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Húsvét jelentősége a hagyományok és vallási tanítások szerint is a 
megújulás, a feltámadás ünnepe. Természetesnek tartjuk, már megszokás 
miatt is, hogy karácsony után a legnagyobb ünnep a húsvét, amit a Jézus 

Krisztus feltámadásának emlékére tartunk évről évre.
Magától érthető, hogy ezen az ünnepen minden magyar családban 

kalácsot, sonkát tojást fogyaszt mindenki. Nagypéntektől húsvét hétfőig 
minden nyugati országban hivatalos ünnep a húsvét.

Sok helyen , még itt is Ausztráliában a népszokásokat megtartva, 
húvéthétfőn a gyerekek, no,meg a „nagyobb gyerekek”  is vendégségbe 
mennek, meglocsolják a lányokat, asszonyokat. Kölni vízzel, de csak kis 
versike elmondása után jöhet a locsolás: „kis kertben jártam, rózsafát 

találtam, el akar hervadni, szabad meslocsolni? ” - és ha szabad -  akkor a
régi szokás szerint a locsolás 

által kívánt hosszú életet 
reméli párjának, szeretteinek 

az ifjú legény! Több mint 
valószínű kap is érte piros 

tojást!
А К IS ÚJSÁG szerkesztősége 
nevében kívánok minden 
kedves m agyar olvasónknak és 
családnak Kellemes Húsvéti

•  m

Ünnepeket.
Szeverényi László
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HÚSVÉTI 
KÉSZÜLŐDÉS

Otthoni figyelmeztetések a húsvéti felkészülésre 
Frank Júlia írja.

A húsvétig hátralévő idő éppen elegendő arra, 
hogy apránként felkészüljünk az ünnepre. Javaslom, 
hogy ne előtte tartsuk meg a tavaszi nagytakarítást, 
hanem inkább utána, mert biztos, hogy a lakásból 
csatatér lesz, különösen olyan helyen, ahol a 
hölgyeket sokan locsolják meg. Elég egy gyors 
takarítás.
Koncentráljunk inkább a vendégek fogadására. 
Vagyis vegyük elő a régen használt, úgynevezett 
kínáló edényeket: a süteményestálakat, a szép boros, 
pezsgős és likőröspoharakat, gondoskodjunk 
megfelelő asztaldíszekről, mint például húsvéti festett 
tojásról, barkáról vagy csak egyszerűen egy cserép 
virágról. A fo, hogy valamilyen zöld növény legyen a 
lakásban, mert a látványa már a tavasz érzetét kelti. 
Ünnepi terítékkel
A szép, ünnepi asztalra való, ritkán használt 
abroszokat már most mossuk ki vagy vasaljuk át. A 
régen (utoljára karácsonykor?) használt esetleges 
szerviztányérokat és a poharakat is tanácsos átöblíteni 
vagy csak áttörölgetni, mert nincs kellemetlenebb 
látvány a kéznyomos, „pöttyös” pohárnál.
Már most bevásárolhatunk 
Gondoljuk át, milyen sós és édes rágcsálnivalókat 
kínálunk majd a vendégeknek, és tervezzük meg az 
ünnepi menüket. Ehhez mérten vásároljunk különféle 
alkoholos italokat. A sós rágcsálnivaló után a száraz 
félszáraz) bor fogy a legjobban, az édes sütemények 
után pedig desszertbort szokás kínálni. Manapság 
nagyon divatos pezsgőt is bontani, ezért 
gondoskodjunk erről is a likőrfélék és az egyéb italok 
mellett. Mielőtt a locsoló vendégeknek szánt italt 
megvásároljuk, gondoljunk arra, hogy nem a mi 
otthonunk lesz az egyetlen hely, ahol majd 
megkínálják innivalóval (is), ezért a tömény szeszes 
italok (pálinkafélék, rum, stb.) helyett inkább a 
könnyebb borokat részesítsük előnyben. Kezdetben 
ne édes itallal kínáljuk a vendégeket, mert az -  mivel 
jobban itatja magát, mint a félszáraz vagy száraz -  
hamarabb a fejekbe fog szállni.
Tartsuk tiszteletbe azt, aki egyáltalán nem kíván 
szeszes italt fogyasztani, Éppen ezért senkit sem 
kínáljunk erőszakosan. Legyen az asztalon 
alkoholmentes üdítő és ásványvíz vagy gyümölcslé is. 
Gyerekeknek pedig egy csöpp alkoholt se adjunk!....

Nem a szójáték mondatja velem. Az értelmező Szótár 
szerint a „vízválasztó” értelme: két -  vízgyűjtő terület 
választóvonala, míg a választóvíz jelentése, többféle. 
Lehet egymás melletti területeket elválasztó folyó a két
ország között, de jelenthet - lelki -  elkülönödést is._____

Ezekkel a szavakkal kezdte Boros Béla 
értékes méltatását a Tisza ciánmérgezésével 
kapcsolatban. Boros Béla részt vett itt Ausztráliában 
egy kutatómunkát végző vállalatnál egy aranybánya 
melletti méregtó semlegesítő technológia 
kidolgozásában. Nagy szakértelemmel írja le a Tisza 
szennyeződéséről gondolatait. Ebből a leírásból 
közlök részleteket;

A fenti szókapcsolattal azt kívánom 
értelmezni, hogy a „szőke” Tisza ma, Trianon után 
közel 80 évvel, megjeleníti mindkét tartalmat. 
Vízválasztó, mert a Kárpátok keleti láncainál ered: A 
Fekete-Tisza Kőrösmező felett, a Fehér-Tisza, 
Tiszabogdány mellett. Mint egy életadó vízfolyam, 
befogadja és ebben a szóban jelképes tartalom is van 
-  mindazokat a kisebb patak és folyóvizeket, melyek 
a természet törvényei szerint kialakított 
vízgyűjtőjéhez igazították kanyargós útjukat. 
Befogadja ugyanúgy, mint azt a magyarok tették 
azokkal, akik az életük, kanyargós életútjuk miatt 
velük kívántak egyesülni. Népek, népcsoportok élnek 
ma is úgy, hogy nem ősi jogon, hanem születésük 
által ugyanolyan „kistestvérek”, mint a Tiszának a 
Visó, a Tarac, a Huszt melletti Nagy Ág, a Latorca, 
vagy az Ung, Labore, Topoly, Hemád, Bodrog, és a 
Sajó. Mindezek a Tisza felsőfolyásához tartozók a 
Felvidék és Kárpátalja életadó vizei. Ezek azok a 
vizek, amelyek ma a reményt adják ahhoz, hogy tán 
egy évtized során újból megerősödik, betelepül vízi
élettel a „szőke” Tisza. Bárhol is állnak ma az 
országhatárok Trianon okán, ezek nem csak nevükben 
magyar vizek, de életadó, a holt folyót feltámasztó 
biológiai tartalékok, melyek a túlélés forrását 
szállítják már ma is, hogy megújuljon ez a terület 
minden vonatkozásban. így volt ez évezredeken át: 
némelyik déli, másik északi irányt követett, de EGY 
folyammá duzzadtak Tokaj környékén. Római kori 
térképen is, mai nevükön jelezték. Latinosán, de 
magyarul.

