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Február 16-án
Az egyesült Európa Természeti Ügybiztosa Morgot 
Wallstrom meglátogatta a Tisza és környékét.
A károk felmérhetetlenek. A még mindig télies időjárás 
eltakarja a téli álmait alvó természet világnak.

A cián-mérgezés mellett nagy mennyiségű 
nehéz fém lerakódás is bele hatolt a folyó 
rendszerekbe.

A nemzetközi vizsgálóbizottság teljes 
kivizsgálást elrendelve felelőségre akarja vonni a 
román kormány -  ausztráliai arany bányavállalkozás 
vezetőit, és az igazság kiderítésén dolgozik. Az első 
hirek szerint a szélsőséges időjárást okolták, de több 
mint valószínű, hogy a biztonsági szabályok betartása 
körül is lehettek problémák.

Margot Wallstrom kijelentette, hogy a Közös 
Európa egy ügy-bizottságot alapít a Duna medence 
károsulásának felmérésére és minden irányban 
kiterjedő tudományos felmérések adatai szerint 
irányítják majd a segítséget a közeljövőben.

A katasztrofális helyzet a Kárpát medencében helyet 
adott egy bővebb tanulmány megindításra, ami az 
egész európai természetszennyeződési gócpontokkal 
fog foglalkozni.

Az arany-bánya környékén élő emberek 
elmesélték, hogy ez előtt is voltak szennyeződési 
problémák, csak akkor kevesen törődtek vele. Nem 
csak a víz, hanem a levegő is sokszor kibírhatatlan 
mértékben szennyezett.

A mostani szennyeződés folyamán a 
nemzetközi szakértők szerint, kb. 100 tonna cián és 
több tonna nehéz fém salak ment bele a folyam
rendszerekbe.

Az Ausztrál kormány, és a Egyesült Államok 
vezetői szimpátiát nyilvánítottak a magyar Kormány 
felé, és technikai segítségüket ígérték a szennyeződés 
mielőbbi kitisztítására.

AAP Hírei szerint.
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A NAGY NAP
Részlet M ikszáth Kálmán: Jókai élete és kora
Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-ike. 

Magyarország életében is, pedig az ezeréves élet. 
mennyivel nagyobb nap a Jókai életében, tekintve, 
hogy semmi jelentékeny se történt e napon a nemzetre 
nézve, amiben Jókainak (ki ezentúl elhagyja neve 
mellől az ipszilonl) része ne lett volna.

Ha ez a nap nincs, élete más irányt vesz, 
munkáit hiszen megírja, az európai hírt is megszerzi 
velük, de fényes karrierjének másik fele, melyet 
nemzetének vezérfiai közt töltött az ország első 
tanácsában és mindenütt, ahol a történelem szövődött, 
elmarad.

Petőfi talán le sem feküdt, vagy ha lefeküdt, 
nemigen aludt, mert már hét órakor reggel talpon volt. 
benézett Jókai szobájába. felköltötte, azután 
nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival 
találkozott, ki szintén a Pilvaxba tartott. Borongós, 
ködös, szinte pépes márciusi pirkadás volt. csípős szél 
fújdogált.

A Pilvaxban még nem volt senki, csak a korán 
kelő Bulyovszky Gyula, minélfogva még visszamentek 
mind a hárman Jókaiért, kinek szobájában tanácskoztak 
ama néhány bevezető szó fölött, mellyel a tizenkét 
pontot proklamálni fogja.

Kevéssel nyolc előtt most már négyen 
nyitottak be a Pilvaxba, de még most is kevesen voltak, 
ami láthatólag lehangolta a türelmetlen Petőfit. Nem 
rebellis a magyar korán reggel -  sopánkodott Jókai, 
Bulyovszkyval egyetemben amellet volt, hogy mintsem 
nevetségessé váljanak, inkább ne csináljanak semmit. 
De Petőfit nem lehetett eltántorítani. Különben is a 
kávéház nem volt néptelen. Éppen szerdai nap és pesti 
vásár lévén, sok idegen reggelizett az asztaloknál, akik 
mind kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság 
hullámzását. Végre kilenc felé annyian gyűltek össze, 
hogy Jókait feleröszakolták egy asztalra.

Jókai felállt és felolvasta pár bevezető szóval, 
hogy „mit kíván a magyar nemzet?”

„ Valami villanyos melegség állta el akkor 
minden tagomat írja ö maga-, érzem, hogy végzetes 
szó az, amihez kezdek: de el voltam rá szánva, ha 
áldozatul esem is. "

Utána Petőfi olvasta el a Nemzeti dalt. Ekkorra 
már mind odagyültek a vásárosok is, s a dal refrénjét 
utána zúgták ők is: „Esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk. "

A „főpróba”, mert annak kellett azt tartani, 
kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot, s most

már lelkesedve indult a megállapodások szerint az 
orvosi egyetem felé.

Még mindig kicsiny volt a csoport, de a 
felkokárdázott ifjak, kik előtt egy trikolórt vitt egy 
nagy termetű jurátus, felköltötték útközben az 
érdeklődést. Minden lépésnél nőtt a csoport: "Éljen a 
szabadság! Egyenlőség! Éljen Kossuth!” kiáltások 
hangzottak. Az orvosifjúság, dacára, hogy leckeóra 
volt, otthagyván professzorait, az udvarra tódult, hol 
Jókai ismételte rövid beszédjét.

Petőfi elszavalta a „Talpra Magyar”-t, s a 
menet most már az orvosnövendékekkel 
megszaporodva, sorba járta a többi fakultásokat. Az 
Egyetem térről újra visszaindult ezrekre és ezrekre 
szaporodva, megállt a Hatvani utcában a Pállfy-ház 
előtt, amelynek földszintjén akkoriban а „I.anderer és 
Heckenast" nyomda volt.

Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre.
Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s 
kinyomtatja a tizenkét pontot. Addig türelem 
idekünt!

Végre ki volt szedve a kézirat, betették a gépbe, s 
Petőfi. Jókai tették az első mozdulatot a gépen, hogy 
mintegy jelképileg a maguk munkájának vállalják az 
előállítás tényét is. Irinyi azon nedvesen kikapta a gép 
hengerei közül az első példányt, s rohant vele a néphez, 
ki az utcára.

Az egyik kezében az óráját tartván, másikban 
a nyomtatványt lobogtatva messze dörgő hangon 
kiáltá:

„Március tizenötödike délelőtt fé l tizenkettőre 
nagy időszak a magyarok történelmében. íme itt van a 
sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első 
műve. Akármi szabadsága Jog is lenni egykor a 
magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a 
legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk
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A mozgalmas nap után már beköszöntött a 
nyirkos este. A vízivárosi templomtoronyban az esti 
harangszó kondult meg. Az utcai lámpák lágyultak. A 
kiszabadított írót kocsira emelték. A pesti oldalon a 
lovakat kifogta a nép. s maga húzta a kocsit a Kerepesi 
út torkolatáig.

