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ÁPRILIS, HÚSVÉT 
BÉKE ÉS SZERETET!

Az Ausztráliai magyarság számára mit jelent a 
Húsvéti Pálmaág?
Erre a kérdésre nehéz volna egységes választ adni, hiszen 
legtöbben még arra sem emlékeznek, hogy a Húsvétot 
negyvennapos böjt előzte meg. A keresztény világban 
llúsvét Krisztus feltámadásának az ünnepe. Európában a 
tavasz, a festett tojás, a pálmaágat helyettesítő barka, a 
keresztgyerekek megajándékozása, a locsolás jellemző a 
többnapos húsvéti ünnepre.

Ide sorolják a nyuszikát "fészkével" és a húsvéti bárányt is. Ez utóbbinak 
nagy múltú rituális szerepe volt a kereszténység életében. Régi keleti jelképes 
megemlékezés, hogy a kisbáránvok tavasszal születnek és Jézus Krisutus áldozati 
bárányként ártatlanul halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Egyházi 
képeken, énekeskönyvekben gyakran találhatró utalás az Isten bárányára. Nagy 
jelentősége van a Nagypéntekre való emlékezésnek, mert még a mai napig is, ez a 
nap az egyik legnagyobb ünnep a világ protestánsai számára.

A kereszténység hitéletén túl, a mai napig igen 
nagy érték évenként a Húsvétot ünnepelni. Ünnepeljük 
hát szeretetben, bizakodással és Istenbe vetett 
keresztény hittel. A Kisújság minden olvasójának 
Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván az évszázad utolsó 
húsvétja alkalmából, a Szerkesztőség.
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Magyarországi
HÍREK...

szenvedéllyel, elkötelezettséggel és egyféle 
lelkiismerettel lehet végezni.”
Kegyelettel búcsúzunk tőle. Tisztelettel emlékezünk 
rá.

(Féligazság is igazság?!)
MA TEMETIK HORVÁTH LAJOST 

(A Dunántúli Napló 1999. február 15 számában)
Pécsett, a Bányatelepen született 1926-ban. A 

II. világháború harcai a ciszterci gimnazista ifjút 
egészen Dániáig sodorták, onnan szökött haza. 
Édesapja és rokonsága nagy része a Bőrgyárban 
dolgozott. Természetes volt, hogy 1946-ban, letett 
érettségije után odamegy inasnak ö is. De mások 
döntenek a sorsáról, 1948-ban „kiemelik”. 
Visszaemlékezéseiben így ír erről az időszakról: „ A 
megérkezett államosítás irodistává tett. Egy friss 
tímársegédnek nem volt élmény ez a munka.”

Aztán egykori kollégája a megyei tanács 
tervosztályára hívta. Gyorsan emelkedett a ranglistán: 
főelőadó, osztályvezető - helyettes, osztályvezető lett, 
majd megyei tanácstaggá és a tanács 
elnökhelyettesévé választották.

Közben majd egy évtizedig folyton tanult: a 
Közgazdasági Egyetemen, különféle
továbbképzéseken, tanfolyamokon, akadémiákon 
szívta magába az ismereteket. „A paptanárok 
megtanították rá. hogy a tudás fontos, az ember 
önmagának tanul” - nyilatkozta egy újságinterjúban.

Később is sokat emlegetett kedves és fontos 
állomás volt életében a pécsi városházán - 1966-tól 
1971-ig - töltött fél évtized. Szívügye volt a belvárosi 
rekonstrukció, amelynek szürke füzetbe foglalt tervét 
később is gyakran kezébe vette, s kipipálta, 
megsatírozta azt, ami egykori elképzeléseiből 
megvalósult.

1971 nyarától 19989-ig állt a megyei tanács 
élén. Harcolt az aprófalvak megmentéséért, az 
egészséges ivóvízért, a községek megyei 
érdekképviseletének javításáért, a sportélet 
megbecsüléséért, támogatásáért. Ugyanezen 
kérdésekre országgyűlési képviselőként a 
parlamentben is sürgette a megoldást. A Tisztelt Ház 
alelnökeként részt vett a békés átmenetet előkészítő 
vezetői szintű politikai egyeztető tárgyalásokon.

Bölcsessége, józansága minden posztján 
végigkísérte. A hivatali, közéleti ranglétra általa elért 
legmagasabb fokán is mindig megmaradt közvetlen, a 
mások gondja iránt megértő érdeklődést, 
segítökészséget tanúsító embernek.

Soha senki, semmi sem ingathatta meg benne 
a beleszületett elvet: azt, hogy „ a köz szolgálatát csak

EMLÉKEZÉS!
Halottról jót, vagy semmit; tartja a régi 

közmondás. A jó és a semmi közé tartozik az igazság, 
amiről ilyen jelentős életrajz ismertetés során, 
mulasztás lenne elhallgatni.

Nehéz idők voltak, amikor mint párt - kádert 
kiemelték régi munkahelyéről és többedmagával 
„fontos” közigazgatási teendőkkel bízták meg Pécsett 
a Megyei Tanácsnál.

Biztosan kiegészítésre szorul, hogy nem 
választották tanács elnök - helyettessé, országgyűlési 
képviselővé stb.. hanem az orosz megszálló hatalom 
kívánsága, netán közvetlen, vagy közvetett utasítása 
szerint - mint jó párt kádert - kinevezték, megbízták.

Amint az újságcikk aláírás nélkül emlékezik 
meg Horváth Lajosról, elvárható lett volna, hogy az 
56-os forradalmi eseményeiről is szó essék. Azok, 
akik abban az időben átélték az ö vezetése alatt, a 
Megyei Tanács környezetében az 56-os 
vagyonelkobzást üldöztetést, hamis vádakat stb. 
élesen emlékeznek azokra az időkre. Lehet hogy a 
csavar lazításában segítőkész ember volt. De, amikor 
egy interjú során megkérdezték tőle, hogy mi volt az 
oka annak, hogy annakidején nem vett részt a 
forradalomban, úgy nyilatkozott, hogy megyei 
munkás tanácstól azt kérte, hogy egy hónapra kapjon 
kiküldetési megbízást Mohács- szigetre, amit meg is 
kapott.

Azt, hogy a korábbi rendszer minden vonalon 
előnybe részesítette a rendszer kiszolgálóit, mindenki 
tudta, de a ma is élő valóság, hogy akiket 
igazságtalanul érintett a hatalom súlytó keze és 
elvették házát, földjét, szőlőjét és gyermekei tanulási 
lehetőségét, személyi szabadságát stb. azoknak ma is 
fájdalmas a visszaemlékezés. Viszont a Párt volt 
kedvezettjei ma is birtokon belül vannak.

Ezek tehát kimaradtak. a temetési 
megemlékezésből.

Melbourne 1999. március 13.
Pál János.
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ORSZÁGJÁRÓ KÖRÚTRA INDUL A 
SZENT KORONA.

Nagy érdeklődés kísérte a magyar mileneumi 
ünnepségek kormánybizottságának, Nemeskürty 
Istvánnak első sajtótájékoztatóját, amelyen a már 
körvonalazódó programot is kezükbe vehették az 
újságírók. Miután már ebben a hónapban is írnak ki 
újabb pályázatokat, a végleges programot csak 
áprilisban tudják közzétenni. A Gellért Szálló 
teaszalonjában jelen volt Hámori József kulturális 
miniszter és Várhegyi Attila, a kultusztárca politikai 
államtitkára is.

Nemeskürty István bevezetőjében elmondta, 
hogy az ünnepségsorozat 2000 január elsején 
kezdődik, és 2001 augusztus 20-án ér majd véget. A 
kétezredik esztendőben az egész világ a kereszténység 
megszületését ünnepli, és Magyarország is ebbe 
kapcsolódik be. A programok célja a múlt megőrzése 
mellett a jövő útjának keresése is. Az ünnepi év 
kezdetén a kormánybiztos azzal a kéréssel fordul a 
parlament elnökéhez, hogy a Szent Korona 
jelenlétében foglalják törvénybe az ezeréves magyar 
államiság tényét. Ezután a tervek szerint országjárásra 
indulna a korona, minden megyeszékhelyen 
kiállítanák.