E térségbe torkollik már magyar területen az 
Erdélyből eredő Kraszna és a Szamos. Ez utóbbival

Magyarországi
HÍREK...

A vízválasztó -  választóvíz.
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érdemes foglalkozni, e folyó közvetítette a 
Nagybánya melletti Lápos patakból azt a
ciánszennyezést, ami mára kipusztította a Tisza 
élővilágát, holttá téve emberfenntartó vízi-flóráját és 
faunáját. Azt mondják, hogy a Tisza, a legmagyarabb 
folyó. Szerintem a Szamos, mert alsó ága Biharból -  
Paks magasságában -  indul keletnek, hogy Désnél -  
Budapest magasságában -  egyesüljön az Újradnánál 
eredő Nagy Szamossal, északnak vegye útját, és 
Tunyogmatolcsnál -  Balassagyarmat -  magasságában 
belépjen a Tisza medrébe. A Szamos, hat megyét 
érint: Bihar -  Kolozs, Beszterce -  Naszód. Szolnok -  
Doboka Szatmár megyén át. Bereg megyénél egyesül 
a Tiszával. Egyetlen folyónk sem kanyarog „ipszilon” 
formában folyva északnak csak azért, hogy 
testvéreivel egyesüljön. És mégis, ez a folyó hozta el 
a ciános halált, a Lápos patakba folyt méreggel.

VÁLASZTÓVÍZ a Tisza. Akár holtában, 
akár élete virágzásában, melyet, mint a Tisza 
„virágzását”, Európában és tengerentúlról is sokan 
csodáltak. Még tavaly is.

De ahogy a Tisza virágzása is egyetlen napig 
tart, és így „tiszavirág- életű”, történelmi kor szerint 
ez az ökológiai katasztrófa is vélhetően az lesz. Úgy 
egy évtizedre teszik a szakemberek, hogy ismét 
megújulhat a természet erői által, ismét életforrásává 
válik az Alföldnek. Mint az elején írtam: e szó 
jelentése lehet egymás melletti területeket elválsztó 
folyó a két ország között, de jelenthet -  lelki -  
elkülönülést is. Mi, az európai kultúrát magunkban 
hordozók, ez utóbbi jelentést érezzük erősebbnek még 
ma is.

Tesszük azért, mert az Aurul nevű ausztrál -  
román vegyes vállalat vezetői mind két oldalon 
elhangzott nyilatkozataikkal, „tisztára akarják mosni" 
a saját szennyesüket. Ezek az emberek -  szívük joga 
-  nem vállalják fel vétküket. Talán érzik, hogy milyen 
mulasztással terheli őket, de lekicsinylő, 
tudománytalan nyilatkozatokkal ráébresztik a 
gondolkozókat, hogy nem együvé tartozunk!

A halottat gyászolni illik. így tán a Tiszát is. 
De higgyünk abban, hogy teljes elmúlás nincs, csak 
megújulás. Hisszük, hogy ez a kis kárpátmedencei 
egységben élő „kultúrkör” mielőbb magára talál, és 
akkor el jő a feltámadás.

A Tiszának is, és akkor ismét lesz „szőke” 
Tisza, hirdetve az élet diadalát a rombolás és elmúlás 
felett. -  akkor ismét egymásra talál a SZAMOS a 
TISZÁVAL, az ember az EMBERREL!
Sydney.2000 február. Boros Béla.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Nő a nő - és hízik!
Az átalagos brit nőnek ma két számmal 

nagyobb ruhaneműre van szükségük, mint az 1950-es 
években. A gyorsételek és az ülő életmód ugyanis 
centiméterekkel növelte derék -  és csípöböségüket.

A drámai változásra mostanában derült fény. 
Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedelmi ruházati 
cége. a „Marks and Spencer" ugyanis nagyszabású 
méretfelmérést folytatott: szakembereinek egész 
hadserege vett méretet az ország különböző részein, 
körülbelül háromezer nőről, hogy megállapítsák a 
változások méretét. A megdöbbentő eredmény szerint 
az átlagos brit nő mérete két számmal megnőtt.

A felmérésben segédkező ruházati 
kutatóközpont egyik szakembere a Reutersnek 
elmondta: az átlagos brit nő méretei azért lehettek 
kisebbek 1951-ben. mert a második világháború 
idején bevezetett jegyrendszer még érvényben volt; a 
rostokban gazdag és zsírban szegény étrendnek 
köszönhetően a nők nem híztak el. Most azonban a 
brit lakosságnak majdnem az egyötöde túlsúlyos.

Ezen kívül a hölgyek nőttek is. Egy átlagos 
25 éves nő két -  három centivel magasabb, mint az 
anyja, aki szintén ugyanennyivel magasabb a saját 
anyjánál, mondta el a professzor. A mostani felmérés 
arra is fényt derít, hogy manapság a női keblek 
teltebbek. Ennek oka egyrészt a kevésbé szoros 
fehérnemű, másrészt a fogamzásgátló tabletta 
szedésének második generációs hatása. A mostani 
mellbőség eredménye a természetesebb alak.

(MTI)

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

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 
Telephone 03 9544 9899 A/H 03 9596 4967. 

Mobile 0413 135 609; E-mail gatcr@eisa.nct.au

mailto:gatcr@eisa.nct.au
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A pákász hosszú, csimbókos hajú, rőt 
szakállú, hatalmas termetű legény, ott ült a tűz 
mellett, s a háromlábra akasztott bográcsot kavargatta 
figyelmesen. Amikor a gyerek nagy óvatosan, 
lopakodva kinézett a nád közül, fel sem pillantott a 
munkájából.

Gyere csak. öcsém, gyere! -  mondta 
barátságosan a saját bátorságától visszarettent fiúnak. 
-  Olyan köiyökvarjúlevest kapsz, amelyet még nem 
ettél.

(folytatás a júniusi Kisújságban.)

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÍ JSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

KORONA ~ 
MAGYAR étter em

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

A TŰ.

írta: Singer Iván,
Engem Ivánnal hívnak, és egy modem férj 

vagyok. Ez azzal jár. hogy igenis -  van egy barátnőm 
és ráadásul az én asszonykám is. tud róla. A barátnőm 
szemei zöldek, jó alakú és a haja mindig ápolt, 
gyönyörű, bár már egy kicsit őszülőben van. Hiába 
mindhárman már túl vagyunk az ifjúság derűin. így 
ültünk hárman egy „Double-Bay”-i kávéházban. Ez a 
hely Sydney legdivatosabb kerülete, amely mint már 
a neve is elárulja, minden „duplájába” kerül. De hát 
mit meg nem tesz egy férfi azoknak a hölgyeknek, 
akiket legjobban szeret.

Barátnőm vitte a szót: „Hiszitek, hogy a 
tárgyaknak is van lelkűk?” -  „Elképzelitek, hogy 
bizonyos szentimentális ajándékok képesek 
tréfálkozni velünk?”

Én még meg sem tudtam mukkanni, О már 
folytatta:

„Tudjátok, van egy tűm, Palikámtól kaptam. 
Pici, fehér aranyból készült és a közepén egy vörös 
rubin kő csillog. Hogy miképpen kaptam ezt a 
gyönyörű ajándékot, azt is elmesélem.”