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

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

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

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

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

Hogy mondott-e Laborfalvi Róza e kokárda 
kitűzésekor valamit, sohase emlékezett rá többet. Hogy 
ö mit mondott a közönségnek a proszcéniumból, arra 
még kevésbé emlékezett. Minden összefolyt előtte, 
mint egy álom.

A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ

Ady Endre verse
Föl-földobott kő, földre hullva.
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba.
Szédül, elbusong s lehull a porba. 
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet. 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban. 
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 
Szomorúan magyar.

Föl-földobott kő, bús akaratlan.
Kicsi országom, példás alakban 
Te orcádra ütök.

És, ja j, hiába minden szándék.
Százszor földobnál, én visszaszállnék 
Százszor is, végül is.

Slnttn 'ilrt 3tubió #  
űtoUertj

Alapítva : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és azok kopott, régi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA 

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

Restaurátor
The Austral ián Institute fór The Conservation of 

Cultural Material Inc.-tagja.
UNIT 5 /  4 BIRRIGA ROAD, 

BELLEVUE HILL, NSW.
Telefon: (02) 9365-3532
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Visszatérve а XI. Melbournei Magyar 
Találkozóra.

A sok kérésnek eleget teszek, amikor „A Békétől 
kérem számon” című verset leközlöm, amit Oláh 
Erzsébet olyan szépen szavalt a megnyitó ünnepélyen.

Szeretnék vádlón mindent visszakérni.
Régi utcák során, újra visszatérni,
Boldogan járni otthon 
A hársak alatt nyáron,
S nem a háborútól,
A Békétől kérném számon 
Megcsúfolt, ellopott 
Eltűnt ifjúságom....

A régi ház előtt ülnék veled újra,
Hol tűnt ifjúságod várna rád,
S a jázmin-szagú nyáresti éj 
Ezüst hajadra szórna csillagsugarát....
Fenn, százezer hazug fény az égen 
Arcod redőit rejtené az éjben,
S míg reszkető, vénülő kezemben tartanálak,
A nyári hold aranyló sugara járna 
Fiatal szemed tükrében, mint régen...
Mikor fáradt darázs pihent meg,
Valahol egy vadszőlőlevélen....
Távol cséplőgép duruzsolt, a körteszagú nyáron,
Érett ribizli csurrant a szádon,
A por-lepett, álmos délutánon...

Régi utcák során, jó lenne újra visszatérni,
S most elkésve szeretnék mindent,
Mindent számon kérni.
Sárguló őszök bágyadt mosolyát,
Régi szüretek must-ízű dalát,
Az erdők lábához hulló avart,
Mit felkavart az őszi szél,
Majd végleg eltakart a tél,
Mely reggelenként, mint surrogó tolvaj,
Már ott settenkedett 
A dércsípett, kopár tarlók felett...
Hol gyógyító vigasszal egykor átöleltek 
Az őszi temetőkertek...
Karonfogva sírok sorátjárták velünk,
Kik ma már csak voltak,

Akkor még éltek a holtak, - 
Valahol egy kriptaajtó, jajgatva csikorgóit,
Szemedből november-esték könnye csurgott,
S mint elmúlást hirdető csokomyi jóság,
A porban hevertek lábadnál, halott őszirózsák...

És számonkérem, mert néha fáj,
A Jézust-váró, Rórátét-járó téli táj,
És nincsen már máshol számunkra hely,
Arany hajadra, nem hull több hópehely.
Hiába várod, már nem találod a fehér álmot... 
Elfelejted lassan, a téli világot,
Elfelejtesz mindent...
Már nem sajnálod a sarki rokkant fél-kezét,
Ki réges-rég’
Ott fenn árulja már, az égi gesztenyét...
Pedig emlékszel... ?
Ott vártuk egymást, ketten az éjben,
Hol hópelyhek kergetőztek fölöttünk,
A sárga lámpafényben.
Kacagva néztük a fehér világot,
Te már a holnapot vártad,
Én ruhádra tűztem egy hóvirágot,
Álltunk a lámpák alatt, és nem sejtettük,
Hogy ifjúságunk örökre ott maradt 
A lágyan hulló hó alatt....

Mert tavasz-olvadás után a kikelet,
Kegyetlen áprilist hozott, ébredő március helyett... 
Megtört szemed tükrében sírtak a romok, 
Dermedten néztük a kihűlt világot,
S mire újra nyíltak a tavaszi virágok,
Már emlékünket is befújta mögöttünk,
A szőke fútóhomok....
Azóta félünk visszanézni,
Mert induló életünk ott maradt örökre a Múltban, 
Megalázottan, kettébe-törten,
Szertehullotan....

És most szeretnék vádlón,
Mindent, mindent visszakérni.
Régi utcák során újra visszatérni,
Boldogan, útlevél nélkül járni otthon 
A hársak alatt nyáron...
És nem a Háborútól,
A Békétől kérem számon...
Megcsúfolt,
Ellopott,
Örökre eltűnt, Ifjúságom...

Ruttkay Arnold 1984 május

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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А XI. Melboumi Magyar Találkozó Vezetősége 
köszönetét mond mindazoknak, akik 
támogatásukkal elősegítették e találkozó sikerét:
Ausztráliai Magyar Református Egyház (Termek)
Barak János és Marietta (Kiállítás)
Bánkuti József és Erzsébet (Bevásárlás, konyha, büfék) 
Bertók Miklós és Vali ( Diszlet, fényképek, büfé)
Boros Béla, N.S.W. (Nemzetpolitikai előadások, 

színdarabok stb.)
Dénes Zsuzsa (Védnöki vacsora)
Dézsi Csaba (Jegyek, embléma, levélpapír)
Doroszlay Klára (konferálás)
Faith Ferenc (Szilveszteri bál)
Faragó Irén (büfék)
Fábrás Anikó (Déli Harangszó közleményei)
Győrfy Ferenc (kellékek)
Haller Mihály (Pénztárak)
Harkó László (kellékek)
Hartyánszky Pál és Marika ( Pénztár és konferálás)
Házy Irén (Klub-élelmezés)
Hegedűs József (Táncszeminárium)
Henrich Ernő (vásárlás, terem berendezések)
Hetyey Éva (büfék)
Huszár Judit (Trianoni ebéd felszolgálása)
Huszár Jutka (bevásárlás, büfék, konyha, öltözők 