Felhívást intéznek minden magyar 
településhez, hogy fogalmazza meg gondolatát a 
magyarságról. E gondolatok azután Ópusztaszeren 
kőbe vésve gyűjtenék össze. Lesz országos központi 
kiállítás is. amelyen bemutatják, mi mindent adott az 
elmúlt ezer évben a magyarság a világnak.

D O L L Á R

Ha életre rendelt sorsod 
akarod vagy nem akarod 
itt egy cél, a bér, az ár:
D о I 1 á r -

Gyémánt és kenyér, 
gyönyör és vér, 
üzlet...az ár:
D o l l á r -

Dollár: a minden, 
a bún és az isten, 
gyűlöleted tárgya, 
a szíved bálványa.

Dollár: a halál 
rád vár. utadba áll, 
övé vagy, de ö nem tiéd. 
rongyos páriát nem véd.

Dollár: gazdagok kincse 
víg szerelme - 
szegények lázálma 
bús halála.

Jó lenne újjászületni, 
boldogan emberül élni 
dollárhajsza nélkül - 
félelem nélkül.

Seres Péter

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

Toronto. Ontario és Daytona Beach. FI. USA)

AZ ASZÚ FELTALÁLÓJA.

Emléktábla őrzi Szepsi Laczkó Máté nevét a 
Kassától mintegy 40 kilméterre fekvő Szepsi kisváros 
templomának falán. A város szülötte а XVII. század 
elsöfelében fejtette ki tevékenységét: neves 
pedagógus volt, Sárospatakon is oktatott, a kálvinista 
tanok kiváló prédikátoraként szerzett magánál nevet, 
de történészi és társadalomtudományi tevékenysége is 
ismert és jelentős.

Szepsi Laczkó Máté legnagyobb tette mégis 
az, hogy feltalálta a tokaji aszút. A legenda szerint 
első alkalommal 1620 húsvétján kóstolhatta meg az 
azóta a „királyok borának, a borok királyának” 
minősített nedút a múzsa. LórántfTv Zsuzsanna, 
akinek a kedvéért Szepsi Laczkó Máté a 
kísérletezésbe belekezdett - teljes sikerrel és 
valamennyiünk nagy örömére!
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FELÚJÍTJÁK A GRESHAM PALOTÁT 
BUDAPESTEN.

Mint a hírszolgálat jelentette: Budapest 
egykori patinás és tündérien szép palotáját, amely 
valamikor a londoni arisztokraták hotelje volt, de 
amely a második világháború után megszűnt - 
felújítják. A felújítást a kanadai bázisú Four Season 
Hotels és a Gresco Investment Company karöltve 
végzi és már alá is írták a szerződést. A 155 szobás 
luxushotel felújítása a jelentés szerint 85 millió 
amerikai dollárba kerül majd. A szálloda nyitását 
2001-re tervezik, amely Budapest szívében van.

A palota 1906-ban épült és az volt a híre, 
hogy Magyarország legcsodálatosabb luxusszállodája: 
az is volt közel fél évszázadon keresztül. A szálloda 
mint minden, ami szép volt, eltűnt a második 
világháború befejezésével, a szovjet csapatok 
magyarországi megszállásával. A szovjet 
proletárdiktatúrában nem volt többé szükség rá. A 
kommunisták új lakókat telepítettek a Gresham 
palotába. A lakók „névsora” természetesen 
„ismeretlen”, viszont nem nehéz kitalálni, hogy a 
kommunisták kiket telepítettek be a palotába. Amikor 
a lakók megtudták, hogy eladták fejük fölül a palotát, 
azonnal tiltakozó levelek tömegével fordultak a 
kormányhoz.

Az utóbbi tíz év alatt rengeteg tárgyalás folyt 
a kivitelezők részéröl a palota felújítására, de eddig 
valamennyi eredménytelen volt. A lakókat föleg az 
érdekli, hogy mennyi kompenzációt kapnak, ha 
kilakoltatják őket. Hogy ki a birtokosa a Gresham- 
palotának - ez eddig nem derült ki. Viszont úgy tűnik, 
hogy a kormány már döntött a birtok-jog felől? Hm... 
Egy „lakó”, aki „anonym” akar maradni és kérte, 
hogy nevét ne említsék, kijelentette, hogy még 
semmiféle intézkedés nem történt arra vonatkozólag.

T E A V E L

Lic.No.32245

wonld wide sin & sesm>u
tPSVSl 8SPVÍC8

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162
új Vezető ség  alatt

Olcsó utazási lehetőségek; Innen, vagy 
Európából jövő utazásokat is intézünk!

| Forduljon bizalommal az új igazgatóhoz:
Schwarcz Clara-hoz és munkatársaihoz! 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul. 
| Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 and 9523 6981 

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

HOVÁ ÉPÍTETTÉK A GRESHAM 
PALOTÁT BUDAPESTEN?

Dr. Jajczay János nyomán.
Az egyik, 1847-ből fennmaradt Paur 

litográfián a pesti Dunasor látható a lenti képen, a 
Kirakodó - piaciól - a soroksári Dunaágig. A 
Dunaparton mákszemnyi emberek - kirakodó 
munkások, katonák, piaci árusok, lovasok, járókelők - 
teherhordó kocsik, a kocsik végéhez kötött lovak, 
szabadon ugráló csikók, nagy társzekerek, hintók. 
csézák sokasága látható.

Balról a második épület a Nákó-ház, 1906 
óta a Gresham - palota áll a helyén, 
homlokzata fölött szobrok láthatók, amelyek azonban 
csak Paur képzeletében kerültek oda. mert sohasem 
készültek el. Ez után következik a Pfeffer Ignác-féle 
épület, amelyről Kazinczy Pesten jártában feljegyezte:
„..... homlokkal Budának áll a Duna jerdö-nek
nevezett ház, a legnagyobb magyar, Széchenyi itt 
szállásol”.

Paurt nem csak az építkezés érdekelte, 
nyitott szemmel járt a világban, s ami megragadta a 
figyelmét azt lerajzolta. 1832 be érkezett 
Magyarországra és több rajza örökítette meg a 
magyar tájakat, embereket és az akkori szokásokat, 
(folytatás a májusi Kisújságban)

A pesti Duna-part 1837-ben a kirakodó piactól a soroksári Duna-ágig. Paur
kőnyom ata
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A DUNAPAKTON.
Varga Gyula verse, (a Magyar Irodalmi Olvasókönyv, 

5-ik gimnazisták számára, Budapest 1939.)

Alkony van. A kőparton állva,
Nézek a szürkülő homályba.
Két partja közt a mély medernek,
Nagy jégtáblák némán hevernek,
Fehér havas jégtoriatok,
Ameddig csak elláthatok.
De a homály, az esti köd 
Lassan - lassan mindent beföd.

Lenn már homály; de nyugaton még 
Világos a halványodó ég.
S a sápadt, törtfényű alapra 
Az ősi vár sötét alakja 
Ámyrajz gyanánt vetődve fenn,
Kiválik tisztán, élesen 
A szaggatott, csipkés orom,
A sok tető, kémény, torony.

Ott áll a Boldogasszony tornya,
Bár csonka még, kilátszi orma,
S körrajza fenn, amint sötétül,
Nem látni, hogy rom-e vagy épül.
Hogy sürgő munkától kel-é 
Emelt fővel az ég felé,
Vagy bősz tusák, vad ostromok 
Dühéről szólnak a romok?

Szólhatna is sok régi gyászról,
Viharról, mely mindent legázol;
A vész, hogy támadt napkeletről,
Hogy zúgott a hazán keresztül,

S mig dörgött és villám lövellt,
Török félhold sarlója kelt,
És Mátyás fényes csarnokán 
Úr lett a dölyfös, vad pogány.