Szóval miután az első férjem meghalt, ott 
laktam egy bérházban. A kiadott szobába volt egy 
elfüggönyözött sarok, ahol én hajtottam a varrógépet 
reggeltől estig. Ugyanabban a házban lakott egy 
magányos úr. Ö lejött hozzám és elbeszélgettünk. Szó 
volt rólam és rólam, meg aztán énróiam, milyen 
keserű az életem egyedül. Pár napra rá, megint 
meglátogatott és mielőtt elment volna, finoman 
megcsókolta a homlokomat. Ilyen volt az én drága 
Palikám... Teltek, múltak a napok, én hajtottam a 
gépem és vártam a felső lakásból az úr látogatását. 
Egy hétre rá, - és én már lerágtam az összes 
körmömet a várakozási izgalomban, - ez a 
kívánságom beteljesedett. Ott állt szerényen a szobám 
küszöbén: „Vettem neked egy kis ajándékot” -  
mondta. Ezzel odanyújtott egy pici dobozt benne egy 
tűvel. Egy kis sikolyféle jött ki a számon. Én nem 
voltam hozzá szokva ilyen ajándékokat kapni. 
Nagyon szép volt. Ez volt az első alkalom, amikor 
Palikám mielőtt hazament volna szájon csókolt.

Tudtam, hogy egymásé leszünk. Férjhez 
mentem hozzá. Aztán teltek a szerelmes éjszakák, 
hetek, hónapok és évek. Amikor elvitt színházba, 
vagy hangversenyre az a bizonyos arany tű piros 
rubinnal mindig ott sugárzott az én ruhámon.

Itt barátnőm megsimogatta a tű helyét. 
Asszonykám és én egy kicsit elérzékenyedtünk. 
Letettük a csésze kávét és titokban . mintha a számat
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TISZAVm ÁGZÁS
Részlet Lipták Gábor könyvéből.

A Duna -Tisza tájáról összegyűjtött regés- 
mondás történetek egyike ez a részlet. Az író fő 
szándéka a legendák összegyűjtése, a régi mondák, 
legendák felfrissítése és azok életformában való 
kiegészítése volt. Ahol nem talált más módot, ott a 
sejtelmeket valóságos történetekké kerekítve írta le a 
hazai műemlékekhez, történelmi és irodalmi 
emlékhelyekhez és tájakhoz fűződő regés 
elbeszéléseket.

Tápé a legrégibb magyar falvak egyike, a 
Tisza -Maros szabályozása előtt, hatalmas vízi vidék 
közepén feküdt. Történetéről s népéletének érdekes, 
szép hagyományairól Bálint Sándor írt könyvet.

A szegedi alsóvárosi templom az Alföld 
egyik legszebb középkori műemléke, régi 
búcsújáróhely, amely a mellette álló kolostorral 
együtt évszázadokon át a Ferenc-rendi barátok 
tulajdonában volt. A templom leírását, történetét, 
legendavilágát Bálint Sándor ismerteti „Szeged 
városa” című munkájában. A Csöpörke-tóról szóló 
legendáról s az alsóvárosi templom menedékjogáról 
minden szegedi könyvben olvashatunk.

A felhőtlen nyári égről szemkáprázóan sütött 
a nap, olyan ragyogást árasztva a rakoncátlan Tisza 
körül elterülő vízi-világra, mintha csak éppen most 
készülne kiszárítani a tápéi rét ingoványait. Hanem 
hát azzal ugyan nem tudott volna megbirkózni. Abban 
az időben a Tisza hatalmas kiöntéseivel, ártereivel és 
szinte beláthatatlan vadvizeivel, nádasaival és 
ingoványaival uralkodott az egész vidéken, egyszerre 
nyújtva élelmet, védelmet, menedéket, munkát és 
táplálékot az egész vízbirodalom lakóinak.

Az öreg Fábián Mihály aznap éppen a 
furfangos: nádból, vesszőből készített halfogó 
rekeszték kiöntőjéből szedte ki valamely hosszú nyelű 
szerszámmal a zsákmányt. Mellette az unokája, Jóska 
nézte figyelmesen a munkát. Szép, nagy, kövér halak 
kerültek elő a vejsze belsejéből.
-Na, fiam -  szólalt meg az öreg -, ezekkel lesz dolga 
Trézsinek, ha kijön estére. -  Aztán felnézett, s 
körülszimatolva csendesen mondta: - Füstszagot 
érzek.
A kis Jóska gyerek vizsla tekintete gyorsan körül 
pásztázta a nádasokat. - Amott van -  suttogta 
izgatottan, s arra a vékonyka kis fustoszlopra

mutatott, amely az egyik nagy fűzfa közeléből szállt a 
magasba. -  Ki lehet az öregapám?!

Hogyan tudhatnám? -  felet az öreg. -  De hát 
falubéli aligha. Ilyen dologidőben csak a magamfajta 
öregek vesződnek a nádban.

Megnézhetném? -  kérdezte a gyerek, s már 
bele is lábolt a posványba.

Aztán majd jajgatsz, ha beléd mar a pióca, s 
megmarcangol a hínár.

Megszoktam -  nevetett Jóska, és vidáman 
paskolta a vizet maga körül.

S mi lesz, ha valamely szegénylegényre
találsz?

A gyereket az se bántja.
Az öreg nem válaszolt. Behúzta a ladikot egy 

jókora fa árnyékába, friss vizet mert a két favödörben 
vergődő halakra, gondosan letakarta gyékénnyel az 
egész halászfelszerelést. Aztán gyékényt terített a 
csónak fenekére s összegöngyölítve a feje alá is. 
Ekként elkészítvén délutáni pihenőhelyét, végre szóra 
méltatta a gyereket, aki még mindig ott téblábolt 
körülötte.

Eredj hát, ha kedved tartja! De ha pákászra 
lelsz, sokat ne kérdezősködj, mert hamarosan kitekeri 
a nyakadat!

Ha hagynám -  szemtelenkedett a kis legény, s 
azzal nekivágott a nádrengetegnek. A magasabb 
partszél felé tartott, igen helyesen kigondolván, hogy 
annak a tűznek a nádas valamely porondján kell 
lennie.

Negyedóra sem telt el, amikor megpillantotta 
a sűrű nád szigetén a sárkunyhót. Kéménye nem volt 
a furcsa alkotmánynak, jelezvén ezzel is, hogy lakója 
afféle menedékhelynek szánta. A füst könnyen 
nyomra vezette a pandúrokat.

De aki egyszer itt, másszor ott főzte meg a 
vacsoráját, s rögtön odébbállt, annak bottal üthették a 
nyomát a fogdmegek. Egy-egy kiégett nádi tisztás 
maradt csak utána, az meg lehetett egyenes úton járó 
halászé, gyékényvágóé is. Jóska jól tudta nagyapja 
meséiből, hogy a pákász olyan ember, akinek neve 
sincs. Senki sem tudta, senki nem kérdezte, melyik 
miért húzódott a nádasba, miért vette be magát a 
vadvizek birodalmába.