felügyelete)
Janka Krisztina (büfék)
Juhász Géza és Etelka (Táncszeminárium)
Kaáli-Nagy Pálma (kiállítás)
Kayser András (színpad, Ifjúsági est, Tánctesztivál)
Király Katalin (konyha . büfék, csizmák)
Kck Duna Sport Egyesület (Sportesemények szervezése)
Kolosi Klára (Konferálás, irodalmi est)
Könyves Éva (Pénztár, Magy ar Asszonyok Gyűlése)
Kuti József és Katalin (vásárlások, büfék)
Magy ar Benedek és Gabriella (Kiállítás, pénztár, büfék)
Magyar (Friesz) Magdolna (kiállítás)
Magyar Kultúr Kör (Anyagi hozzájárulás a sportversenyekhez) 
Márflv Attila (Magyar Élet közleményei)
Mcrth Katalin (Kiállítás)
MHBK. Tánccsoport (Katona ebed és védnöki vacsora felszolgálás) 
Mrena Imre és Terez (Képző és Iparművészeti Kiállítás rendezői)
Ifj. Mrena Imre (Kiállítás meghívói és katalógusa)
Padoss Imre (Kiállítás)
Pálos István (Ijúsági előadás, védnöki vacsora rendező, cserkészet) 
Polgár Lajos (történelmi előadások rendezője)
Poór Erzsébet ( titkári feladatok, konyhák, büfék)
Poór Andrea (Trianoni ebéd felszolgálása)
Poór László (bevásárlások)
Rákosi Mária (Konyha, büfék, kellékek)
Reiner Gabriella (Trianoni ebed felszolgálása)
Reiner Károly és Marika (vásárlás, konyha büfék, ruházat)
Rigó Sándor és Edit (kiállítás, vendégszállítás, bev ásárlás, büfék) 
Ruttkay Arnold (Vers. megnyitó írója)
Sál Tamás (asztali tenisz versenyek rendezője)
Sarkady Júlia (vásárlás, büfék, kellékek)
Sarkady Margaret (büfé)
Szabó Ödön (pénztár)
Szatmári István és Julia (Hangkezclés. szállítás és büfék)

Szegi (Bachelor) Éva (Titkári teendők, büfék, terítések) 
Szepesy Béla és Irén (szállások, vendégszállitás, pénztárak) 
Szeverényi László (KisÚjság Találkozó kiadásai)
Szűcs Éva (Kiállítás)
Tóth Vali (Terítés)
Ürmössy Zoltán és Katalin (pénztár és kiállítás)
Varga Ágota (kiállítás)
Varga Gyula (videó felvételek)
Varga István (Video felvételek)
Végh Ferenc és Éva (Kiállítás)
Világos István és Eszter (Kiállítás)
Zsembery Mara (Müvészest, Irodalmi est, Klasszikus Zene 

és ének- est rendezése, pénztár)

Képünkön Zsembery Mara megköszöni a nézőközönség 
lelkes tapsát, amit Fadgyas Laci bácsi is támogat

Büfékhez a „lényeg” adakozói:
Bánkuti Erzsébet, Bertók Vali, Faragó Irén, Haller Margaret, 
Hartyánszky Marika. Hcnrick Melinda, Hety ey Olga. Király Katalin. 
Kövesdy András és Éva. Kuti Katalin. Rigó Edit, Sarkady' Julika, 
Szatmári Julia.

A következő számunkban a szereplők és a 
védnökök névsora, (és természetesen a Vezetőség 
köszöneté mindazoknak) kerül az újságba.
Ha valaki véletlenül kimaradt a névsorból, attól 
bűnbánóan kér bocsánatot a Rendezőség nevében 
Hetyey Sándor.

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország......"

BÉLA'S és
HOLIDAY BOHÉMIA

WORLD TRAVEL
Forduljon egyéni és
bizalommal az évek óta / ,  \  csoportos utazások!
közismert és Is  \  A világ minden
nagy gy akorlattal rendelkező részére!

SZEPESV BÉLÁ-HOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

311 Huntingdale Road. Huntingdale 3166. 
Telephone 03 9544 9899 Fax 9544 1933.

Mobile 0413 135 609: E-mail gatcrfiieisa.net.au



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7. oldal

Г

N A P L Ó  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach. FI. USA)

A kutatók megtalálták az Alzheimer 
betegség okozóját

A New York Times örvendetes orvosi 
felfedezésről tudósít.

Az a hosszadalmas és brutális folyamat, amely 
elindítja az Alzheimer betegséget, akkor kezdődik, 
amikor egy bizonyos enzim megtámadja a proteint, 
amely az agysejtekben található és annak 
következményeként mérgezés áll be. Miután az enzim 
ismeretessé vált, megnyílt a lehetőség egy olyan szer 
előállítására, amely megakadályozza, vagy legalábbis 
lelassítja az eddigi gyógyíthatatlan betegség 
kialakulásának folyamatát.

A kutatás ezen a téren több mint egy évtizede 
folyik, ezen időszak alatt annyi hamis reményről adtak 
hírt, hogy a most bejelentett felfedezést is kétkedés 
fogadta. De a szakértők, akik ismerősek a kutatással, 
amit az AMGEN nevű kaliforniai biotechnológiai 
vállalatnál folytat Dr.Martin Citron kollégáival, 
Thousand Oaks városában, azt mondják, hogy ezek a 
kutatók új úton indultak el és kísérleteik a kétkedőket 
is meggyőzték.

A Science, a Tudomány nevű szaklap a minap 
adott hírt az új felfedezésről.

Az Alzheimer betegség az agysejteket támadja 
meg és pusztítja el azokat, aminek következtében a 
páciens elveszti emlékezőtehetségét és tájékozódó 
képességét.

A M elboum ei M agyar Televízió Egyesület Inc. 
Vezetősége szeretettel hív m indenkit a

Milleneumi Gála Bálra
2 0 0 0  március 2.5-én, este 7 órai kezdettel

A Magyar Központ ifjúsági Termében 
760 Boronia Rd Wantima (Melways 63 F5)

A  jó  hangulatról a —

^ ^ g y a r o r s z á g i sztárvendT ^ N  

Кormr László,
a Székely Zenekar és az After Dark

gondoskodik.

Gazdag Tombola

Ízletes vacsora, sütemények, kávé, szeszesital 
és hűsítők a helyszínen kaphatók.

Asztalfoglalás
Kovács András 9702 1387, Tényi Ágoston 95515004 
4  Jobbágy Sándor 9762 0430

Belépőjegy (műsorral) $22, Kedvezményes $20, Vacsorajegy $8. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, biztosítsa helyét idejében!