Mint akit a villám levert, 
Magyarország porban hevert.
S még az sem volt, ki szánja estét, 
Hanem vérző, ruhátlan testét 
Tépték a keselyük, sasok,
Prédára éhes farkasok,
Török, tatár, német hadak...
S folyt, folyt a vér, mint a patak.

Oh mennyi gyász, oh mennyi romlás! 
S mi hozta ránk? a meghasonlás!
A pártviszály, önzés, gyülölség 
Termette meg mérges gyümölcsét 
S a hősiség hiába volt,
A könny s a vér hiába folyt,
A bosszús ég nem kedvezett,
S hajh, nemzetünk pusztult, veszett..

De régi gyászt miért siratnánk?
Hisz él a hon, s jobb kor viradt ránk. 
Török - tatár nem fosztja, dúlja,
Múlt nagyságát építjük újra.
Szabaság fényes napja süt,
A béke müve mindenütt;
Dolgos kezünk olyan serény 
S a munka a legszebb erény.

MAGYAR FILM - DÉLUTÁN
A TRIANON TÁRSASÁG VICTORIAI TAGOZATA

rendezésében
1999 április 17-én, szombaton délután 2 órai kezdettel

a Bocskai teremben
121 St.Goerges Rd. Nth.Fitzroy, 3065. (a 20.számú megálló a Collins st.-ről. 11-es villamos)

A  MAGVAROK DÉLVIDÉK KÁLVÁRIÁJA.
Ismét, kevéssé ismert, fájdalmas történelmi dokumentum filmeket mutatunk be aktuális esemény

beszámoló kíséretében.
MEGRÁZÓ MAGYAR TANÚSÁGTÉTEL.

Minden érdeklődőt szívesen látunk. Belépődíj: $5.00, gyerekeknek $2.00.
Értékes tomboladíjak: Magyar Találkozó Védnökségi jegy, stb.

(A szünetben kávé és finom sütemények)_________________________
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És mégis, mégis bánt az emlék.
Hisz egyek nem vagyunk ma sem még.
Hiába int vérmosta múltúnk,
A szörnyű leckén nem okultunk.
Egymástól széthúz, elszakít 
Az érdek, szenvedély s a hit.
S mig lesben áll száz ellenünk 
Tört egymás keblének fenünk.

A sors haragiát fölidézve 
Nem dőlünk-e megint vészbe?
Hát oly gyönyör egymást gyűlölnünk?
Hát oly nehéz egy célra tömünk?
S jobban szeretni a Hazát,
Mint önszívünk dölyfét, dacát?!
Hajh, régi átkunk fogva tart:
MAGYAR NEM ÉRTI A MAGYART....

Megborzongok. Talán a ködtül.
Mely a folyam s a part fölött dűl.
Lomhán, sűrűn hömpölyögva végig.
Belepve mindent földiül égig.
Nem látom már a vár fokát.
Csak a sok kis fény pislog át.
Mint a végig gyásszal szegett 
Koporsón a fényes szegek.

S megkondul fenn a vár harangja 
Mély, tiszta érczöngésü hangja;
Oly átható a méla dallam.
S rá visszazeng, felelve karban.
Észak, nyugat, dél és kelet...
Mintha egy nagy halott felett 
Zokogna, zúgna, kongana 
A gyász-harangok bús kara.

-------------- #  —

TALPASOK UNOKÁI
Részletek Dávid József könyvéből.

Az egykori kuruc talpasok unokái nem 
történelmi hősök, hanem falusi szegény gyerekek. Ha 
nem is harcba indulnak, vállalkozásuk éppen nem 
veszélytelen. A nagyságos fejedelem rodostói házáig 
szeretnének eljutni - falujukat elhagyva, szüleiktől 
megszökve, elkötött csónakon ereszkedve lefelé a 
Tiszán. S ez még akkor se volna egyszerű, még akkor 
is nagy kaland volna, ha közben nem tenné tűvé értük 
a fél országot a csendőrség. S ha nem rontaná el 
örömüket a lelkiismeret - furdalás.

Hogyan telnek a kalandos napok, hogyan 
zárul le a veszélyes és könnyelmű vállalkozás, amely 
mégiscsak egy életre szóló tapasztalatot és élményt ad 
a gyerekeknek, mindez színesen elevenedik meg a 
regényben.

Nemcsak rokonszenves, talpraesett 
gyerekekkel ismerkedünk meg e szépen megírt 
történetben, hanem a harmincas évek magyar 
falvaival is - egy világgal, amely már elmúlott. Dávid 
József története a magyar kortárs - irodalom egyik 
igazi gyöngyszeme.

A nyári vakációnak már a vége felé jártunk, 
de úgy istenigazából még nem is játszottunk ki 
magunkat. Hát hogyan is amikor hét közben alig 
találkoztunk. Mindnyájunknak megvolt a maga 
dolga, amit a szülők szigorúan számon kértek, s ha 
mulasztottunk, hamar elcsattant ülepünkön a 
nadrágszíj. Falusi szegénygyerekek voltunk.....

Dóka. - tisztességes nevén: Kaskötö József - a 
vezérünk. Apja kádármester, aki olyan korán munkára 
fogta fiát, hogy Dóka tizenegy éves korára a 
hordókészítés majdnem minden csínját - bínját 
ismerte. Amúgy - játék közben - kuruc generális, a 
Nagyságos Fejedelem. II.Rákóczi Ferenc 
leghűségesebb katonája, aki számtalan véres 
gyerekcsatából tért meg győztesen, és szemtanuk 
állítják, hogy otthon is keményen állja a verést.
Boxos - Kamenczky Mihály - csapatunk alvezére. 
Apja kőbányász , s olyan erős, hogy egy kőomlásnál - 
ahogy hallottuk - a hátával tartotta a hegyet, amíg 
társai félreugrottak. Fia is erős volt. Boxossal nem is 
bír a csapatban senki, csak Dóka, de ő is csak 
ügyességgel. A csúfhevet azért kapta, mert majdnem
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olyan barna a bőre, mint egy négeré. Gubacs - Pál 
Gyurka - a legapróbb közöttünk. Szolgálatkész, 
sohasem ellenkezik. Amikor megkapta a hadnagyi 
rangot, szinte szégyenkezett, s azt mondta Ő szívesen 
lenne közlegény is, csak közöttünk lehessen. Erre 
Dóka keményen maga elé szólította, s megkérdezte: 
akar-e a labancok közé menni? Mire Gubancs kihúzta 
magát, s azt felelte, hogy inkább meghal, de labanc 
sohasem lesz. Az ő apja is kőbányász. Csík - Hasló 
Ferenc - a legszerencsésebb közöttük, mert az apja 
révész, s jóllehet, segédkezni kell a kompnál, de azért 
aranyélete van. A nyári nagy melegben akkor 
mártózik meg a Bodrog vizében, amikor csak akar. 
Azért kapta a Csík nevet, mert olyan ügyes mint egy 
kis ördög, s úgy átússza a víz alatt a folyót, hogy csak 
kétszer bukkan fel egy lélegzetnyi időre. Az ő rangja 
fregattkapitány. Csapó - Ostoros Kis Péter - akire 
érdekes módon az Apja ragasztotta a gúnynevet. Az 
öreg Ostoros béres az uradalomban, és mert Péter a 
tizedik gyerekként született a családba - állítólag - azt 
mondta az öreg: na, ez a pindurka „ vége - gyerek” 
még jó lesz csapónak az ostorom hegyire! De 
elszámította magát a papa, mert a Péter után még egy 
kis húgocska is érkezett. Csapónak is hadnagyi rangja 
van, de ő - nem úgy mint Gubacs - kevesli az 
érdemet, mondván: az apja azért tudta kivenni az 
iskolából és elkommendálni kisbéresnek, mert a 
tanító úr is mondta, hogy ő már azt is fújja, amint a 
hatodikosok is csak jövőre fognak tanulni. Zsiba - 
Kokas Ágnes - a csapat egyetlen lánytagja úgy került 
közénk, hogy tulajdonképpen pici korától kezdve 
mindig közöttünk volt. A nyafogós lányokat még úgy 
sem állhatta, mint mi. Futni, úszni, fára mászni 
különbül tudott mint vezérünk, Dóka. Csak 
birkózásban maradt alul, de ha erre került a sor, akkor 
sem oldalgott el. Célbadobásai meg olyan pontosak 
voltak, hogy a templomkereszt gömbjét is egyből 
eltalálta. De azért csak Zsiba volt - kisliba - s hiába 
akart Zrínyi Ilona lenni, a vezérkar úgy határozott, 
hogy csak szanitéc lehet. E történet elején megtartott 
haditanácsban sem vehetett részt, de amint látni 
fogjuk, Zsiba túljárt valamennyiünk eszén. Az ö apja 
hat holdas kisparaszt, akinek szűkös portáján Zsiba 
már mindent tud, amit egy tizenegy éves lánynak 
tudni kellett.
A bemutatkozás végére - illendőségből - magamat 
hagytam. Én a Gabona csúfhévre hallgatok, mert 
legalább egy fejjel magasabbra nőttem mindegyik 
pajtásomnál. Az én apám is kőbányász volt, akit 
mikor négy éves voltam leütött a bánya, s így - mivel 
édesanyám cselédnek szegődött - a nagyszülőknél, 
félárván nevelkedtem. A becsületes nevem amúgy