Szökött jobbágyok, katonák, verbuválás elől 
menekült legények, számot adni nem tudó számadók, 
okkal vagy oktalanul gyanúba keveredett pásztomép 
biztos menedéke volt s maradt abban az időben a láp. 
Annál kevésbé értette Jóska, hogy a kunyhóépítő 
pákász, ha már kéményt nem rakott menedékhelyére, 
miért gyújtott tüzet éppen előtte.
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törölgettem volna, felemeltem a zsebkendőment a 
szemeimet szárítani. -  Barátnőm kihasználta az 
alkalmat.

„Megírod?” -  kérdezte.
„Na, csak folytasd”, szipákoltam.
„Szóval gyönyörűen éltünk. Azután.... 

Palikámat is eltemettem.”
A tű egy pár nap múlva eltűnt. Kerestem, 

Istenem, - hol nem kerestem? Még a temetőbe is 
kimentem, talán ott esett le. Kérleltem Palikámat, 
hogy segítsen nekem megtalálni egyetlen tárgyi 
emlékemet tőle. Felforgattam a lakást, bebújtam az 
ágy alá, kipakoltam a szekrényeket, a tű sehol.

Másnap ráadásul elromlott a mosógép is. A 
szerelő elmozdította a gépet és ott a sarokban, ott 
csillogott az én tűm. Megnyugodtam, hogy valaki 
továbbra is gondoskodik rólam a mennyekből.

Teltek az évek, a tű megint eltűnt. Hónapokig 
kutattam a lakást eredménytelenül. Már -  már 
lemondtam róla, amikor ismét előkerült. Új szőnyeget 
tetettem a lakásba és a régi alatt megtalálta a lerakó a 
gyönyörű rubinköves emlékemet.

Na te -  gondoltam, te most nem szabadulsz 
többé. Vettem egy dobozt, amit be lehetett zárni. 
Naponta megnéztem a „rabomat”. Ott ragyogott, de 
én nem engedtem ki a dobozból soha többé!

Az asszonykámmal egymásra néztünk. 
Szemeiből kiolvastam: - na neked milyen egy 
barátnőd van, aki „börtönben” tart egy ártatlan 
ékszert.

„Szóval” -  folytatta barátnőm, talán azért 
mert három a magyar igazság, a tű megint eltűnt. 
Most már az egész dobozt nem találtam. Ismét 
Palikám segítségét kértem. „Idefigyelj drága férjem, 
én olyan jó és hű maradtam hozzád, a tűt az óta sem 
viseltem, hát légy szíves intézd el, hogy 
megtaláljam.”

És?.... most már én is kérdeztem, érdeklődve.
„Szóval ismét megtaláltam. Ne kérdezzétek 

hol, de meg lett, dobozostól. Na most mi legyen a 
sorsa? Úgy határoztam, hogy oda adom Ivánnak”.

Én fehérebbre váltam a fehér aranynál. 
Asszonykám arca elpirult, olyan lett a színe, mint a 
rubin kő színe a tűn.

De hát egy férfi nem hordhat egy rubin köves 
tűt, - jegyeztem meg én.

„Hordhat a nyakkendőjén, vagy akár oda is 
ajándékozhatja a feleségének” -  volt a válsz.

Megijedtem. A barátnőm csak akkor magáz 
engem, ha valami nagyon rosszat cselekedtem.

„Miért magázol engem? -  kérdeztem 
szemrehányóan.

Arca elpirult, és letette a kávéját.
„Én nem magáztalak -  miért is magáználak?”
De hát most mondtad, hogy „hordhat... 

ajándékozhat.....”
„Az én Ivánomat magázom.”
Az asszonykám megkönnyebbült, neked van 

egy másik Ivánod? -  kérdezte.
„Hát persze, hogy van! Az én egyetlen 

Palikám fia, az Iván! „ -  azután rövid csend után 
hozzátette: „nyolc év múlva úgyis találkozom az én 
Palikámmal.”

„Találkozók? Nem értem... ” kérdeztem.
„Igen, nem akarok tovább élni. Nyolc év 

múlva befejezem az utolsó festészeti kiállításom, 
aztán csendesen távozom."

„Hány éves leszel nyolc év múlva?” .. 
kérdezte a feleségem.

Barátnőm számolgatni kezdett, lassan tette az 
éveket egymáshoz, arca elkomolyodott.

„Szóval tévedtem, nekem még tíz évre van 
szükségem.”

Most már mind a ketten kíváncsian néztünk 
barátnőmre. „Mond meg drágám, akkor hány éves 
leszel tíz év múlva?”... kérdezte, ismét feleségem...

Gyönyörű zöld szemeit felemelve. Arca 
komollyá vált. Majd nem, hogy haragos lett tekintete.

„Maga ne tegyen fel ilyen érzékeny 
kérdéseket egy asszonynak....- vegye tudomásul, 
hogy pontossan százöt éves leszek!”

21 mm 2lrt 3  tutit ó &  Gtoíleríj
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__________
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A Hősi emlékmű 
koszorúzása a 

melbourne-i magyar 
egyesületek nevében. 

Emlékezés 1848 as
forradalomra és a

szabadságharc hőseire!

MAGYAR KÖZPONT
MELBOURNE

2000 március 15.
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ÁPRILIS
Jeles napok és 

Szokások; 
Április 1, Az 

ugratás, tréfálkozás 
napja. 

Április20 - 24.
Húsvét; 

Nagy csütörtök. 
Nagypéntek, 

Húsvétvasárnap, 
Húsvéthétfő. 

Április 24. Szent 
György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja.

A HÁZASSÁG HUMORA....folytatás. 

GYÖNGÉDSÉG
A feleség így szól szűkszavú és nem túl 

romantikus természetű férjéhez:
Légy már egyszer gyöngéd, és mondj 
nekem elalvás előtt valami szívből jövő 
kedves bókot.

- Mit?
Például azt. hogy édes szép kincsem.

A férj engedelmesen utána mondja:
Kedves, szép kincsem.
Mond még azt is. hogy drága, aranyos 
angyalkám.

A férj megismétli:
Drága, aranyos angyalkám.
N a most találj ki valamit magadtól! 
Jóccakát, Zsófi.

VONATON
A házaspár utazik a vonaton. Elhelyezkednek, 

lerakják a csomagokat, aztán megkérdezi a férj 
udvariasan:

Mond. fiacskám, jól ülsz?
Igen -  feleli az asszony.
Nincs ott huzat?
Nincs.
Jól látni a vidéket?
Kitünően.
Na - feleli a gyengébb hitves, akkor 
cseréljünk helyet.

VILLAMOSON
Hazatér az asszony és nagy örömmel újságolja a 
férjének: - Képzeld, ma a villamoson egyszerre három 
fiatalember ugrott fel. és adta át nekem a helyét!

A férj illedelmesen tudakolja: - és elfértél, 
drágám?

MODERN NYARALÁS
Kovácsék nyaralni készülnek. A férj felkeresi 

az utazásirodát:
Kérek két jegyet tengeri körutazásra, a 
feleségemnek és nekem.

A kisasszony rendkívül udvarias:
Milyen különleges kívánságai vannak, 
uram? Külön kabin, külön ágy?
Külön hajó!
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A Melbourni M agyar Központ Rendezésében

Emlék Műsor Lehár Ferenc és Kálmán Imre
legszebb operettjeiből.