Lrdekes, de félelmetes...
Berlin közelében, a Schenkendorf kastélyban 

találkozhatnak Drakulával, mindazok, akik hajlandók 
vért adni. Ottomar Rodolphe Kretzulesco herceg azt 
állítja, hogy ő a karóba húzó Vlad leszármazottja.

A látogatók lovaskocsin jutnak a kastélyba, 
ahol denevéreket és vámpírokat láthatnak, sőt nézhetik 
a herceget is, amint felemelkedik egy koporsóból. 
Fizetni vérrel kell. A berlini Vöröskereszt igazgatója 
elismeréssel beszél a hercegről, aki a „Drakula show”- 
val sok vért szerez be, megmentve ezrek életét.

(Ezek szerint a vért orvosi célokra használják!)

MAGYAR ÉTTEREM
Pénteken és Szombaton d.u.6-tól - 12 éjfélig. 

Vasárnap d.e. 11.00-töl - d.u. 6.00-ig. 
M agyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963
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MÁRCIUS
Jeles napok; 

Március 12, Nagy 
Szent Gergely napja.

Március 15 
Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18, 19, 20. 

S á n d o r, Józse f. B enedek  
- zsákban hozzák a 

meleget. - az egész 
magyar nyelvterületen 

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

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelöre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

2 0 0 0

A HÁZASSÁG HUM ORA....
Nyaralás...

Egy házaspár egész álló nap megfelelő 
nyaralóhelyet keres. Az alkonyati órákban kocsijuk egy 
gyönyörű tájon halad át.

- Milyennek találod? -  kérdi óvatosan a félj.
- Csodálatos! Az ember szinte elnémul a 

gyönyörűségtől -  ábrándozik a feleség.
- Akkor itt azonnal megállunk! - dönti el 

felvillanyozva a férj.

Óra.
Két régi barátnő hosszú évek után találkozik. 

Természetesen a házasságról beszélgetnek,
- Az esküvőnk után Károly eleinte minden 

reggel csókkal ébresztett -  dicsekszik az egyik 
fiatalasszony.

- És később?

Bölcsesség.
A székelyekről köztudott, hogy ritka szavú, 

bölcs gondolkodású nemzetség. Az egykori székely 
ember is nagyon megharagudott a feleségére, se szó, se 
beszéd, betette hát maga mögött a kiskaput, s úgy 
elment, hogy húsz esztendeig felé sem nézett 
házatájának.

Eltelt húsz esztendő, nyílik a kiskapu, hát 
visszajön a székely. Nézi-nézi az asszony és megszólal:

- Hát te hol voltál?
A székely leül a tornácon a küszöbre, leveszi a 
kalapját, rágyújt és csak akkor válaszol imigyen:

- Kint....

Pletyka...
A csinos Kovácsné a vacsora alatt 

Szabóról mesél, akit két esztendeje, három 
barátjával is megcsal a felesége. Kovács jó t mulat 
az eseten.

- Az olyan marha férj, aki három év alatt 
sem jön rá, hogy a felesége megcsalja, 
megérdemli, hogy a Dunába dobják.

Az asszony megsimogatja az ura kopaszodó 
fejét: - Nana Benő, tudsz te egyáltalán úszni?

- Később vett egy kakukkos órát FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!
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FELHÍVÁS
A Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése 
nevében ünnepélyes felhívással fordulunk az 
anyaországban, az elszakított területeken és a 
nagyvilágban élő magyar testvéreinkhez.
A magyar államalapítás 1000. évfordulója -  a 
Millennium -  alkalmából

A Hazatérés Esztendeje -  2000 néven 
nemzeti zarándoklatot hirdetünk a Kárpát-medence 
egész területére. Óhazai és kárpát-medencei 
felsereglésiink szervezett formában kíván keretet 
biztosítani valamennyi, szülőföldjéről elűzött vagy 
elköltözött Testvérünknek arra, hogy hazatétjen, 
otthon maradt testvéreivel találkozzon, szülőhazáját 
illetve szülei hazáját viszontlássa, és az Úr 
születésének 2000.-ik, illetve a magyarság 
történetének eme kiváltképpen jeles 1000.-ik 
esztendejében hitbeli és nemzeti hovatartozását a 
haza közösségében élhesse meg.

Világszövetségeink a határok, kultúrák és 
hatalmas távolságok által széttagolt, lelkében és 
tudatában is megosztott magyarság egyesítését tűzik 
ki célul.

Ugyanakkor egyetemes nemzetközi 
megmozdulásunkkal a legméltóbb módon kívánjuk 
megünnepelni népünk kárpát-medencei
államalapítását.

Másfelől a Hazatérés Éve kiváló alkalmul 
szolgálhat megpróbált és szétszórt magyarságunk 
megújulására, értékeinek a világ előtt való 
felmutatására, valamint nemzetközi
magyarságképünk megjavítására is.
Jöjjetek haza! Ne legyünk turisták és 
jövevények saját szülőföldünkön. Leljük meg 
honunkat a hazában. (Kölcsey Ferenc)
A Hazatérés esztendeje -  2000 című program keretén 
belül az MVSZ-szel együttműködő szervezetek 
egyedülállóan érdekes utazási lehetőségeket kínálnak 
a Millennium alkalmából hazatérő testvéreinknek. A 
túracsomagok magas szintű honismereti 
tájékoztatással egybekötött kulturális eseményekkel 
és hagyományápoló rendezvényekkel kívánják 
gazdagítani a résztvevőket. A Kárpát-medence 
egészét behálózó, kimeríthetetlenül változatos 
útvonalak, országjáró unikumok állnak a gyökereiket 
Imtató látogatók rendelkezésére. Esztergom, az 
Árpád-házi királyok hajdani székhelye, az 
Ópusztaszeren fekvő Nemzeti Történelmi Emlékpark, 
az egyházi és a főúri építészet megannyi csodája, ősi 
apátságok és legendás múltú kastélyok tárják ki 
kapuikat. A vidéki vendégfogadás lehetőségei

kiemelt helyen szerepelnek. Parasztzenészek, népi 
mesteremberek és csikósok festői környezetben fekvő 
falvakban illetve az alföldi tanyákon mutatják be 
mesterségbeli tudásukat. Magyar gasztronómiai 
bemutató, táncház, ünnepi hangverseny, színházi 
előadás, magyar közéleti személységekkel való 
találkozás és számtalan más meglepetés várja 
Önöket. Az említett program ideje alatt hazatérő 
testvéreink számára igyekszünk megteremteni a 
lehető legkedvezőbb feltételeket. Részletes 
tájékoztatást a programvezetőktől, az itt megjelölt 
utazási irodáktól valamint a Magyar Turizmus RT 
irodáitól kérhetnek.
Fő támogatói és védnökei a mozgalomnak
Gazdasági Minisztérium, Az Országgyűlés 
Idegenforgalmi Bizottsága, Országos Idegenforgalmi 
Bizottság, Történelmi Egyházak, Külügyminisztérium, 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar 
Református Világszövetség, Duna TV. 
Programvezetők: Papp László MVSZ Nyugati Régi 
elnök, Megyesi T.Csilla MVSZ Nyugati Régió titkár 
MAGYAROK VILÁGSZÖVERTSÉGE; H-1068 
Budapest, Benczúr u. 15. Telephone 0011361351 795 
Magyar Turizmus RT. Zsámboky Gábor 1024 
Budapest, Margit Krt.85. Telefon:0011363 753 819

További tájékoztatást a Kisújság telefonszámán 
03 9879 8203 -  a szerkesztőségnél. A résztvevő 
utazási irodák címét és telefon számait az áprilisi 
Kisúj ságban közöljük, közös utazások 
dátumaival.