Citerás György. A csapatbeli rangom meg generális. 
Egy cseppet sem alább mint a Dóka rangja, s hogy 
mégsem én vagyok a vezér, annak csak egy 
magyarázata van: a tanító úr szerint a nemzeti 
levéltárban pecsétes írás van arról, hogy Dóka egyik 
nagyapja - bizonyos Regőczy Kaskötő György - 
fegyverkovács volt a nagyságos fejedelem udvarában, 
így Dórkát illeti a rangelsőség. Adós vagyok még 
Dóka csúfhevének magyarázatával. Őrá ez a név még 
a selypítő időszakában maradt. Pici korában amikor 
kérdezték, hogy hívják, a Jóska helyett csak Dókát 
tudott kimondani.

No de most már vége a bemutatkozásnak. 
Heten vagyunk hát, mint a gonoszok. A felnőttek ezt 
a csúfhevet is ránk akarták ragasztani, de ha el is 
lehetett mondani rólunk néhány betyárságot, azt azért 
már nem , hogy akár csak egyszer is igazán rosszban 
sántikáltunk volna. Azon a nyáron is - amiről itt szó 
lesz - nagy és nemes dologra határoztuk el magunkat. 
Igaz, hogy szüléink tudta és beleegyezése nélkül, de 
hát a felnőttek - akkoriban falun - sehogy sem akarták 
megérteni a gyerekeket.

(folytatás a következő Kisúj ságban)

2fnnci $Hvt Ztubió &  
( S a l l e r t )

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. 

BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________Telefon: (02) 365-3532

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!
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1999
ÁPRILIS

Jeles napok és 
Szokások; 

Április 1, Az ugratás, 
tréfálkozás napja. 

Április 1 -5 . 
Húsvét; 

Nagycsütörtök, 
Nagypéntek, 

Húsvétvasárnap, 
Húsvéthétfő. 

Április 24. Szent 
György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja.

H U M O R

MÓRICKA VICC 
(CSALÓDÁS)
Móricka dühösen jön haza az isokolából.

- Na. engem jól becsaptatok azzal a 
gólyamesével! - esik neki az anyukájának. Most már 
tudom, hogy engem nem a gólya hozott!

- De Móricka, hogy mondhatsz ilyet? - 
korholja az anyja.

- Na de figyelj, anyuci! Pont ma tanultuk az 
iskolában, hogy a gólya vándormadár, s ősztől 
tavaszig nincs is itt! Én pedig decemberben 
születtem!

GYÓNÁS
Vénséges vén anyóka gyón a tisztelendő úrnak. 
Elvékonyodott, reszkető szavakkal gyónja meg. hogy 
ö bizony megcsalta a férjét. Elcsodálkozik a 
tisztelendő úr:

De nénikém....most?
A dehogy, tisztelendő úr. 40 évvel ezelőtt, de 

olyan jó rá visszaemlékezni.....

SKÓT VICC
Az egyik skót kisvárost földrengés sújtotta.

Az egyik romház alatt csodával határos módon egy 
sértetlen embert találtak, aki egy üveg whiskyt 
szorongatott a kezében. Az egyik mentő rászól a 
sokkban lévő emberre:

- Igyon egy kortyot, mindjárt jobban lesz!
- Nem. nem. Ezt csak rendkívüli alkalmakra 

tartogatom!

SZÉKELY (NEM) VICC
A székely legény lánykéröbe ment. vacsora 

után azt mondja neki az apa:
- No öcsém, nekem három lányom van. A 

legnagyobbik kap hozományba száz aranyat és tíz 
köböl földet. A második kétszáz aranyat és húsz 
köböl földet. A harmadik lányom púpos, vele adok 
négyszáz aranyat és negyven köböl földet. Mit szól 
hozzá?

Töpreng a legény, aztán azt kérdezi a papától:
- Nincs olyan lánya, gazduram akinek két 

púpja van?

Találós kérdés:
Mit csinál a gólya, mikor fél lábon áll? 

Gondolkozik a következő lépésen!

A vizsgáztató megkérdezi az egyik szakácsjelöltet:
- Kiből lehet egy föszakács?
- Az az ember aki a vagdalt húsnak húszféle 

nevet tud adni!



AUSZTRÁLIÁI KISÍJJSÁG 9. oldal

MAGYAROS r e c e p t e k  
HÚSVÉTRA. AZ ARANYÁSÓK FÖLDJÉN.

HÚSVÉTI FONOTT KALÁCS; Egy kiló 
lisztet átszitálunk és langyos helyen tartunk. Közben 3 
deka élesztőt 1-2 dl. tejben langyos helyen 
megkelesztünk. A langyos lisztbe beledolgozunk egy 
tojássárgát, egy kiskanál finom szemcséjű - vagy 
átszitált - sót. hozzáadjuk a megkelt élesztőt, egy 
evőkanál tejfölt, egy evőkanál porcukrot és 5 dkg. 
meglangyosított vajat. Fél liter tejet adagolva hozzá, 
addig gyúrjuk amíg a tészta elválik a kezünktől. 
Ekkor még - ugyancsak apródonként - 5 - 6 dkg. 
olvasztott vajat dolgozunk bele. immár fakanállal 
verve a tésztát, míg hólyagos nem lesz.

Ekkor a tésztát megszórjuk liszttel, letakarjuk 
és kb. fél óra hosszat kelesztjük. Amikor mint egy a 
kétszeresére kelt a tészta, négy részre osztjuk, 
egyforma rudacskákat sodrunk belőlük, majd kissé 
meghúzogatjuk. Három részt összefonunk, majd 
kizsírozott tepsibe tesszük, a negyedik rudacskát 
megsodorva és kihúzva a fonott rész köré rakjuk. 
Ismét letakarva kelesztjük. Végül megkenjük tojással 
és pirosra sütjük. Csak kihűlve vágjuk fel.

HÚSVÉTI ÉDES KENYÉR; 2 kg lisztet 
átszitálunk és langyos helyen tartunk. Közben 2 dl. 
langyos tejben egy evőkanál liszttel megkelesztünk 6 
dkg. élesztőt. Amikor jól megkelt, összedolgozzuk a 
langyos liszttel, 4 egész felvert tojással és fél liter 
langyos tejjel. A tésztát addig verjük fakanállal - mint 
a fánkot szokás -, amíg hólyagos nem lesz. Közben 
apránként hozzákeverünk 20 dkg cukrot, 28 dkg. 
olvasztott vajat, mazsolát (tetszés szerint) 10 dkg 
őrölt mandulát vagy mogyorót, valamint kevés sót. 
Belereszelünk egy citrom héját is. A kidolgozott 
tésztát langyos helyen , letakarva jól megkelesztjük. 
Ekkor két részre szedjük, és 2 „veknit” formálunk 
belőle, majd kilisztezett tepsibe helyezzük. Még 
tovább kelesztjük, majd megkenjük tojással és forró 
sütőben pirosra sütjük.

