ötven éven át mindig otthonra talált és 
remélhetően a jövőben is felkeresnek bennünket.

Visszatekintve az egyházi élet 50 esztendejére, 
találkozunk pozitíve és negatív jelenségekkel. A 
pozitívum lényegében az a körülmény , hogy az eredeti 
célt elérte az Egyházközösség. Az Egy ház él és az Isten 
igéjét most is magyarul hirdetik vasárnapról - 
vasárnapra. Lelkésze, fogondnoka, pénztárosa, 
presbitériuma és a segítő egyház tagok; munkájukért 
elismerést és megbecsülést érdemelnek.

A következő 50 év legfontosabb feladatai közé 
tartozik az, hogy továbbra is elősegítse és támogassa a 
magyarságtudatot a magyar családokon belül , 
támogassa a magy ar nyelv fennmaradását.

Az évforduló jelentőségét értékelve, 1999 
június 4-től tíz napon keresztül ( déli 12-től esté' ;8 
óráig) Történelmi Kiállítást rendezünk a Bocskai 
Teremben. Belépődíj, illetve kiállítási költség
hozzájárulás $3.00) A képeket angol felírásokkal látjuk 
el az emigrációban felnőtt fiatalok részére, és így nem 
csak az újságokat, hanem a környező iskolákat is 
felkérünk a kiállítás látogatására.

A kiállítás anyagának jelentős részét a 
Hadtörténelmi Múzeumtól közvetlen sikerült 
beszerezni és célja, hogy a kiállítás visszatükrözze a 
magyarság eredetét, a Kárpátmedencei letelepedését és 
történelmi útját.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása június 4-én 
este 7 órakor, kulturális műsorral és díszvacsorával 
egybekötött ünnepélyes megnyitója lesz az 50 éves 
megemlékezésnek. Ez alkalommal mond köszönetét az 
Egyház a vezetőinek és támogatóinak! A rendezőség 
az újsághirdetéseken kívül személyes meghívókat és

tiszteletjegyeket is tervbe vett.
Az évforduló alkalmával nem csak a 

református magyarságnak, hanem minden ünneplőnek 
sok sikert és Isten gazdag áldását kívánja a Rendezőség 
nevében Pál János.

ŐRSVEZETŐI TÁBOR. East Warburton.
1998 december 30 - 1999 január 9.

A Külföldi Magyar Cserkésszövettség IV-ik 
kerülete, Ausztrália, ahol a cserkész élet változatlanul 
foglalkoztatja és neveli a magy ar fiatalságot.
Az örsvetetői táboron húsz (20) örsvetező jelölt vett 
részt, 12 Melboume-i és 8 Sydney-i cserkész.

Az őrsvezetői tanfolyam fontos lépés a cserkész 
életében. Ez az első alakalom, amikor átléppi a 
küszöböt valaki a „vezetőség” és „cserkész” tagság 
között. Innen nincs vissza út, aki ezt a küszöböt átlépi 
meggyőződéssel teszi, ehhez elszántság kell, mert 
mindenképpen felelőséggel jár.

Az ÖV. tábor vezetője Kovássy Éva, három 
állandó kiképző segítségével lelkesen végezte a sűrű 
munkatervekkel megterhelt tanfolyam irányítását.

A tábor részvevői: Péter Tünde, Cserhalmi Sándor, Cserhalmi 
Csilla, Gerecs Anna, Rémai Erika és Krisztina, Élesíts Ferenc, 
Grubits Tibor, Bakor Krisztina, Hajnal Mónika, és Krisztina, 
Mártonhelyi Ádám és Emma, Wébeer Jázmin, Törköly Róbert, 
Forgács László, Markovics Kristóf, Zsóri Mónika, Tóth János, Por 
Vanda.
A tábor célját elérve, ami az volt,hogy "kiképzze a 
tízéves cserkészt arra. hogy meggondoltan és a 
megfelelő eszközökkel, cserkésszellemben tudja tanítani 
Örsét" - GRATULÁLUNK! és további

JÓ MUNKÁT!
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NAPTÁR.
Február 7, Vasárnap.

d.e. 9:00 órakor Szentmise, 
d e. 11 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Február 14, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise

Február 19-20-21, HUNGAROFEST ‘99. 
Február 21, Vasárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Február 27, Szombat.
Gyöngyösbokréta Néptáneegyiittes Bálja 

Február 28, Vasárnap.
d.e.9 órakor Szentmise
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
Irodalom és Zenebarátok Köre.