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENGY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

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

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730
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Egy másik magyarországi utazási lehetőség!

FELVIDÉKI KÖRUTAZÁS
A felvidéki túrára Május 1-én kell elindulni 
Ausztráliából.
A felvidéki túra célja: megismerni a Felvidék 
történelmi, irodalmi hagyatékát, várait, bányavárosait 
és a Tátrát.
Útvonal: Budapest -  Komárom -Nyitra -  Pozsony -  
Nagyszombat -  Csejte -  Trencsény -  Bajmóc -  
Nagytapolcsány -  Garamszentbenedek 
Körmöcbánya -  Selmecbánya -  Zólyom -  
Besztercebánya -  Rózshegy -  Lipotszentmiklós -  
Poprád -  Csorba tó -  Tátrafúred -  Késmárk -  Lubló -  
Lőcse -  Szepesvár -  Eperjes -  Rozsnyó -  Betlér -  
Krasznahorka -  Jaszó -  Kassa -  Miskolc -  Eger - 
Hollókő -  Budapest.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal.
Időtartam: 10 nap.
Csoportlétszám: 20 -  25 fő.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Elhelyezés: szállodában
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, könnyű 
kabát, túracipö, fürdőruha, elemlámpa.
Vezetők: kisérik a társasutazást kezdetétől a végéig.
A program a csoportok igényeinek megfelelően közös 
megegyezés alapján alakítható. A bejárt emlékhelyek 
hangulatát tájba illő zenével, irodalmi szemelvényekkel 
és a népköltészet remekeivel idézzük fel.
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc felvidéki küzdelmeiről. Felkeressük 
Balassi Bálint, Madách Imre, Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán. Kosztolányi Dezső. Márai Sándor, Klapka 
György emlékhelyeit.
Részvételi díj: AU SÍ050.00
Az összeg tartalmazza a félpenzió, a belépőjegyek árát, 
a vezetést és a buszköltséget.
Kérjük, hogy a jelentkezők otthon (Ausztrália) kössék 
meg az utasbiztosítást és rendelkezzenek érvényes 
Szlovák vízummal.
További felvilágosítást: Burian Erzsébet. Kanada. 
Telefon: 0011-1-514-731-5732 és 1-514-738-6620. 
Fax. 1-514-731-9193.
Március 1-töl Budapesti telefon: 0011-36-1-351-1121.

A MONARC HIA ELSŐ HIVATALNOKA
írta : Bodó Ferenc

A monarchia első hivatalnoka, mint tudjuk, 
Ferenc József császár és király volt s mint ilyen őt is 
megillette egy kis pihenés, kikapcsolódás. Élt is vele 
gyakran. A történetünk hősei, őfelsége és egy bizonyos 
kis bécsi színésznő, Schraf Katalin voltak. A kitűnő 
kuglófjairól is híres kisasszony a bécsi Hofburg 
színház művésznője volt és főleg édes bécsi lánykákat 
alakított szerepeiben. Egy népszínmű előadása 
alkalmával felfigyelt rá a császár, akit a színésznő 
annyira elbűvölt a játékával, hogy az öregedő uralkodó 
nem mulasztotta el egyetlen előadását sem.

Rövidesen kiderült, hogy a császár és Schraf 
Katalin egy helyen nyaraltak, egy csinos völgyben, 
ahol az uralkodó nyári rezidenciája is volt. Ettől 
kezdve színésznővel reggelizett a császár és ette Schraf 
Katalin világhírű kuglófját. Semmi más nem volt jó a 
felséges bendőnek. Schraf Katalin, nehogy szégyent 
valljon egyik reggel, sütettel egy másikat is egy közeli 
pékkel. Az okos pék persze egy füst alatt, sütött még 
néhányat kedvesebb kuncsaftjainak, bizalmasan
megsúgva, hogy ilyet csak a császár reggelizik. A kért 
kuglófot aztán minden reggel leszállították Schraf 
Katalinnak gyors küldönccel.

Eddig a fáma. Hogy mi igaz belőle én bizony 
nem tudom. Azt bizony tudom, hogy hol
könnyebbülhetett meg Ferenc Józsi bácsi, ha 
történetesen sokat talált enni a kuglófból. Az elmúlt 
nyáron szerencsésen rátaláltam egy „pihenő helyre", 
amely valamikor a császáré volt.

Mint az autósok általában én is azonnal az 
illemhelyet kerestem. Nagy meglepetésemre egy 
katonai őrszemet találtam ott, ha csak a „falon” is. 
Utalva azokra az időkre, amikor még valóságos 
fegyveres őr vigyázta az uralkodó nyugalmát a kis 
fülke előtt, ahová még a király is gyalog jár. Bizony 
dicső idők voltak azok.
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Technikai érdekesség; 
fliöuő motorja.

A Tudomány -  Technika nyomán. 
Világszerte folynak a kísérletek, amelyek a 

robbanómotor „leváltását” célozzák.
E kutatások -  horderejűknél fogva -  természetesen 
titkosak, de némi információ azért ki-kiszivárog.

Amerikai tudósok kutatásai különleges 
üzemanyag-feldolgozó kifejlesztésére vezettek. Ez az 
üzemanyag részleges oxidálásával hidrogént termel. A 
kinyert hidrogénből üzemanyagcellában villamos áram 
termelhető, mely villanyautó működtetésére is 
alkalmas.

Az üzemanyag feldolgozó egység benzinnel és 
etil-alkohollal, valamint metil-alkohollal, földgázzal is 
használható.

A tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos kísérletek 
eredményeképpen a Daimler -  Benz cég sűrített 
hidrogénnel, a Toyota pedig hidrogénelnyelö 
ötvözetben tárolt hidrogénnel hajtja kísérleti járművét.