írta: Bodó Ferenc.

Mindig megragadta a fantáziámat ifjú 
koromban a kanadai Yukon aranyásóinak a története. 
Azt azonban nemigen hittem, hogy még valaha 
eljutok oda is. Erre az Alaszka - Mexikó - Patagónia 
expedíció alkalmával került sor.

A múlt századbeli aranyláz idején csakúgy 
nyüzsgött a tele zsebú és vérmes aranyásóktól a város. 
Ma azonban csak „szellemváros” (goast-town) képét 
nyújtja, bár a Yukonban ma is bányásznak ezüstöt, 
cint és ólmot, de ez már kevésbé romantikus. A „tánc
helyiségek” (dance - halls) és a düledezö „kártyás - 
házak” (gambling sálon) ma üresen állnak, a kerekes 
hajókból kiállítási tárgy lett. A múlt emlékei a 
turizmust szolgálják, amely ma már egy második 
aranykort jelent a Yukonnak.

Ahogy Alaszkát elhagyva a fö-úton dél felé 
haladtunk, az 1074-es mérföldkőnél, a hosszú 
Kluane-tó mellett, a VW Kombink mérföld 
számlálója visszaváltozott nullára. Ez azt jelentette, 
hogy elértük a száz-ezer (100.000) mérföldet 
használatában.

Az idő hűvösebbre fordult ami láthatólag 
befolyásolta a helybeli szúnyogokat. Kézzel lehetett 
fogdosni azokat. A fenyőfák tövében a csobogó 
patakok mellett ugyan még lehetett látni néhány 
elszánt horgászt, de a sűrűsödő dél felé tartó forgalom 
mutatta hogy mindenki hazafelé tart a rövid alaszkai 
nyár után.

A túzvirágok szirmai is hullottak az út mellett 
és a gleccserek felöl hideg szél süvített. De oda se 
neki - Vancouverbe érve még utolértük a 
vénasszonyok nyarát.

JETARIA TRAVEL
Licence No. 31884

43 Ross St. TOORAKl
nVlinden utazási ügyben forduljon 

bizalommal Koltai Zsuzsához
Egyéni és csoportos utak szervezése Magyarországra 

vagy a világ bármely tájára 
Kedvezményes árak!

Érdeklődés: 9827-1800 és 9803-4372 telefonon.
24 órás szolgálat a 0418 123095 mobile számon.
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ARTHÚR

Irta: Singer Iván.
A tó szépségei akkor tűntek szemeink elé 

amikor autónk végre megállt és egy percre egymás 
kezeit szorítottuk gyönyörködve a tájban.

Ez volt az első nyarunk, miután a fiókáink 
kirepültek a családi fészekből. így először volt 
alkalmunk egy egész nyarat ketten gondtalanul 
élvezni.

Az asszony és én közöttem csak egy tény 
uralkodott: A SZERELEM.

Mindaddig amíg egy „lény” megzavarta ezt: 
ARTHÚR!

Sajnos ez már másnap kora reggel 
megtörtént. Ott ült magabiztosan a tópartján egy 
pádon. A felkelő nap arany sugarai megbotlottak 
fekete kabátján. Bár Arthúr a vizet szemlélte, fekete 
szemeit le nem vette rólam.

Arthúr éhes volt.
Ahogy elkezdtem teríteni a kint álló asztalt a 

reggelihez - közelebb merészkedett. Sóvárgó 
tekintetével követte minden mozdulatomat.

Amikor megszólítottam, kiderült, hogy 
Arthúr nem beszéli nyelvünket. Valami krákogó hang 
jött ki a torkából, amit én nem értettem. Mivel volt 
elég asztalunkon. 6 sem maradt éhes.

Reggeli után az asszony kijelentette: „Nem 
lehet ilyen jónak lenni. Nem etethetjük az összes éhes 
szájakat. Nemsokára az egész környéknek én fogok 
főzni.”

„De hát hová forduljon a szegény? Hiszen 
alig áll vékony lábain.”

így kezdődött az első nézeteltérésünk Arthúr 
miatt. Ő pedig, mint aki ki akarta volna használni a 
helyzetet, megjelent minden étkezésünk alkalmával.

„Jut és marad is,” mondottam a vacsoránál és 
a legszebb szelet halat oda tettem Arthúr tányéijára. Ö 
megbiccentette a fejét és valami köszönet szerú 
csipogás jött ki a száján.

..Szegény,” mondtam az asszonynak amikor 
végre magunkra maradtunk. Öreg fejével nincsen 
hová mennie. „ Milyen csúnya a sors!”

Csodálatomra az asszony kirobbant: "Hogyan 
engedheted meg. hogy egy ilyen link alak 
kihasználjon. A legjobb falatot egy ilyen koldusnak 
adod. Vedd tudomásul, hogy nem vagyok hajlandó 
minden étkezés alkalmával sóvárgó tekintetét nézni.”

„Aztán ki etetné, ha nem mi?” Látod a 
szomszédok elhessegetik. Hiszen mi hívő emberek 
vagyunk. Valamit akartam idézni a szent könyvből is. 
csak éppen nem jutott semmi az eszembe.

Álmomban kitüntetést kaptam jóságom 
elismeréséül. Szeretettel megöleltem az asszonyt, de ö 
nem viszonozta. „Ugye nem haragszol?” - kérdeztem. 
Ő fejbe vágott párnájával és valami borzalmast 
mondott: „vagy Arthúr, vagy én?”

„Hogyan kérdezhetsz ilyen marhaságot?”
„Ha tényleg engem szeretsz, holnap 

elkergeted ezt a csúnya élőlényt!”
Mondanom sem kell. Arthúr már kora reggel 

ott várt engem a szokott pádon. Fejbiccentéssel 
köszöntöttük egymást. Amikor a tojást sütöttem a 
nyílt tábortúzön, valósággal hallottam szemei 
kopogását.

Az asszony is kijött a piros pongyolájában 
söpörgetni a ház körül. Szemeiből az ellenségeskedés 
tükrözött.

Hirtelen, és minden provokáció nélkül, a 
feleségem felemelte seprőjét és el kezdte kergetni 
Arthúrt.

És Arthúr a varjú - tovaszállt.
Nekem pedig, miután megöleltem és 

megcsókoltam az én asszonykámat, egy magyar 
közmondás jutott az eszembe: Madarál lolláról - 
embert barátjáról lehet megismerni!

IDEGENVEZETŐI SZOLGÁLAT
Rokonok - barátok - üzleti utazók!

Ha Kaliforniába. Nevadába vagy Arizonába - az USA 
nyugati partjaim 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 ármcgbcszélésekért hívja 

TÓTH Klára Tel:(909)-677-3372
igazgatót Fax:(909)-694-5421
vagy írjon a E-mail:TOTHTOURS@lasercom.net
P.O.Box 606
MURR1ETA CA. 92564 USA.

mailto:TOTHTOURS@lasercom.net
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A MAGYAR KÖZPONT SZÁMÍTÓGÉP 
KLUB EZ IDÉN IS MULTIMÉDIÁS 
PROGRAMMAL SZEREPELT A 99’ 

1IUNGAROFESTEN.

A Magyar Központban megrendezett 
HUNGAROFEST’99 egyik legkiemelkedőbb 
kiállítási anyaga közé tartozott a Számítógép Klub 
Multi-médiás bemutatója.