HUNGAROFEST ‘99
A Magyar Központ és a Hungarofest rendezöbizottsága 
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Mclboumc-i 

Magyar Központ kulturális seregszemléjére.
760 Boronia Road , Wantima, 3152.

1999 február 1 9 - 20 - 21 .
Ajtónyitás: Pénteken este 6 órától - este 10 óráig.

Szombat és Vasárnap déli 12 -tői este 11-ig. 
Belépőjegy: Pénteken $ 6.00.

Szombat - Vasárnap S8.00 - $8.00. 
Három napra szóló jegy $ 16.00.

18 éven aluliaknak ingyenes a látogatás.
ROCK OPERA, HÍMZÉS, FAFARAGÁS 
TÁNCHÁZ, VIDEO VETÍTÉS, COMPUTER, 
NÉPI TÁNC, MAGYAR KONYHA, HERENDI - 
PORCELÁN, VÁSÁR BÓDÉK STB... STB...;,. .. 

További felvilágosítást: Vető Olgától a 9561 7689 
telefonszámon.

A VICTORIAI MAGYAR T.V. RENDEZÉSÉBEN
Piknik - Kirándulás a Brimbank-i Park-ban.

1999 február 28-án. egész napos.
Ebéd: B:B:Q vagy Paprikás $8.00 

További felvilágosítást Solymossy Kálmán 9690 3781

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Februári összejövetelek: 9-én és 23-án. 
a Magyar Központban.
Évégi beszámoló:
Az elmúlt Klub évet a Magyar Központban 
megrendezett karácsonyi műsoros ebéddel fejeztük be. 
A sok magyar vendég mellett a  helyi 
vezetőszemélyiségek és más nemzet képviselete is 
gazdagította karácsonyi megemlékezésünket. 
Kiemelkedő személyiségek voltak The Hon. Peter 
Nygent helyi országgyűlési képviselő, Tom Blaze Knox 
város és Joc Cassari. Maroondah város polgármesterei. 
Valamint Steve Liew a kínai, Mr.and Mrs.Cursaro az 
olasz, Mr.and Mrs.Kosenko lengyel társnemzeteket 
képviselték. Boros Emil elnök angolul és magyarul 
köszöntötte a vendégeket és méltatta a Klub sikeres 
működését. Faith Ferenc a Magyar Központ nevében 
üdvözölte a  megjelenőket és Antal Péter a református 
egyház képviseletében kérte Isten áldását a jelenlévőkre 
ezen fontos egyházi nap megünneplése alkalmából.

Peter Nygent beszédében méltatta az Idős 
Magyarok Klubja működését, nagyra becsüli és 
elismeréssel van a magyar emigráns mozgalommal 
szemben. Végezetül igaz szívből kívánt mindenkinek 
kellemes ünnepeket és egy boldog új évet.

A beszédek után. a gazdag műsoros előadás 
fénypontja a klub hölgyeiből álló énekkar volt, Soos 
Bella vezetése alatt. Népdalokat és karácsonyi énekeket 
énekeltek. Ez az énekkar a Hungarofest-en is fel fog 
lépni.

A műsort finom ebéd követte, amit Boros 
Erzsiké varázsolt a vendégek elé. Meg kell említeni a 
gyors és ügyes kiszolgálást, mindenki az asztalához 
kapta az ebédjét. Az ebéd után a  karácsonyfa alól 
kikerültek a tombola tárgyak, és aki vett jegyet, 
örömmel vették át a gazdag tombola tárgyakat. Midenki 
magával vitt egy szép nap emlékét. Viszontlátásra, 1999 
decemberében. Boros Emil. elnök.
Február 15-én. Buszkirándulás Moorbu North-ba. Sör
gyár látogatás és környezet tanulmány van a tervek 
között, (az út ára $12.00 kedvezménnyel). A busz már 
megtelt, sajnos nincs több hely.
Márciusban 8 napos Tasmánia-i útra megy a Klub.

PEDIKŰRÖS Melboumeben hívásra házhoz megy.
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.
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FELHÍVÁS

A Magyar Központ Igazgatósága kcr minden 
magyar honfitársat, hogy a néhány hónapja elindított 
kérdőívet amit kitöltve szíveskedjenek visszajuttatni. A 
kérdőív tartalmának elemzése a Magyar Központ 
munkáját segíti abban, hogy tisztább képet kapjon a 
Központ a  különböző gyakorisággal látogatók, (vagy 
nem látogatók) problémáiról, kívánságaikról, új 
igényeiről, ötleteiről melyeket a Központ szeretne 
beépíteni a terveibe.
A kérdőívet személyesen is felvehetik vagy leadhatják a 
KORONA étteremben, vagy telefonon kérjék Kurtz 
Máriától a 9877 0672 telefonszámon. A kérdőív angolul 
is kitölthető a  nem magyar nyelvű családtagok által.