A tüzelőanyag cellákban előállított hidrogén 
felhasználása sokkal biztonságosabb, mint a hidrogént 
mint üzemanyagot hasznosító rendszer. Mindkettő 
környezetkímélő előnyökkel is kecsegtet, da a 
tömeggyártás beindítása néhány évet még bizonyára 
várat magára...

Mindenesetre a rajzon szemügyre vehető a 
rendszer működési elve:

A folyékony üzemanyagot porlasztják (1). 
azután az üzemanyag-feldolgozó egységbe vezetik, ott 
több szakaszban (2,3.4) oxidálják. Közben 
széndioxidból és hidrogénből álló elegy keletkezik. A

következőkben kimossák a szennyező gázokat (5), a 
tiszta hidrogént bevezetik a tüzelőanyag cellába (6). Itt 
oxigén jelenlétében villamos áram keletkezik, mellyel a 
jármű meghajtható.

A Nobel-díjas Oláh Györgyöt ugyancsak a 
tüzelőanyag cella kérdésköre foglalkoztatja, de a tudós 
„megfordította” a gondolkodás irányát! Véleménye 
szerint azzal, hogy a konverterben oxigén -  és 
hidrogéngázzá alakítják a folyékony üzemanyagot, az 
energia felét is elveszíthetjük. Ugyanakkor a hidrogén 
igen veszélyes gáz. Oláh professzor a cellában 
folyékony üzemanyagot éget el. s közvetlenül ebből 
nyeri a villamos energiát. A felhasznált folyékony 
üzemanyag mibenléte ma még hétpecsétes titok!

Túrós gombóc.
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró. 2 db zsemle. 3 db 
tojás. 5dkg liszt. 10 dkg zsír, 10 dkg zsemlemorzsa. 2 
dl tejföl, só.

A zsemléket meghámozzuk, apró kockákra 
vágjuk, és meleg sütőben megszárítjuk. A túrót szitán 
áttörjük, majd egy táblán összekeverjük a megszáradt 
zsemlekockákkal. Most hozzáadunk I egész tojást és 2 
tojássárgáját, lisztet, egy evőkanálnyi zsemlemorzsát, 
valamint egy csipet sót. és az egészet összekeverjük. A 
masszából lisztezett kézzel gombócokat formálunk, sós 
vízben kb. negyedóráig főzzük, tálalásig pedig átrakjuk 
másik forró sós vízbe. Zsírban zsemlemorzsát pirítunk, 
a gombócokat belerakjuk, és tejföllel megöntözve
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Az év végén, amikor vendégségben voltunk az 
egyik kedves ismerősünknél, a finom vacsora után 
süteményt kaptunk az elmaradhatatlan kávéhoz. Mert a 
sütemény ízlett elkértem a receptjét, amit érdekesség 
kedvéért az eredeti formában közlök le.

Talán még emlékeznek a régi „reklám'"-ra:
„Haladjon a korral.....  süssön Váncza sütőporral!" A
receptes könyv nálam is öregebb, de a LILI-KIFLI 
mostani előállítása még most is finom és ízletes.

194. K Ó K U S Z C S Ó K
25 deka porcukrot 1 csomag 
Váncza-vanilincukorral, 3 
tojás fehérjével, % citrom le- 
vével félóráig keverünk, az
után 25 deka reszelt kókusz
diót és kávéskanálnyi kakaó
port adunk hozzá, majd vaj
jal gyengén megkent sütólapokra vagy tepsibe két 
kávéskanál segítségével kis halmokat rakunk ki. 
Közepes tűznél szárítjuk.

195. L I L I - K I F L I
(kö n n y ű  zsúrsiitem ény)

20 deka vajat 20 deka liszt
tel kevert y2 csomag Váncza- 
sütöporral, 20 deka túróval 
és kevés sóval jól összedol
gozunk. Késhát vastagságra 
nyújtjuk és háromszögalakű 
darabokra vágjuk. Az egyes 
darabokat lekvárral kenjük meg és összecsavarjuk. 
A kész kifliket még meleg állapotban vanilincukor- 
ral hintjük be.

AZ ELSŐ GULYÁSFÖZÉS 
VERSENY

A Magyar Központ Lajos ligetében 
2000 március 26-án vasárnap, 
melyre minden magyar- szer

vezetet, egyént szeretettel hívunk 
és várunk.

Belépődíj a látogatóknak 8 dollár melyben a 
gulyás kostólás bennfoglaltatik.

A versenyt követően “szentendrei lángos“ (ára 
$1.50) kapható melyet a jó zene és ostorcsattog- 

tatások mellett élvezettel fogyaszthatunk.

Zenét a “Nefelejcs -d u ó ” szolgáltat, 
a jóhangulatot, kertiszékét és evőeszközét 

mindenki hozza magával. 
J ÖJ J ENEK, SZÓRAKOZZUNK EGYÜTT! 

A versenyre benevezni (március 17-ig) vagy 
érdeklődni a következő személyeknél:

Atyimás Erzsébet -  9802 7637 
Vető Olga-9 7 5 4  8579 

Kövesdy András -  9846 2675

9.SZ. AUSZTRÁLIAI MAGYAR JAMBOREE
Szombat, Január 8-án, zászlófelvonással 

megkezdödőt a 9. sz. magyar cserkész jamboree a 
Warburtoni Cserkészparkban. A gyönyörű napsütetes 
idő sokat segített a jó kedvhez és nagy lelkesedéssel 
nekiindult a táborépítés. A következő nap. Vasárnap, 
már is látogató nap volt, így reggelre már majdnem 
minden szépen állt, és a gyerekek izgatottan várták 
szüleiket. A nap jól telt és a szokásos szép 
tábortüzünkkel zártuk a napot.