Nagy sikere volt a Barna Szilárd és Tari János 
által összeállított filmnek, ami a melboumi Világ 
Múzeum Konferencián volt először bemutatva múlt 
év októberében. A film méltatta a magyarok 
bevándorlási és megélhetési nehézségeit a 
megérkezésük utáni években. Bemutatásra került 
ugyancsak a Komáromi Televízió által készített film 
az Ausztrál - Magyar Sajtóról, amit a Duna TV is 
bemutatott otthon. Több más érdekes film közül még 
a „Déli Magyarok” címú filmet lehet még 
megemlíteni, ami a Dél-amerikai magyar emigránsok 
kultúr életét és az ottani vezetők meglátásait mutatta 
be.

A három napos program alatt. Barna Szilárd. 
Varga József és Szakmáry Zsolt tájékoztatta az 
érdeklődőket.

Meg kell még említeni, hogy Koszó Karcsi- 
bácsi folyamatosan vetitett nagy sikerű magyar 
filmeket az előcsarnokban.

Nagy érdeklődést keltett az immár két éve 
működő Magyar Központ „honlapja” amin keresztül 
az összes magyar hirszolgálati tudósítok jelentkeztek, 
többek között a Magyar Rádió műsorát hallgathattuk 
az lntemetten közvetlen adásban!

A Számítógép Klub nagyban hozzájárul a 
magyar nyelv és hagyományok fenntartásában. 
Támogassuk munkálataikat. További felvilágosítást a 
9560 9918 Barna Szilárd telefon számán.

ROBERTSON
HÁZ BIZTONSÁGI 

RENDSZEREK
Riasztó berendezések tervezése, eladása, 

beszerelése és karbantartása a specialitásunk!
MAGÁNHÁZ ÉS ÜZLET RIASZTÓ (ALARM) 

BERENDEZÉSEIT 24 ÓRÁS ÜGYELETI 
SZOLGÁLATTAL VÁLALUNK! 

Beszéljenek bizalommal David Robertson-nal vagy 
feleségével, aki magyarul is beszél 

Tel. 9798 8609 Mobile: 0414 313 347

m a q Ya r  é t t e r e m
Pénteken és Szombaton d.u.6-tól - 12 éjfélig. 

Vasárnap d.e. 11.00-től - d.u. 6.00-ig. 
Magyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963

m é g e g Ys z e r  a
HUNGAROFEST 99* -RÓL.

A Kisújság márciusi számában megjelent 
képek kiegészítése érdekében egy pár szót is 
követel a sikeres rendezvény!

A sok kép (ami színesben kapható a 
szerkesztőségben) örökítette meg a 
melbourne-i magyar megnyilvánulást, a 
magyarság élni akarását. Lehet, hogy 
nemzetünk helybeli emigránsai tudtak róla, de 
jelentőségét sokkal nagyobb mértékben 
kellett volna hirdetni. Talán más 
nemzetiségűek között is.

Nekünk magyaroknak mégis sokat 
jelent egy - egy ilyen rendezvény, mert sikerei 
akár milyen nagy legyen az, erőt ad a további 
munkához.

A HUNGAROFEST különös és 
rendkívüli értéke; hogy a rendezők, szereplők 
és a látogatók ezzel is bizonyították a 
magyarság fennmaradásának erős 
megnyilvánulását.
A kővetkező évszázadig (2000) már röVíd 
szervezési , alkotási idő áll rendelkezésére a 
vezetőségnek. Pontosan ezért még aktívabban 
kell hirdetni és felhasználni minden magyar 
erőforrást itt Melbourne-ben/ ami 
rendelkezésére állhat a vezetőségnek.
Sok sikert kívánunk a következő, a 2000-es 
HUNGAROFEST-hez.
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Február 20 és 21-én tartottuk az ausztráliai 
magyar cserkészek csapatparancsnokai és 
kerületvezetöi konferenciáját. Queensland, Victoria és 
New South Wales 16 cserkésztisztje kereken két évre 
előre meghatározott munkatervet dolgozott ki. Dél és 
Nyugatausztrália vezetői kimentették magukat a nagy 
távolság miatt. Csak beszámolót küldtek az ottaniak 
működéséről és jövőbeli terveikről. A konferencia 
terveinek egy részét az Adelaide-i parancsnokkal 
telefonon is megbeszéltük a végleges döntés előtt.

A csapatokról szóló rövid beszámolók után a 
szervezet, kiképzés, ügykezelés, hírközlés és toborzás 
témakörét tárgyaltuk meg.

Terveink első pontjaként megegyeztünk 
abban, hogy a következő regős-tábort Adelaide-ben 
tartjuk 1999 szeptember 25 - 27 között. Melbourne és 
Sydney regős cserkészei a házigazdákkal karöltve 
általános néprajzi képet varázsolnak majd Adelaide 
magyar társadalma elé. Remélhetőleg Perth 
viszonylagos közelsége lehetővé teszi a 
nyugatausztráliai cserkészek részvételét is. Szeretnénk 
a Sydney-i TRANSYLVAN1CS népi zenekar tagjait 
is megkérni a részvételre. A részletekről még jön 
intézkedés, de szeretnénk ha már most mindenki 
Adelaide-ben feljegyezné naptárában ezt a rendkívül 
érdekes, tanulságos és szórakoztató hétvégi eseményt. 
Ha az idő megengedi a fiatalabbaknak (korra való 
tekintet nélkül) még egy „táncház” -at is beiktatnánk.

Tervbe vettük egy regős-tábor rendezését 
2000 szeptemberben a Sydney-i olimpiász ideje alatt 
is. A világ minden részéről ideutazó magyar sportolók 
és sport rajongók előtt szeretnénk bemutatni 
cserkészeink néprajzi tudását. Végleges terv még 
nincs, de azt elhatároztuk, hogy az alkalmat ki kell 
használni.

További tervekről és a megbeszélések 
részletes ismertetéséről a „Fehérhajú krónikás" 
jóvoltából majd a következő hónapban számolunk be. 
Az ESGAV tábor eseményeiről is készül a 
beszámoló.
CSERKÉSZNAPTÁR ÁPRILIS-HÓNAPRA: 
április 4 - Húsvét vasárnap, déli mise, Regnum. 
április 10 - raj kirándulás (iskola szünet) 
április 17-18 - közös családi tábor Korvina 

csapattal
április 24 - cserkészet.

JÓ MUNKÁT.

MAGYAR KÖZPONT,

ÁPRILISI
NAPTÁR._______________
Április 2, Péntek.

d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
este 7:30 órakor Nagypénteki Katolikus 
szertartás.

Április 3, Szombat.
este 7:30 órakor Nagyszombati Katolikus 
szertartás.

Április 4, Vasárnap.
40-ik Húsvéti búcsú a Regnumban,
(Armadale-ben) - egyben az utolsó. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Április 11, Vasárnap.
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Április 17, Szombat.
d.u. 2:30 órakor Tanácskozás.

I Április 18, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Irodalmi délután.

Április 24, Szombat.
Álarcos Bál.

Április 25, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

______ d.u. 3 órakor Hungarofest-ről videó-vetítés.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a TAVASZI NAPSÜTÉS című, nagyszerű és 
szórakoztató filmet;
Március 11-én d.u. 3 órakor.
Szereplők: Tolnay Klári, Csortos Gyula, Rajnay 
Gábor, Makay Margit, Turady Ida, Mály Gerő és 
még sokan mások.
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00, 
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a 
magyar mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! |
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A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Áprilisi összejövetelek: 6-án és 20-án. 
a Magyar Központban.
Márciusi beszámoló;

Március 3-án az Upper Yarra Dam-nél volt 
a Klub tagság, más nemzetiségű vendégek 
társaságában. Az idő kedvező volt, és az egész nap jó 
hangulatban telt el, a résztvevők örömére.

Március 9-én a Safewav-kostolón és 
bemutatón vett részt a tagság, de bizony mindenki az 
Erzsiké jó foztjére vágyott, megszokás szerint. Ezen a 
napon kívánt a Klub pénztárosának és feleségének, a 
Kapusi házaspárnak boldog 50 éves házassági 
évfordulót.