Kéijük segítsék munkánkat Őszinte 
véleményükkel, javaslataikkal.

Magyar Központ Igazgatósága.

minden három hónapban rendeznek meg. A első 
vetélkedő egy igazságos döntetlennel végződött, (a 
legjobb játékosok a Casey-böl nem játszottak! - kevés 
vigasz) A Két jó nevű idős magyarok Klubja nem csak 
sport, de kulturális vonalon is keresi az együttműködést 
a nagy térbeli távolságok (kb.50 km.) ellenére. Jelszó: A 
szeretet és megértés nem ismer távolságot!
December 16-án nagyszabású karácsonyi műsoros 
összejövetelt rendezett a Casey Klub, ahol a szokásos 
magyar vendégeken kívül Miniszterek és a Tanács 
vezetőségi tagjai, valamint a Rádió és Újság képviselete 
is megjelent. A nívós műsor fénypontja közé tartozott 
a StAlbans-i tánccsoport, akik kétszer is felléptek 
magyar táncaikkal. A „nagymamák" ki tettek magukért. 
Most így utólag is köszönet minden lelkes dolgozónak, 
segítőnek és adakozónak, hogy egy ilyen szép 
felejthetetlen napot biztosítottak a megjelenteknek.

A Klub alapítója és szeretett elnöke Nagy Magdi.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.

Tekintettel arra, hogy a magyar érzéseink még 
nem haltak ki egészen, mi magyarosan kezdjük és 
záijuk az évet. Ez azt jelenti a Klub életében, hogy a 
vezetőségi gyűlés és beszámoló az év végén van, nem 
úgy mint az itteni „elszámolások" szerint júliusban. 
December 9-én a vezetőségi gyűlést Nagy Magda a 
Klub alapítója és szeretett Elnöke nyitotta meg. 
Beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak akik akár 
milyen formában és bármely csekélységgel 
hozzájárultak a Klub sikeréhez. Megígérte. tipg£ a 
jövőben még szebb, jobb és olcsóbb lesz minden 
összejövetel, hogy még sikeresebb legyen az együttlét a 
magyar idősekkel és vendégekkel. (Ezután reggel 8-tól 
este 10-ig leszünk nyitva, jegyezte meg Sándor, 
biztatólag!)

1999 február 3-tól kezdve ezt be is vezetjük a 
Casey Tanács hozzájárulásával. A vezetőség elismert jó 
irányban halad, és ezután is várható, hogy az új 
vezetőségi tagok is belekapcsolódnak a Klub elsőrendű 
vezetésébe. A megválasztottak: Elnök: Nagy Magda. 
Alelnök: Tóth Kató, Titkár: Blachna Anna. Titkár 
helyettes: Bonvári Vicuska, Pénztáros: Faragó Irén. 
Pénztár helyettes: Patkó István, Kultúr felelős: Fazekas 
Manci és Balogh Viki, Tanács adók: Fazekas Gergely 
és Lukács János, Public Officer: Nagy Sándor. Minden 
tisztségviselőnek gratulálunk és jó munkálkodást 
kívánunk mindenkinek az elkövetkező esztendőben.

A múlt év december 9-én kezdődött el a 
StAlbans-i és a Casey Klubbok biliárd bajnoksága; amit

Most még egy szomorú hír! A Casey Idős Magyarok 
legöregebb Klubtagja a 92 éves Szőke Sándor elhunyt. 
Utolsó útjára Rokonai és közeli barátai kisérték el. 
Gyászolják: 3 gyermeke, 7 unokája. Sándor bácsi 2 
évvel ezelőtt még az egyik legértékesebb tagja volt a 
Klub Kultúr csoportjának. Nyugodjék békében!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999 Február 6- 
án) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d e. 11 - órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T  Z R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA
Istentisztelet után közös ebéd és Klubélet a Bocskai 

I ______tercmben.( Sakk, kártya, stb.)_________

A NYÁRI SZÜNET UTÁN AZ ELSŐ 
ISTENTISZTELET FEBRUÁR 7-ÉN LESZ.
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FELH ÍV Á S!
Kérjük Ausztráliában mindazokat akik eddig 

kapták, vagy ezentúl szeretnék megkapni a „Vetés és 
Aratás” című, Stuttgart-ban megjelent evangéliumi 
folyóiratot, hogy írásban vagy szóban jelentkezzenek!