Részletek a Cigányszerelem, Víg özvegy, Marica grófnő operettekből 
A 30 tagú Salon Rouge Zenekart Bárty János vezényli. 
Előadják a Denevér és más Operett nyitány részleteit

Közreműködnek

Biszák Júlia 
Melbourneből

Jankovits József 
Budapestről

Ez a felejthetetlen este Melbourneben 2000 Május 20-án lesz. 
7:30-órai kezdettel a KARRALYKA CENTRE-ben 

Mines Road, Ringwood East, 3135.
Jegyek ára S35.00 Nyugdíjasoknak S32.00 Társas jegy (10 személyen felül) S30.00 

Jegyrendelés a 9870 2788, 9870 2888, vagy a Központ számán; 9754 8579, 9802 7637.

Lehár Ferenc.! 1870 -  1948)
Világhírű zeneszerző volt. Pályafutását 

zenekari hegedűsként kezdte, majd katonazenekar 
karmestere len. Főként Ausztriában élt. Operettjeinek 
sorozata az 1905-ben bemutatón Víg Özveggyel 
indult. Az operen műfaj kiváló művelője volt. Zenéje 
a becsi operen stílus folytatása, de a keringöin kívül a 
modem táncokat is felhasználja.

Legismertebb müvei: A drótos tot. 
Luxemburg Grófja. Cigányszerelem. Éva. Paganini. 
Friderika. A mosoly országa. Giudina című 
operenek.

Örökszép daliamait mindenki szereti!
Ha csak lehet, gvere el az előadásra:

Kálmán Imre. (1882 -  1953)
Hites operen zeneszerző. A ..Lehár-iskola" 

magyaros áganak képviselője. 1940-től Amerikában 
élt. Ismen és közkedvelt operenjei a Csárdáskirálynö. 
Tatárjárás, A bajadér. Marica grófnő.

Könnyed dallamosságukkal nagy sikereket 
aratón. A magyar közönség a népszerű operen dalait 
ismeri, szívébe zana a felejthetetlen melódiákat. 
Nincs olyan magyar mulatság, ahol a Csárdáskirálynö 
ismén mulatós dalai ei nem hangzanának.

A Csárdáskirálynő operen volt 
Magyarországon az egyik leghosszabban játszón 
operen a fővárosban, a leghíresebb színeszekkel.
Ha csak lehet, gyere el az előadásra!
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R I A D Ó  !

Félre verték a harangot, riasztották a világ 
magyarságát. Nagy, igen nagy nemzeti dologról van 
szó!.... Arról, hogy ha folyamatosan ilyen mértékben 
csökken a világon élő magyarság száma, mint 
jelenleg, akkor két -  három generáció váltás után 
felére apad a magyarság száma.

Van-e ok az aggodalomra? Igen, de csak 
akkor, ha az ismert folyamatot ölbe tett kézzel 
nézzük.

Kezdjük azzal, hogy valóságosan évente egy 
-  két nemzet tűnik el véglegesen a világ nemzetei 
sorából. Mi ennek az oka? ... az, hogy elsősorban 
megszűnik az anyanyelve. Nekünk magyaroknak is, 
de minden nemzetnek legdrágább kincse az 
anyanyelve, az élő beszélt nyelv feladása óriási 
veszteség minden nemzet számára Ha egy 
elvándorolt család feladja anyanyelvét, az a család 
teljesen elveszett a magyar nemzet számára.

Ma közel 15 millió magyar használja, beszéli, 
éli és átéli drága anyanyelvűnket, de amíg nem késő 
már most fel kell figyelni azokra a tényezőkre melyek 
negatívan hatnak a nemzet létére.

Az elmúlt évszázad kezdetén ért óriási nyelvi 
és számbeli károsodást nem lehet intézkedésekkel, 
állandó panaszokkal kiheverni, de meg vannak 
előfeltételei, hogy számbeli gyarapodást érjünk el.

Magyarországon még a harmincas években 
Kis Géza Ormánysági (dél Baranya) református 
lelkész könyvében az „egyke” veszélyeire hívta föl az 
ország figyelmét. Rámutatott arra, hogy micsoda 
veszélyt jelent a nemzet számára, ha a magyar 
családok az ormánsági példát követik, és mindig csak 
egy gyerek születik egy családban. Akkor a fö ok az 
volt, hogy a vagyont ne keljen szétosztani.

Akkor vált híressé az a mondás, hogy:
„egy gyerek, csak fél gyermek, 

két gyerek a másik fél gyermek, 
három gyermek, végre egy gyermek, mert 

az első kettő a szülőket pótolja csak,
négy gyermek végre szaporítja a 
nemzetet.

Ez lenne az ideális képlet a nemzet szempontjából.
Magyarország az európai országok között 

nagyságra a 18-ik, népessége a 12-ik helyen áll. 
Szomszédaink (több van belőlük, mint kellene) árgus 
szemekkel figyelik, hogy milyen sebezhető pontja van 
az ország-államnak. Nem valószínű, hogy célszerű azt

hangsúlyozni, hogy Magyar Állam vagyunk, mert az 
állam fogalmának pontos meghatározása az 
„valamely körülhatárolt terület népességének egy fő 
hatalom alatt való együtt élése”. Mint ismeretes a 
magyar nemzet tagjai szerte a világon több mint 40 
országban élnek. Mi, akik Ausztráliában élünk 
tapasztaltuk, hogy mit jelent az emigrációban magyar 
gyermeket fölnevelni. Előttünk számos világi példa 
van, ahol nagy számban élnek a hazájuktól távol. 
Kínán kívül, közel 50 millió kínai él. Olaszország, 
Görögország Németország több mint egy millió 
emigráltat tart nyilván.

Számbeli méretünk, jövőnk, helyünk a 
nagyvilágban talán attól függ majd, hogy a nemzeti 
sajátosságaink értékeit milyen mértékben tudjuk 
megőrizni. Nem jellemző és nem tartozik a 
magyarság értékei közé a túlzott italozás, a túlzott 
dohányzás és ezt már a jelenlegi generációban 
felnövők is látják. A magyar nemzet tagjai 
tehetségesek és sokoldalúak. Szerte a világon 
megállják helyüket évszázadok óta. A magyar kultúra 
értékei messze földön ismertek.

Mégis mi lehet a fö oka annak, hogy a 
magyarság száma évről - évre csökken? A szakértők 
szerint több tényezőt is figyelembe kell venni, mielőtt 
bármelyikre újjal rá tudnánk mutatni, hogy ez vagy az 
a népesség fogyásának az oka. A kevés 
gyermekvállalás (kiemelés szerk.), a kivándorlás, a 
háborúk, a korai elhalálozás, az öngyilkosság, az ital 
és a dohányzás, a kultúra a nevelés hiányosságai -  
mind hozzájárulhatnak. Amikor már ezeket 
elemezzük, látnunk kell, hogy a népesség fogyása 
elsősorban Európában általános jelenség. Tehát szó 
sincs csupán magyar tragédiáról. De....,itt az ideje, 
hogy felismerjük saját házunk táján mik is a 
legsürgősebb teendők?