Március 12-én indult a Klub Tasmániába. 
Mindenki nagy izgalommal várta ezt a napot. Az 
egész túra alatt szép napsütéses időben 
gyönyörködhetett a társaság Tasmánia festménybe 
illő tájaiban. A hajóút nagyon kellemes volt, és 
megérkezés után a kikötőből indulva az egész ott 
tartózkodás alatt egy Mercédesz busz szállította a 
látogatókat az "Alma- sziget" széliében, hosszába. Az 
első út egy alma-farmra vezetett, ahol csodálattal 
láttak olyan almafát is amin kb. 200 fajta alma 
termett. Az út Sheifeld-en keresztül folytatódott, ami 
egy élő képtárnak is beillik, a sok szép festménnyel a 
házakon. Majd Launcestonban a Riversdale motel
ben töltött éjszaka után irány volt St. Helens felé. Az 
éjszakát Bichenoban töltötte a társaság, majd másnap 
útra kelve elért New-Norfokba és Port-Arthurba. 
Környezet látogatás után, Hobart volt a következő 
megálló. Hobart látogatása különösen emlékezetes 
volt, hiszen a kilátóból nappal és este is láthatták a 
várost. A szabad foglalkozás mellett, a Casinót is 
meglátogatta a magát szerencsésnek érző társaság. A 
Macquarie - hotellel szemben lévő templomba 
betérve, sokan aláírták a turista-könyvet, amiért 
másnap a pap megáldotta a mise keretén belül útjukat. 
A következő állomás a King William laké, majd a 
Nelson vízesés volt. Innen az út Queenstown-ba 
vezetett ami egy izgalmas hosszú szerpentines út volt 
a réz bányáig. A bánya múzeum megtekintése után, 
irány volt Bumie, és végül Devenportban várta a 
társaságot a visszainduló hajó, Melboumebe.

Sok szép élménnyel haza térve a klub-tagok 
hálásan köszönték meg a Boros házaspárnak a jól 
megszervezett gyönyörű kirándulást.

Március 23-án a központban a nagyszabású Húsvéti 
ebéden 150-en (tagok és vendégek) jelentek meg. 
Erzsiké és a vezetőség kitett magáért. A finom ebéd 
mellett - (rántott hús és burgonya püré - salátával) - 
finom tortával és süteményekkel, borral látta el 
vendégeit. A vendégek között megjelentek a Város 
hivatalos kiküldöttjei és a Lengyel Klub vezetősége, 
akikkel a Július 6-ra tervezett "Multicultural Day" 
műsorát beszélték meg. Az International Year of 
Older Person keretében sok más érdekes 
megmozdulás kerül műsorra, amit majd a 
későbbiekben tudat a vezetőség. A Knox Council 
törekvése - (ami a kiosztott angol programme listán 
magyarul is le volt írva) - "egy olyan társadalomra 
törekszünk, amely minden kor-csoportot magába 
ölel." További felvilágosítást adunk a májusi 
Kisújságban.

Április kiemelkedő eseményei lesznek a 14- 
iki Casinói látogatás, 26-án pedig az öt napos 
Merimbula-i út, amire a jelentekezökkel a 48 
személyes busz már teljesen megtelt.
Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván minden klub
tagnak és kedves magyar honfitársainknak a 
Knox Idős Magyarok Klub Vezetősége.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 10 órától este 10 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton, 3177 címen.
Márciusi beszámoló;

A márciusi találkozók az "International Year 
of the Older Persons" jegyében folytak le. Minden 
találkozó adott valami szépet és felejthetetlen élményt 
minden résztvevőnek.
Március 17-ét - az idősek napját - különösen meg 
kell említeni, mert a Klub vendégül látta a helyi 
városi tanács vezetőit, a helyi képviselőt és más idős 
klubok kiküldöttjeit. A vendégek közül Robert Dean - 
Member fór Berwick,- Sam Afra, City of Casey 
Councillor, - valamint Cheryl Mclnnes a helyi Aged 
Services Development Officer-je is beszéltek a 200, 
plusz közönségnek. Beszédeikben méltatták a 
magyar emigráció idős korosztályának eredményes és 
szép együttműködését. A helyi vezetőség megígérte a 
Hall bővítését a biliárdosok nagy örömére. Cheryl 
Mclnnes kapta a "magyar - babát" fáradhatatlan és 
odaadó munkájáért amit tett a magyar Klub 
megsegítésében. Ő is ígérte, hogy továbbra is szíven 
fogja viselni a Klub működését.

Ezen a napon, a StAlbans idős magyarok 
Klub tagjai is megjelentek, szép műsorral, táncaikkal
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segítették a nap jelentőségét. A helyi énekkar is kitett 
magáért, dalaival aratott nagy sikert. Szavalatok és a 
szórakoztató magyar zene emelte a hangulatot. A 
konyha persze ismét remekelt, és a finom étel mellett 
a sok sütemény, torta és ital tartotta a vendégeket, a 
késő esti órákig. Még este 10 órakor is énekelték, 
hogy "nem megyünk mi innen el....".

A St Albans és a Casey idős magyarok között 
kihirdetett biliárd bajnokság résztvevői nagy 
lelkesedéssel játszották mérkőzéseiket. Az 1999 
egyéni bajnok Balogh Ferenc lett. A Klubok közötti 
Bajnokság döntetlen lett. és a következő fordulóban 
egy "nemzetközi - bíró" segítségével fogják eldönteni 
melyik Klub biliárdos csapata a "legjobb."

Sok sok köszönet jár a segítőknek, 
dolgozóknak és szereplőknek. a Miniszteri
kiküldöttektől a takarítókig. A nap sikere mutatja, 
hogy a Casey idős magyarok nem egymás ellen, 
hanem kéz a kézben, egymást segítve dolgoznak, és 
tervezik a Klub szebbnél szebb összejöveteleit.

Nagy sikere volt a "city of Casey" - által 
rendezett divatbemutatónak. Ezen Nagy Magdi és 
Fazekas Manci is szerepeltek. íme itt a bizonyíték, 
kép az egyik "fashion model"-röl.

Figyelem! Május 8-án, szombaton "Ajándék Bál” - at 
rendezünk a Doveton Public Hall-ban. este 7:30 
kezdettel. A belépő-díj $10 és $12 vacsorával, italát 
és jó-kedvét mindenki hozza magával. A Kék-fiuk 
"húzzák" majd a talp-alá valót. Mindenkit szeretettel 
vár a vezetőség. További felvilágosítást Nagy 
Magdától a 9700 1130 telefonszámon!

A Casey Idős Magyarok Klub-tagjainak és 
minden kedves honfitársunknak kíván Boldog 
Húsvéti Ünnepeket a Vezetőség!

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK „ HÍREI 
A Klub Áprilisi összejövetelei: 14-én és 28-án. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALLban. 14-én szabadfoglalkozás 
utána bingó, 28-án magyar mozi az ebédek után. 
Márciusi emlékek: Március 17-én a Lajos - ligetben 
tartotta a Klub a "leányhad" rendezésében a gulyás - 
táborozást ami egy nagy sikerű előadással volt 
egybekötve. Az előadás alkalmából Müller Margit és 
Fonyódi Márti mondott szép verseket, az énekkar 
pedig a magyar forradalom nótáival aratott sikert. Az 
ünnepi beszédet a Klub elnöke mondta, és 
közkívánatra az újságba kerül;___________________

"1848 - a népek tavasza volt, megmozdult egész 
Európa Forradalom tört ki Franciaországban. Párizs népe 
kikiáltotta a köztársaságot. A Habsburg birodalomban 
március 10-én Prága népe mozdult meg, két napra rá kitört 
a Bécsben is a forradalom

A bécsi forradalom híre meggyorsította az 
eseményeket Budapesten is. Március 15-én reggel 
forradalmi fiatalok, - Petőfi, Jókai, Vasvári vezetésével a 
Pilvax kávéházból az egyetemre mentek, ahol az ifjúság egy 
emberként csatlakozott hozzájuk. A Länderer nyomda 
lefoglalása után, a Nemzeti Múzeum előtt több mint tízezer 
ember gyűlt össze. Jókai felolvasta a 12 pontban 
összefoglalt követeléseket, majd Petőfi elszavalta Nemzeti 
Dalát, - és vele együtt zúgta a tömeg: " Esküszünk, 
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!" - Alkonyt 
tájban a budai várba nyomuló tömeg előtt megnyílt a börtön 
ajtaja és Táncsics Mihályt kiszabadítva diadalmenetben 
vitték Pest utcáin. "A nagyméltóságú Helytartó Tanács 
sápadt vala, és reszketett, de öt percnyi tanácskozás után 
mindenben beleegyezett!"