A folyóirat, ami negyedévente jelenik meg 
ingyenes, önkéntes adományokat szívesen nyugtázunk, 
amelyet a postaköltség fedezésére fordítunk. A 
megmaradt pénzösszeget a Stuttgart-i Kiadónak 
továbbítjuk.
Bentley Etelka. 2 Callander Street. East Geelong, 
Vic. 3219. Telefonszám: (03)5248 1281.
AMRE iratmisszió felelős: Dézsi Csaba lelkipásztor.

A  ST.ALBAN S ID Ő S M A G Y A R O K  K L U B JA . 
Összejövetelek: Minden hétfon 10 - 4 óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st.
St. Albans.
A St.Albans-i idős magyarok Klubja Február 27-én 
tartja az Év Megnyitó Bálját, amelyre mindenkit 
szeretettel hív és vár a Vezetőség. További érdeklődés 
Boros Veronika 9337 3993 telefonszámán. 
Visszapillantás a Mikulás Bálra. December 5-én 
szombaton este a Community Centre zsúfolásig megtelt. 
Mindenki várta a Mikulást. A kedves magyar vendégek 
mellett a St.Albans-i Tanács vezetői is megjelentek. A 
nívós műsor karácsonyi szellemét az énekkar is emelte, 
karácsonyi énekeket énekelve otthoni hangulatot 
teremtettek. Megjött a Mikulás is és ajándékokban nem 
volt hiány, mindengyerek kapott valamit. A kitűnő 
vacsora és pár pohár borocska után táncra perdült a 
nép, Paska Béla „Nefelejcs” együttese gondoskodott a 
jó hangulatról. Majd a tombola kisorsolás következett, 
és annyi díj volt, hogy csak az nem nyert valamit aki 
nem vett jegyet. Az elárverezett magyar babát, Orosz 
Marika és Tibi vették meg (ár nincs feltüntetve) ezzel is 
segítették a St.Albans-i Klub működését. A tánc és a 
jókedv tovább fokozódott. Mellettem egy pár ember- fa 
nóta szerint) faszeget akart verni a Mikulás íjfiíös 
csizmájába. Lehet azért tűnt el az „Öreg” olyan hamar. 
Éjfél után hallottam, hogy volt aki nem is akart 
hazamenni, hiszen hétfőn újra vissza kell jönni majd a 
megszokott összejövetelre.
Gratulálunk a Bál rendezőinek és a Vezetőségnek a 
sikeres évzáró bál végett. Ez mutatja azt , hogy a 
StAlbans-i magyar közösségben milyen jó összetartás 
van. Jövőre egész biztos nem lesz gondjuk a jegyeket 
eladni az év végi Bálra.

D É L V ID É K I M A G Y A R O K  SZ Ö V E TSÉG E 
Februári Naptár: A DMSz, február 14-én és 28-án
tartja, (minden hónap 2-ik és 4-ik vasárnapján) 
megszokott zenés ebédjeit az Egyesületben, déli 12 
órától d.u. 5 óráig. Cím: 506 Mountain Hwy. 
Bayswater.3153.
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre a 
terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 
vagy Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

A  D E M O K R A T IK U S D É L V ID É K I 
M A G Y A R O K  SZÖ V E TSÉG E.
A.D.D.M.Sz. minden hónap 3-ik szombatján tartja 
szokásos Családi Estjeit a KEILOR DOWNS-i 
Community Center-ben. (Augusztusban nincs 
összejövetel)
Február 14-én, Vasárnap reggel 6 órától horgász 
versenyt rendez KYNETON-ban. Mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség.
Minden nemű tájékoztatást a 9366-4382 vagy 9364- 
6184-es telefonszámokon.

A  N U N A V A D IN G I ID Ő S M A G Y A R O K  
K L U B JA
Februári összejövetelek: 3-án és 17-én. d.e. 9 - tői d.u. 
2 óráig az EAST BURWOOD COMMUNITY 
HALL-ban, Burwood Hwy. East Burwood, 3151 címen. 
Finom ebéd, jó hangulat, és megszokott baráti kör; 
szeretettel várunk minden magyar vendéget.
Február 25-én Csütörtökön, Kaszinó-látogatás.
A Klub ez évben ünnepli 10 éves születésnapját. Az év 
folyamán éppen ezért a Klub tervez nagyobb méretű 
kirándulásokat és rendezvényeket, amelyre mindenkit 
szertettel meghív a Vezetőség.
Érdeklődés és jelentkezés a Kaszinó-i útra Gaál 
Marikánál a (03)9710 1307 telefonszámon.