Ma is, a jövőben is az egyházak és a családok 
szerepe kerül előtérbe. Ugyanis ott, ahol egyházi 
környezetben, szeretetben élnek a családok, ott nem 
kell aggódni a nemzet csökkenéséért. Nekünk 
magyaroknak csak egyetlen feladatunk van, mégpedig 
az, hogy szeretetben, segítségben érezzük a 
felelőséget a másik magyarért. Ez a nagy és drága 
felelősség, de ha elfogadjuk ezt, akkor nem kell azért 
aggódni, hogy csökken a magyarság száma.

ZALÁPI

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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А XI. Melbourni Magyar Találkozó Vezetősége 
köszönetét mond mindazoknak. akik 
közreműködésükkel elősegítették e találkozó 
sikerét:
ELŐADÓ MŰVÉSZEK: (időrendi sorrendben) 
Megnyitó előadás; Kászonyi Miklós, Bagin Lívia, 
Biszák Júlia (Horváth Richard kíséretével), A Melbourni 
Magyar Központ és a Camberrai Gyöngyösbokréte 
tánccsoportok, Melboumei Magyar Baptista Egyház 
énekkara, Sipos-Őry Róbert, a Melboumei 
Gyöngyösbokréta tánccsoport, Gruber Tibor, Kontra Kati, 
az MHBK. Tánccsoport, A műsort konferálta Hartyánszky 
Marika.
Művészest Műsora; Műsorvezető; Doroszlay Klára, 
Pásztor Panni, Varga Lydia, a „Nefelejts” duó kíséretében, 
Faragó Gyula, Kászonyi Miklós, Gruber Tibor, és Sipos- 
Őry Robert.
Ifjúsági Előadás; a Melboumei „Gyöngyösbokréta” 

tánccsoport, Poór Vanda, Juhász Angela, Tüske -  család, a 
Canberrái „Gyöngyösbokréta” tánccsoport, Sveller 
Veronika, Tóth József és Gortva Robert, Szabó Nelly, 
Katona Zoltán, A Magyar Kultúr Kör tánccsoportja, az 
MHBK tánccsoportja, Marton Zoltán, Biró Stefánia, Bőd 
Ágnes, Török Petra, „Kodály” Népi Tánccsoport.
A „Trianoni Nap” Műsora; Műsorvezető: Doroszlay 
Klára, Bagin Lívia, Kászonyi Miklós, Sipos-Őry Róbert, 
Kontra Kati, Gmber Tibor, Faragó Gyula, Mécs János, 
Sydneyi Délvidéki Magyar Szövetség énekkara.
A „Klasszikus Zene és Művészest” Műsora; a 
Melboumei Magyar Baptista kóms, Sipos-Őry Róbert, 
Biszák Júlia, Kontra Kati, Gruber Tibor, Bokor Barnabás 
és fia, Kászonyi Miklós, Faragó Gyula, a Sydneyi Délvidéki 
Magyar Szövetség énekkara, Biszálk Júlia,
Az Irodalmi Est Műsora; Műsorvezető: Kolozsi Klára, 
Pásztor Panni, Tüske Péter és édesanyja, Pákái Imre, Tüske 
Gergő, Bőd Agnes, Mécs János, Dr. Fazekas Katalin, 
MHBK tánccsoport, Totth Jenő, Debreczeny Zsuzsa, 
Tüske Fanni, Stopity Rózsa, Dr. Fazekas Katalin, Matuska 
Márton, Linka Márton.
Záró Előadás; Műsorvezető: Hartyánszky Marika, a 
Sydneyi Délvidéki Magyar Szövetség énekkara, a Geelongi 
Mezei Virág Népi Tánccsoportja, a Sydneyi „Kodály” 
tánccsoport, a Magyar Kultúr Kör tánccsoportja, Sipos- 
Őry Róbert, Debreczeny Zsuzsa, Tüske-család, a 
Melboumei Gyöngyösbokréta tánccsoportja, Bene Ferenc, 
a Canberrái Gyöngyösbokréta tánccsoport, az MHBK 
tárccsoportja. Bokor Katalin, Faragó Gyula, Bagin Lívia, 
Gmber Tibor, a Magyar Kultur Kör tánccsoportja, 
„Össztánc” -  táncolták a „Táncszeminárium” résztvevői. 
Vezető: Erdélyi Tibor.

А XI. Ausztráliai Találkozó többi 
eseményeiről és a lelkes Védnöki névsoráról a 
nemsokára megjelenő „EMLÉKKÖNYV” fog 
beszámolni.

BENERES A HINDUK SZENT VÁROSA.

Irta: Bodó Ferenc.

A levegő szinte sistergett körülöttünk a 
hőségtől, amikor Beneresbe értünk. A hiduk szent 
városa a Varuna és Asi mellékfolyók között terül el 
az ugyancsak szentnek tartott Ganges partján. A 
várost tulajdon képpen Varanasi-nak nevezik, de így 
ismerték az angol uralom alatt.

Beérve embertömegtől, szent tehenektől és 
kerékpáros taxiktól nyüzsgő részeibe, ahová kocsival 
azonban nem lehetett eljutni, így hát gyalog mentünk 
ki a folyóhoz. Ez az első útja minden kegyes 
hindunak is, aki egyszer az életében ide zarándokolt. 
A hullaégetésnek is a központja, ami itt nagyon 
fejlett, mert mindenki különös tisztességnek tartja ha 
itt hal meg Beraresben és itt égetik el és szórják 
hamvait a Gangesbe. így aztán sokan itt várják ki 
halálukat.

A különböző Ghat-ok lépcsőjén sokan 
furödtek, ami egyébként nem volt valami higénikus és 
rövid szemlélődés után visszatértünk a „kombi-hoz”.
A kocsinál ott találtunk egy fiatalembert, aki 
vezetőnek ajánlkozott. Ezt az ajánlatot elfogadtuk, 
mert Benares sikátoraiban szükség is volt egy 
vezetőre. A másfél, két méter széles utcácskák tele 
voltak üzletekkel, amelyeknek nagy része halomra 
rakott rózsaszirmokat, áldozati gyümölcsöket és 
festékporokat árult, a narancs, rózsaszín és piros 
különböző árnyalataiban.

Ezeket áldozták isteneiknek a zarándokok 
Bebares kétezer templomában. Az ékszerüzletek tele 
voltak mindenféle arany és ezüsttárgyakkal. A 
legszebb volt közöttük a táncoló Shírva. A sikátorok 
levegője rózsa és tömjénillattal volt tele, amelyben 
erősebb szagfoszlányok keveredtek. Ezek a 
zarándokoktól és a köztük lődörgő szent tehenektől 
származtak. Néha az utóbbiak egy kis banánhéjat 
kaptak a kegyesebb lelkű árusoktól. Az utcákon 
nyüzsgött a nép, fehérszakállú zarándokok, száriban 
burkolt nők, bámész gyerekek és az alkalmi európai 
turista.