Hétfon már úgy éreztük, hogy hetek óta 
táborban vagyunk és mindenki, úgy Sydney, 
Melbourne és Adelaide, jó barátságban és meleg 
együttműködéssel végezte tábori munkáját.
A tábor kerettörténete 'Szent István Kora - A 
Kereszténység Felvétele’ volt, így minden foglalkozás 
ebben a szellemben lett végrehajtva. így még kedvenc 
hadijátékunk - a számháború is elemezte a Szt. István 
és Koppány közötti harcot. A pogányok nehezen tudtak 
lemondani az ősi magyar hagyományokról, és emiatt 
támadásra indultak Szt. István és a keresztény csoportja 
ellen. Az első számháborúnk átírta a történelmet és a 
pogányok nyertek. Majd meglátjuk, mit hoz a holnap!
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Kedden a történelmet újra rendbe hoztuk és 
számháborúnkban a keresztények legyőzték a 
pogányokat! Éljen Szt. István! Kedden szintén 
elkezdtünk tanulni a szavalóversenyre és minden 
szabad pillanatukat felhasználtak a cserkészek a 
verstanulásra.
A napjaink fénypontjai a finomabbnál finomabb 
reggelik, ebédek és vacsorák voltak, amiket néhány 
szülő, naponként nagy szeretettel elkésztettek nekünk. 
Huj, Húj Hajrá ezeknek az áldozatos szülőknek!
Szerdán folytatódtak a kiképzések és nagy sikerrel 
zajlott le a szavalóverseny is. A bírók között én is részt 
vettem és nagy örömmel tapasztaltam, hogy minden 
cserkész, aki részt vett a versenyen milyen érzéssel és 
komolysággal adta elő versét. Mindannyiatoknak 
szívből gratulálok!
Csütörtökön szomorúan elbúcsúztunk a kis- 
cserkészektől. és komolyan készülődtünk a következő 
napi portyára. Pontos, előre eltervezett precizitással 
ment a kiképzés, amit az éjszakába nyúló tiszti - 
tanácskozásoknak köszönhettünk. Minden ki volt 
tervezve előre tökéltessen.
Hajnal! És már is mozgásban a tábor. A legény 
cserkészek indultak portyára. Pár óra múlva már az 
egész tábor csöndes volt, mindenki portyára ment! Mi, 
a vezetők egyedül maradtunk de gondolataink a 
cserkészeinkkel voltak egész nap és egész éjjen át! 
Szombat. Január 15-ke. Az őrsök, lassan, fáradtan de 
jó kedvben érkeztek vissza a táborba. Ebédre már 
minden őrs sikeresen visszatért és izgatottan mesélték 
egymásnak és nekünk a portya élményeit. Öröm volt 
őket újra látni! Következő műsorunk nagy mosakodás 
volt. Ezt követte a körletrendezés és készülődés a 
búcsú tábortüzünkre.
A tábortűz minden jamboree és találkozó kedvelt 
fénypontja. Egy tele élménnyel végződő táborra a 
visszapillantás a búcsú tábortűz mellett különösen 
megható. Utoljára megalakítjuk a szeretet-kört, 
megfogjuk egymás kezét, és belenézünk a tűz 
lángjaiba, mindannyiunk szíve tele van szeretettel, 
barátsággal és hálával a Jó Istennek ezért a gyönyörű, 
esemény teljes táborért. A sok szép emlékért és a 
szívből jövő baráti kapcsolatokért, amiket ebből a 
táborból viszünk magunkkal.
Jó munkát, cserkész-testvéreim! Viszontlátásra a 
legközelebbi táborban.
Köszönet a Cserkészvezetők. Oktatók és kísérők 
fáradságos de eredményes munkájáért.
Hála és elismerés a Cserkész Fenntartó egyesület 
minden tagjának,
(nélkülük nem élet a Cserkész-élet!)

Bőd Ágnes cs.cs.t.

Március 5, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Március 12, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
D.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Március 15-én Szerda.
Este 7 órakor Szentmise.
Utána Március 15-iki megemlékezés. 

Március 19, Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Március 25-én Szombat.
HMTV Bál.

Március 26, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

______ Gulyásfőző verseny.

Figyelem! Április 1-én, a Szent István templom 
társalgójában egész napos lelkigyakorlat, nőknek. 
Jelentkezni lehet. Könyves Évánál, telefon 9836 6224.

A St.Colman templom területén Március 19-én egész 
napos Iskolai Picknik, amire szeretettel meghív 
mindenkit az Egyházközösség.

A St. Colman templomban minden vasárnap 
_______déli 12 órakor magyar szentmise._______

A Magyar Központ Népi tánccsoportja
Szeretettel vár minden fiatalt, gyermeket, aki szeretne 
népi táncot tanulni. Három korcsoport van. Próbák 
minden péntek este a Központban. További 
felvilágosítást Ámon Lillától a 9848 4865
telefonszámon.
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A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA: 
az EGRI CSILLAGOK című, két részes
széles vásznon előadott színes film 1-ső részét; 
Március 12- én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Sinkovics Imre, Kovács István, Rutkai Éva, 
Bessenyei Ferenc, Bárdi György, Agárdy Gábor, 
Gobbi Hilda, Balázs Samu és még sokan mások. 
Kísérőfílm az Inter - Operett 1996 os színes film lesz. 
Az Egri Csillagok a magyar történelem egyik hőskorát 
mutatja be a kiváló regényírónk Gárdonyi Géza műve 
után. Aki csak teheti, nézze meg ezt a magyar 
történelmi filmet is.
Belépődíj: $ 6.00 nyugdíjasoknak $ 5.00, gyerekeknek 
és fiataloknak 20 éves korig a magyar mozi ingyenes! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI
Márciusi Naptár: 14-én és 28-án a szokásos 
összejövetelek a Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantima, 3152. Finom ebéd, jó hangulat, a 
szokásos jó szórakozás.
A Klub ötnapos kirándulásra megy Adelaidbe február 
28-án, jó utat kívánunk a kirándulóknak. Visszatérve, 
Március 14-én tartja a Klub a márciusi ünnepi ebédjét, 
ahol a StAlbans-i Idős Magyarok is képviselve lesznek. 
A Klub tánccsoportja is szerepelni fog.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében
BE

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.
Februári beszámoló:

Február 2-án ingyenes ebéddel kezdte az új 
évszázadot a 2 dolláros Hilton néven ismert Casey 
Idős Magyarok Klubja. Klubunk alapítója és azóta is 
népszerű szeretett elnöke Nagy Magda örömmel 
tudatta a szép számmal megjelenteknek, hogy az $5.00 
tagsági díjakból és a $2.00 finom ebédek árából még 
jutott többszöri ingyenes műsoros ebédekre-itallal és 
süteménnyel -  ingyenes utazásokra, ajándékokra. Mind 
ezeket a jól szervezett és erős munkának köszönheti a 
tagság. A segítő tagságnak hála és köszönet 
mindenkinek, aki velünk együtt kitűzte céljául azt, 
hogy a jövőben még több kedvezménnyel segíti a Klub 
előmenetelét. Az előmenetel mindenki ügye, tehát

mindenkinek ki kell venni a részét a munkából is. 
Senki sem cselédje senkinek, és csak a betegek és a 
nagyon öregek, akiknek „kötelező” a pihenés. Még az 
összejöveteleken is.

A Klub több minden mást is nyújt a $2.00 -  
os ebéd mellett. Zene, tánc, ének, torna kártya, sakk és 
biliárd a mindenki által szeretett Bingó mellett. A 
komoly feladatokat is elvégzi a Klub,
felvilágosításokat szolgáltat a tagoknak az idős 
korosztály hivatalos ügyeiben. Nem kell
megfeledkezni a várva várt beszélgetésekről, amikor a 
tagok alig várják, hogy elbeszélgethessenek egymással. 
Megy a viccelődés és jó hangulat, akár hol vannak a 
tagok, akár hová veszi útját a kedvezményes 
kirándulások alkalmával a tagság.