A G R E A T E R  D A N D EN O N G  ID Ő SEBB
M A G Y A R O K  SZ Ö V E T SÉ G E  H ÍR E I
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Februári összejövetelek: 1-én és 15-én .
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a
Vezetőség.
A Klub 21 napos társas utazást tervez Magyarországra 
Bécset és Prágát érintve ez év Augusztusában. Minden 
ezzel kapcsolatos érdeklődését irányítsa Erdeg
Marikához a (03)9547 4267 telefonon.
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A PRAHRAN1 IDŐS M AGYARO K KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találoznak d e. 10 
órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street Prahran, 
3181 című teremben. 2 fogásos finom ebéd. $4.00 
tagoknak.
Február 10-én Daylesford-i buszkirándulást tervezünk. 
(Március 1-én buszkirándulás a Begónia-fesztiválra) 
jelentkezni lehet Horváth Eszter 9822 3649
telefonszámán. Tagoknak $5.00 és $6.00 ajegyek ára. 
Február 12-én . Pénteken Kabaré - délutánt rendez a 
Klub. Mindenkit szerettei vár a Vezetőség.

A GEELONG1 M AGYAR SZENT LÁSZLÓ  
EGYESÜLET INC. HÍREI.
Februári Naptár:

1-én Hétfőn. A Sz.L.E. Nőszövetségénck 
teadélutánja, d.u. 2 órakor az otthonban .

6- án Szombaton. Családi Est. d.u. 2 órától 
az otthonban.

7- én Vasárnap. Református Istentisztelet, 233 
Pakington str. -i templomban d.u. 2 órakor.

13-án Szombaton. Ökumenikus Istentisztelet a 
Sz.L.E. otthonban déli 12 órakor, utánna Piknik.

19- én Pénteken, a Sz.L.E vezetőségi gyűlése 
este 6 órakor az otthonban.

20- án. Szombaton. Katolikus Szentmise az 
otthonban d.u.5 órakor.

21- én Vasárnap. Református Istentisztelet d.u. 
2 Órakor a templomban.

Továbbá felhívjuk figyelmét a geelongi 
honfitársainknak, hogy 20-án csoportos buszkiránd'tüást 
szervezünk a melboumei Hungarofeszt alkalmából. 
Hölgyeink meghívásos fellépését támogatva igen jó és 
hangulatos nap elé nézünk. Indulás reggel 9-kor haza 
érkezünk kb. este 8 óra felé. Jelentkezés Kis Gizella
telefon számán: 0352- 483495,_____________________

A Geelongi Magyar Sz.László Egyesület Inc. 
szeretettel váija önt, és családját és barátait 

az 1999 évi
FARSANGI BÁLRA

amely a Pettite Parkban (Bell Post Hill) Bcauford Ave 
helyiségben lesz megtartva, Március 6-án este 7:30 órai 

kezdettel.
A jó hangulatról Tüskés Géza fellépése mellett a 

Nefelejts Duó gondoskodik.
Belépőjegyek ára. vendégeknek $ 11.00 

Tagoknak és nyugdíjasoknak $ 9.00. 
Jegyrendelés: Csepány István 0352-430951 és 
Kiss Gizella 0352-483495 telefonszámokon.

MAGYAR TV MŰSOROK!
Melbourne! Minden második hétfőn este 6:00 és 6:30 
óra között a Solymossy Kálmán által vezetett Victoriai 
Magyar Televízió sugároz műsort a 3 1-es csatornán.
Az SBS.TV állomás minden vasárnap reggel 7 órai 
kezdettel félórás híreket közöl a legfrissebb 
magyarországi eseményekről, magyar nyelven. 
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió magyar 
nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 6-8 óra 
között és csütörtökön D.u. 4-5 óra között a 92.3 FM 
hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása az 
1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 óra 
között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Az Ausztráliai Kisújság 
munkatársai nevében köszönet a 
sok szép karácsonyi és új évi 
jókívánságokért. Az önök által 
nyilváníott elismerés ad erőt mindannyiunknak a további 
munkálkodásra a magyarság érdekében.______________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135.

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au. 
M EGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre $ 25 Dollár.

(Postai szállítással)
N év :.....................................................................

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

....................................Postcode.................
Мопсу Ordert vagy csekket kéijük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