Néhány forduló után elvesztettem tájékozási 
képességemet és ugyancsak örültem, hogy elfogattuk 
vezetőnk szolgálatait. A tömeg zsivaját egyszercsak 
templomi gong-ok hangja verte keresztül. 
Megérkeztünk a Vishwanath Templom-hoz, amelyről 
kiderült, hogy csak hinduk látogathatják. A templom 
háta mögött vezetőnk mutatott nekünk egy kis rést a 
falon, amelyen keresztül jól lehetett látni a szentély
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belsejét, ahol a hívők áldozatot mutattak be Shivának. 
Benares egyik védöistenének.

Vezetőnk föl vitt bennünket a szembe lévő 
ház erkélyére is, ahonnan megtekinthettük a templom 
aranyborítású tornyát, melyről azt „Golden Temple”- 
nek is nevezik. Meglátogattuk még a Ganesh 
templomot, az elefántfejű istenség templomát, amely 
a bőség és jólét istene és fejét isteni atyja, Shiva, 
vágta le haragjában és tettét megbánva elefántfejjel 
ajándékozta meg.

Napnyugtakor kimentünk a Ganges folyóhoz 
és a Dashasvamedha Ghatról a folyóhoz vezető 
lépcsős terasz egyikéről végig néztük a zarándokok 
esti mosakodását. A vezetőnk elmesélte, hogy minden 
év novemberében kiviszik a vérszomjas Káli istennő 
szobrát tisztelői a folyó közepére és megmártják a 
hullámokban.

Az éjszakát egy csendesebb városrészben egy 
benzinkútnál töltöttük és már hajnali négy órakor fenn 
voltunk, hogy a reggeli fürdést megnézhessük. Ahogy 
a folyó felé közeledtünk a hajnali derengésben, 
megélénkültek az utcák. A bazárosok rendezgették 
áruikat, zarándokok özönlötték el a sikátorokat és a 
riksánk, amellyel ezúttal utaztunk, alig tudott 
magának utat tömi közöttük. A vezetőnk a 
megbeszélt helyen várt bennünket és elbocsátva a 
riksát, segítségével átverekedtük magunkat a 
tömegen.

Az indiai nők a legszebb szárijuka vették föl. 
a gazdagabbaké pedig benáreszi selyemből készült. A 
férfiak lepedöruhája is frissen mosott volt ez 
alakalomra s még a fehérszakálu yogik is kerítettek 
valami fehér anyagot a derekuk köré. A Gangesben 
már többen fűrdöttek. meg sem várva a napfelkeltét 
és az ívben hajló Ghatokat kezdte ellepni a sokaság.

A hindu zarándok a fürdéssel remélheti, hogy 
a következő életben majd jobb körülmények közé 
születik. Amint a Ghatok hajnali életét figyeltük 
ügyes vezetőnk egy csónakot szerzett a számunkra. 
Először déli irányba indult velünk a csónak, majd 
amikor megfordultunk az első napsugarak 
végigömlöttek a Ghatok lépcsőin s kezdetét vette a 
tömeges fürdés. Az öregek megfontolt alapossággal, 
míg a fiatalabbja úszott először egy-két tempót, majd 
lebukva a víz alá. Ganges megszentelt vizével 
öblítették ki szájukat. A nők száriban fürödtek. nem 
törődve a rájuk tapadó könnyű ruhadarabbal.

A parton yogik ültek törökülésben, 
elmélyedve gondolataikban. A Manikamika Ghaton 
már égett néhány máglya. Ösztövér végtagok lógtak 
ki az egymásra rakott máglyák hasábjai közül. Ezzel a

képpel hagytuk magunk mögött a Ganges folyót és 
Bemares szent városát.

KERESÜNK VALAKIT.....
Balogh Ottó rokonait 

Keressük örökösödési ügyben!
Testvére Arnold itt élt Melboumeben.

Ha valaki tud róla, kérjük értesítsék a Szerkesztőséget 
a legrövidebb időn belül.
Tel/Fax. (03) 9879 9203 

Vagy Email: Kisujsag@netlink.com.au._____

We arc lookin» fór somconc...
The family members of the laté Balogh Ottó 

in relation to inheritance!
His brother Arnold lived in Melbourne.

If anybody knows his whereabout. please contact the 
Editor of the monthly Hungárián paper Kisujság 

as soon as possible on 
Tel/Fax. (03) 9879 9203

______ or Email: Kisujsag@netlink.com.au.______

A 9.Sz. Austráliai Magyar Jamboree után a 
csapatok visszatértek a minden-napi cserkész 
életükhöz a szokásos szombati találkozókkal.

mailto:Kisujsag@netlink.com.au
mailto:Kisujsag@netlink.com.au
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Minden Cserkész figyelmét felhívjuk az áprilisi 
„iskola szünet” alatt megrendezendő különféle 
foglalkozásokra!

A Cserkészvezetőség és a Cserkész fenntartó 
Egyesület nevében kívánok minden magyar 
cserkésznek Kellemes Húsvéti Ünnepeket. K.É.

Április 2, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor szentmise 
d e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Április 8, Szombat.
Zenészek bálja.

Április 9, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Április 16, Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Április 21. Nagypéntek
d.u. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
igét hirdet Breglec Árpád.

Április 23, Vasárnap.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Az egyetlen katolikus szentmise 
Melboume-ben a St Colman's 
templomban lesz, utána a szokásos 
Húsvéti búcsú!
Este Húsvéti Bál.

Április 30. Vasárnap.
Az Irodalom és Zenebarátok 
körének előadása.

A FILM EGYESI LET BEMUTATJA: 
az EGRI CSILLAGOK című. két részes
széles vásznon előadott színes film 2-ik részét;
Április 9- 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. 
Kíséröfilm 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.
Kísérő film a „Tisza eredete és árvidéke'’ címen. 
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00, 
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a 
magyar mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLl В 
HÍREI

Áprilisi összejövetelek: 4-én és 18-án. 
a .Magyar Központban.
A Márciusi beszámoló előtt egy pár szó az öt napos 
Adelaidei útról. A Klub Február 28-án indult úrnak, 
és gyönyörű öt napot töltött úton. Az útleírást 
Regöczy Mária készítette, és pontos, mindenre 
kiterjedő (angol) írását, kiszínezett részleteit
lefordítani magyarra elég hosszadalmas lenne. Száz 
szónak is egy a vége. a Klub tagok mindent, amit látni 
lehetett megnéztek, mindent, amit enni. inni lehetett 
(legfőképpen a Borossá környékén) megtettek. A 
Kulb tagok egy felejthetetlen estét töltöttek az 
Adelaidei Magyar házban. Tokaival és finom 
vacsorával kedveskedtek a vendéglátók.
Márciusi beszámoló; A Klub március 12-én tartotta a 
„Senior Citizens” napot, a Város kiküldöttei és a 
többi Idős Magyar Klubok résztvevő vendégeivel.
A St.Albansi tánccsoport szép táncai és a mi Klubunk 
énekkara aratott nagy sikert. Dallos Gizi magyar 
nótáival szórakoztatta a több. mint kétszáz vendéget. 
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Március 15-én a Klub több tagja részt vett a 
Magyar Központ Hősi Emlékmű koszorúzásán. A 
vezetőség koszorút helyezett el a Klub nevében.