Még azt el kell mondanom, hogy a Klub ház a 
Power Road legmagasabb részén van, gyönyörű 
kilátásunk van. Állandóan jó a levegő és a minden 
alkalommal a nyugalomra, szeretetre vágyó idős 
magyar honfitársakat szívesen lát ez a hely. A Klub 
tagsága és a Vezetősége nevében

N.S.
A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK..

Találkoznak minden hónap második és 
negyedik szerdáján.
Márciusi összejövetelek: 8-án és 22-én. d.e.9-től 
d u  2 óráig az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban 
Jó hangulat, finom ebéd. Mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség.

SURFERS - PARADISE 
BEACHPOINT or GOLDEN-GATE

1 és 2 hálószobás luxus lakások,
- minden felszereléssel - 

Benti és kinti uszoda, tenisz pálya stb.
A repülőtéri szolgálattal: heti $ 400.00-tól. 

Érdeklődés a 07 5591 1190 telefon/ fax számon.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon reggel 9-től - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.
Márciusi Naptár:
Március 4-én Évnyitó Bál. A zenét és jó hangulatot 
Paska Béla és zenekara biztosítja, mint mindig. Ez 
alkalommal vendégszereplőnk Varga Lídia lesz. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
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Március 12-én
Az Errington-i Community Centre StAlbans festivált 
rendez, ahol az Idős Magyarok Klub tagjai felvonulnak 
népviseletben. D.U. 4 órakor a tánccsoport fellép az 
előadáson, képviselve a helyi magyarságot.
Március 13-án Busz kirándulás a Melboumei 
Aquariumhoz, ahol Smorger’s ebédet kap a kiránduló 
társaság.
Március 14-én A Knoxi Idős Magyarok vendégei 
leszünk a Magyar Központban, ahol a Március 15 
megemlékezés alkalmából táncokkal is fellép a 
StAlbans-i Klub.
Március 20-án a Brimbank-i City Council 
meghívására reggeli teára megy a StAlbans-i Idős 
Magyarok Klubjának vezetői, ahol megbeszéléseket 
folytatnak majd a Klub jövőjére néző terveivel 
kapcsolatban.

Az összejövetelekre és minden rendezvényre 
szeretettel vár minden tagot, jó barátot a vezetőség 
nevében Boros Veronika, (további érdeklődés a 9337 
3993 telefonszámon)

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA
Az előző évtől eltérően a hónap második szombatján 
(2000 március 11-én) tartja szokásos összejövetelét a 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.
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 ebéd és Klubélet a 

Bocskai teremben
______________ ( Sakk, kártya, stb.)_______________

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház
North Fitzroy-i gyülekezete 

Március 19-én, d.e. 11 órától
Ünnepi Istentiszteletet keretében 

Emlékezik meg az 1848 -  1849-es Forradalomról és 
Szabadságharcról.
Mindenkit szeretettel várunk. Emlékezzünk apvnttt

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE

Márciusi Naptár:
A DMSz, Március 18-án tartja a Tánc Estjét, este 
7:30 órai kezdettel a Klub helyiségben.
Belépődíj $22. 00, nyugdíjasnak $20. 00, gyerekeknek 
fél árért biztosítunk helyet.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata Nellie 
9774 8067 és Dorogi Magda 9733 1969
telefonszámán.
Mindenkit szeretettel várunk.

Figyelem! a megszokott zenés ebédjeinket az 
Egyesületben tartjuk, déli 12 órától D.U. 5 óráig, 
(minden hónap 2-ik és 4-ik vasárnapján)
Cím: 506 Mountain Hwy. Bavswater. 3153. 
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre 
a terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 
4858 vagy Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

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.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség minden hónap harmadik szombatján, 
(Március 18-án) tartja szokásos Családi estjét a 
KEILOR DOWNS-i Community Center-ben, amelyre 
mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. További 
érdeklődés Márton Kató 9366 4382 telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Márciusi összejövetelek: 6-án és 20-án.
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

NŐI és FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

házhoz is megyünk, (felszereléssel) 
Hívja Erikát a 9879 3708 számon, 

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon.
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A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Március 4-én KOMÁR LÁSZLÓ fellépése a 
Műsoros Táncesten a Petit Parkban szombat este 7 

órai kezdettel. Többet majd a márciusi 
Kisújságban.

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.

Márciusi Naptár;
5- én vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2 órakor

a református templomban.
6- án hétfőn. Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor az

otthonban.
1 l-én szombaton. Családi Est. „meglepetéssel”

5 ó rakor az otthonban

17- én. péntek. Sz.L.E vezetőségi gyűlése, este 6
órakor az otthonban.

18- án, szombat, Katolikus Szentmise 5 órakor, az
otthonban.

19- én. vasárnap. Ökumenikus Istentisztelet, a
református templomban, utána Március 15-iki 
ünnepély, a templom termében.

25-én, szombat. Családi Est, 5 órakor az otthonban.

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 FM 
hullámon.

B iszák  3 “ lia elődásában
Legszebb magyar nóták és csárdások. 

Örök szép melódiák
C D - n  é s  h a n g s z a l a g o n .

Érdeklődés: 9803 3165 telefonszámon.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 37.7.7. 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 szerdán 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

A SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
Köszönet a Kisújság 

minden támogatójának.
Örömmel kell
elmondanom, hogy az 
elmúlt két év alatt sok új 
előfizetővel gyarapodtunk, 
és úgy látszik az újság 
betölti egy kis magyar 
csoport kívánságát. A 
melboumei magyarság 
kicsi tükre eljut messze földre is. sőt 
haza. Magyarországra is. Köszönök 
minden biztató és elismerő sort, amit olvasóimtól 
kapok.

A tovább folytatáshoz, az én energiám és 
odaadásom, a mindennapi munkám mellett nem elég, 
és így segítségre van szükségem. Ez bizony 
költségekkel jár, emellett az újság minden napi 
költségei is emelkednek, (GST ide vagy oda) amit 
nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni.

Az elmondottak miatt, szükségessé vált, hogy az 
Újság árát $1. 20-ról $l.50-re, és az évi előfizetést 
$25.00 -ról $30.00-ra emeljük. A félévi előfizetés 
$15.00 lesz az Ausztrália területén élő előfizetőknek. 
Az új árrendszer 2000 áprilistól lép életbe.
A külföldi előfizetők postázási költségeit külön-külön 
állapítjuk meg.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNY1 LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $15 - egész évre $ 30 Dollár.

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