A forradalom győzelméről Széchenyi ezt írta: 
"Barátom, csudákat élünk. Nemzeti sorsunk hajszálon 
függött. Az első felvonás gyönyörűen sikerült ." - Ebben 
az időben olyan nagy magyar hazafiak álltak a nemzet élére, 
akik hazájuk szabadságáért nem féltek szembeszállni az 
önkényuralommal Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Wesselényi Miklós és még sokan mások, akik nevüket 
arany betűkkel vésték be a magyar történelem könyvébe.

Egyetlen szívként dobban akkor az ország, a 
márciusi ifjak világmegváltó hite és lelkesedése tette e 
napot felejthetetlenné a magyarság számára Ez a hit-láng 
tovább kell hogy égjen és fellobogjon minden magyar 
szívében minden március alkalmával Isten megengedte, 
hogy újra ünnepelhessük Március 15-öt. Jó lenne ha még 
képesek lennénk lélekben megfiatalodni, újra hinni, bízni és 
akarni - tenni a hazáért. A kérdés most döntésre vár: - ha 
most nem tudunk egyek lenni, akkor talán soha nem lesz 
alkalmunk rá a jövőben! (Itt az idő most, vagy soha!?)"

Gratulálunk e szép megemlékezéshez. 
Mindenkinek kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket, 
és az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség.
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AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Április 4-én Húsvét vasárnap d.e. 11 - órakor 
ÜNNEPI ISTENTISZTELETET TART

Úrvacsora osztással
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA 

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
______ teremben. ( Sakk, kártya, stb.)_______

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván minden 

magyar honfitársának.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Áprilisi összejövetelek: 12-én és 19-én. (a húsvéti 
ünnepek miatt)
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség.
További érdeklődését irányítsa Erdeg Marikához a 
(03)9547 4267 telefonon.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A.D.D.M.Sz. Március 20-án , Szombaton tartotta 
Évnyitó, Szüreti Bál-ját a KEILOR DOWNS-i 
Community Center-ben. A Bál nagyon jól sikerült, 
mindenki jól érezte magát.
A Bál keretében fellépett a Szövetség tánc-csoportja, 
akik a szereplésük mellett a „csőszök” szerepét is 
betöltötték, (meg is fizetették a szőlő tolvajokat)

A Bálon osztották ki a februári „Horgász 
verseny” díjait. A serleg, és első-díj a Dalesford-i 
Molnár István kapta. Második díjat Cára János, a 
hármadikat pedig Ruzsányi Igor nyerte el. Az ifjúsági 
korcsoport első díját Vonya Ferike, másodikat 
testvére Robi és a harmadik díjat Cára Tibor és 
Daróczi Kristóf holtversenyben nyerték el.
A Szövetség következő összejövetele a májusi - 
piknik hirdetve lesz a következő Kisújságban.

A Vezetőség mindenkinek kíván Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket.

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_______ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

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

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans. Április első összejövetele 12-én a húsvéti 
ünnepek miatt.

Márciusi szemle;
Március 29-én volt a Klub Húsvéti hagyományos 
ebédjét, amin a Casey idős magyarok Klub tagjai szép 
számban megjelentek. A 200 fo-ből álló vendégsereg 
sonka, kolbász és tojás elfogyasztásával ünnepelték 
meg a közeledő Húsvétot. Nagyon jó hangulat volt, 
amit még fokozott a Casey magyarok énekkara által 
előadott dalok is.

A finom ebéd után a biliárdosok 
„gyakoroltak” az elkövetkezendő rangadóra, bingó és 
gazdag tombola fokozta a hangulatot.

A Klub életéről és működéséről az SBS 
magyar adásában Boros Veronika számolt be, mint a 
Klub titkára, kívánunk a St.Albans-i idős magyaroknak 
erőt, egészséget a további működéshez. Az 
összejövetelekre mindenkit szerezettél vár és hív a 
vezetőség nevében Boros Veronika, érdeklődés a 9337 
3993 telefonszámon.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván minden 
tagjának és minden honfitársunknak a Vezetőség

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
Áprilisi Naptár: A DMSz, március 11-én és 25-én
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.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.



16. oldal
AUSZTRÁLIÁI KISÍJJSÁG

MEGHÍVÓ!
a Vezetőség szeretettel meghíva Önt és barátait 
A PIROS CSIZMA 15-ik évfordulóvá rendezendő 

MŰSOROS ESTRE
Április 10-én d.u. 7:30 órai kezdettel 

a St.Anthony Parish Hall ban
90 Buckley Street Noble Park 3174. 

Tagoknak és nyugdíjasoknak $10.00, fiataloknak 15 
éven alul díjmentes, mindenki másnak $12.00. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A VEZETŐSÉG. 
Érdeklődés Budai Lajosnál Tel. 9547 7599,

A GEELQNGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ
EGYESÜLET INC. HÍREI.> ~ 1 ....
Áprilisi Naptár:
1-én Nagycsütörtökön. Katolikus szertartás 

7 órakor az otthonban .
4- én Vasárnap. Református Istentisztelet, 233

Pakington str.-i templomban d.e. 10 órakor. 
Úrvacsorával.

5- én Hétfőn. 12 órai kezdettel a Sz.László otthonban
Húsvéti Locsoló Piknik

16- án Pénteken, a Sz.L.E vezetőségi gyűlése este 6
órakor az otthonban.

17- én. Szombaton. Katolikus Szentmise az
otthonban d.u.5 órakor.

18- án. Vasárnap. Református Istentisztelet d.u. 2
órakor a templomban.

19- én. egész napos kirándulás a CROWN CAS1NÓ-
ba, indulás reggel 8 órakor, az otthonból. 
Egyesületi tagoknak $7.00, vendégeknek $10. 
Jelentkezni lehet Csepány István 0352 43 
0951 és Kiss Gizella 0352-483495 telefonon. 

24-én . Családi Est az otthonban.

Figyelem! Április 7-töl megkezdődik a geelongi 
magyar rádió rendszeres műsor sugárzása szerda este 
6 órától - 7 óráig.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben. 2 fogásos finom 
ebéd. $4.00 tagoknak. Nagypénteken nincs találkozó 
a Húsvéti ünnepek miatt. Az első találkozó Áprilisban 
9-én lesz. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk mindenkinek!

1 FIZESSEN ELÓ LAPUNKRA!

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.
Geelong! Minden szerda este 6 és 7 óra között. 
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.

GYÜMÖLCSFÁK ELADÓK
Diófacsemeték (Amerikai pekán dió is), 

gesztenye, mandula stb. Szükség esetén a fák 
elszállítására és elültetésére is lehetőség van.
Ne felejtsük el, hogy minden gyümölcsfa egyben a 
legszebb díszfa is. Minden kertben kell egy - két 
gyümölcsfának lenni! Telefon; 9497 1640.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

Köszönet Szabadi Mihály 
$20.00 adományáért amit az „öreg 
alapra”, küldött. Ez a segítség az 
újság továbbítását biztosítja, az 
arra rászoruló idős magyaroknak, akiknek még az évi 
előfizetés is megterhelést jelent.__________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

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

AUSTRALIAl KISUJSAG 
névre kiállítani.