Április kiemelkedő eseménye lesz:
Április 5-6-án két napos túrára indul a Klub 
Shepparton és Deniliquin Bendigo lesznek az út 
célpontjai.
Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván minden klub
tagnak és kedves magyar honfitársainknak a 
Knox Idős Magyarok Klub Vezetősége.
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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 két-dolláros HILTON néven ismert Casey 
Idős Magyarok Klubja az évezred első március 15- 
éjét emlékezetes módon ünnepelte meg. Pásztorka 
Sándor elszavalta a „Magyar vagyok, magyarnak 
születtem” című versét, majd utána a „talpra 
magyar...” hangzott el Nagy Nusi előadásában. A 
magyar himnusszal fejeződött be megemlékezésünk a 
48-as forradalom és szabadságharcban elesettekért. 
Azokért, akik életüket áldoztánk szent hazánk 
szabadságáért.

A hivatalos megemlékezést követte a 
szokásos finom ebéd. Paprikás krumpli, debreceni 
kolbásszal. (Azt hallottam több volt a kolbász benne, 
mint a krumpli -  így a jó!) Még születésnapot is 
köszöntött a klub-tagság. Örökös tag. Fehér Vilmának 
volt a születésnapja akit vörösborral, (szokás szerint) 
és csokoládés -  diós palacsintával köszöntött a 
vendégsereg. A „happy birthday Vilma..” sem maradt 
el. de magyarul is hosszú életet , sok boldogságot és 
örömöt kívánt Vilmának mindenki.

Március 22-én tartotta a Klub az „Idősek 
napját”. Az alábbi képen látható, hogy az Ausztrál 
politikai vezetők is támogatják és segítik a magyar 
Klub működését. Gratulálunk a Klub vezetőségének 
és tagságának. További jó munkát kívánunk nekik.

A nap fénypontja volt a kitűnő ebéd. (rántott 
hús, petrezselymes krumpli vegyes salátával, italok, 
sütemények) a Klub-tagoknak mindezekért nem 
kellett fizetni. Fazekas Mancika „pacsirtái" szép 
magyar dalokkal gazdagította ezt a napot, amit még a 
szokásos „Bingó” és biliárd, kártya, szórakozás tett 
felejthetetlené a megjelentek számára.

Március 31-én a Kaszinóba látogatott el a 
Klub nagy része. Persze ez is ajándék volt a Klubtól. 
Azt mindég hangsúlyozzuk, hogy a játék nem 
kötelező, és ha csak az utazásért és a finom ebédért 
jön valaki azokat is szívesen látunk. De mindég akad 
öt -  hat szerencsés (a saját bevallásuk szerint) akik 
előnyös anyagi körülmények között utaznak vissza a 
buszon.

Ha úgy látja a kedves olvasó, hogy mind az. 
ami a Casey Idős magyarok Klubjában történik a 
kedvére való szórakozás, ha barátságos és béke
szerető (igazságos) magyar, szívesen látja és hívja az 
összejövetelekre a Casey Klub Vezetősége.

N.S.
A Casey Idős Magyarok Klub-tagjainak és 

minden kedves honfitársunknak kíván Boldog 
Húsvéti Ünnepeket a Vezetőség!

A NUNAWADING1 „ÖRÖK IFJAK „ HÍREI 
A Klub Áprilisi összejövetelei: 12-én és 26-án. 
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban
Március l-én Pásztorka Sándor szórakoztatta a 
megjelent vendégeket szép dalaival. Március 15-én 
Gulyás-pikniken vett részt a Klub. Gaál Marika 
méltatta 1848 március 15 jelentőségét, majd Teleki 
Ilona mondott beszámolót Gábor Áron életéről. 
Március 19 és 23 között a Klub Mt.Gambier és 
Adelaide túrán vett részt. Mindenki nagyon jól érezte 
magát.
Mindenkinek kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket, 
és az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap 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.)
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MEGHÍVÓ!
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház

DISZNÓTOROS VACSORÁRA
2000 április 29-én 

a Bocskaiban
Új Hullám zenekar - jó hangulat.

Fellép a TURUL tánccsoport.
Belépődíj $15. 00.

(vacsorarendelés 7 órától)
Mindenkit szeretettel várunk. 

Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300.

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván minden 

magyar honfitársának.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon , 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 Szövetség minden hónap harmadik 
szombatján. (Április 15-én) 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 Vezetőség mindenkinek kíván Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Az előző évtől eltérően a hónap második 
szombatján (2000 április 8-án) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans. Áprilisi összejövetelek 3-án, 10-én és 17- 
én. Figyelem! nincs összejövetel 24-én húsvét 
hétfőn.

17- én. lesz a Húsvéti Ebéd. A Klub tagoknak 
ingyenes. 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, április 8-án tartja a 
Pásztorka Sándor estet a DMSz házában. 7:30 órai 
kezdettel. Vacsorával a belépödij $18.00. 
nyugdíjasoknak $15.00. Április 9-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. __________

Meghívó, a „Húsvéti Diszkódra.
A Turul Tánccsoport rendezésében minden fiatalt 

szeretettel vár a Rendezőség!
23-án a DMSz. Házában.

7:30 órai kezdettel. Belépődíj: $8. 00.

Az Öshitű Magyar Egyház Inc. Isten
tiszteletet tart április 23 -án, vasárnap. 

Délelőtt 10: 30 órai kezdettel 
A DMSz házában 

506 Stud Road Bayswater.______
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MINDENFÉLE MUNKÁT 
SZÁMÍTÓGÉPPEL kapcsolatos 

FELÉPÍTÉST, MODIFIKÁCIÓKAT 
INTERNET-KAPCSOLÁST 

Tanítást, alap és felső fokon válalok. 
Hívja a 9879 3708 telefonszámon LACIT, 

vagy a 0414 567 955 mobile -telefon számot.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ
EGYESÜLET INC. HÍREI.
*

Áprilisi Naptár:
2- án vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2

órakor a református templomban.
3- án hétfőn, N ószövetség teadélutánja. 2 órakor az

otthonban.
8-án szombaton. Családi Est. „meglepetéssel"

5 órakor az otthonban.
!4-én. péntek. Sz.L.E vezetőségi gyűlése, este 6 

órakor az otthonban.
15- én. szombat. Katolikus Szentmise 5 órakor, az

otthonban.
16- án. vasárnap, Református Istentisztelet, 2 órakor

a református templomban.
25-én, szombat. Családi Est. 5 órakor az otthonban. 
27-én, hétfőn. Locsoló piknik. 12 órakor az 
otthonban.
Figyelem! Május 6-án Anyák napi Bál. Továbbiakat 
a Májusi Kisújságban.
További felvilágosítást Kiss Gizella. Tel. 0352- 
483495.
A Geelong-i Szent László Egyesület Elnöke és 
Családja minden magyar honfitársának, de 
elsősorban a geelong-i magyaroknak kíván 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket, az Egyesület 
Vezetősége nevében.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 FM 
hullámon.

A PRAHRAN1 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. Mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk mindenkinek!

1 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! | 
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.___
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.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

Köszönet a sok
jókívánságokért és én is a családom 
nevében kívánok mindenkinek 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket, 
épségben egészségben sok-sok piros tojással és 
„locsoló" vendéggel.___________________________

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 Kisújságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


