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ANYAI BEVEZETŐ
Bokor Katalin versgyűjteményéből: HIT REMÉNY. SZERETET 
„...Nékem e hajlék kedves tanyám, Ott lakik régen Édesanyám... ”

„A gyermekek részére az otthon legyen a világ legszebb helye, 
az anya jelenléte kell képezze annak legerősebb vonzerejét. A 
gyermekek finom érzelmű és szeretetteljes természettel bírnak . 
Könnyen boldoggá és boldogtalanokká tétetnek. Anyák gyöngéd 
figyelmükkel, szeretetteljes szavakkal és cselekedetekkel szorosan 
szívükbe zárják gyermekeiket. ”

n Van esy Isten a magasban, kinek trónjáról világosság és dicsőség 
nyugszik a hűséges anyán, ha megkísérli gyermekeit úgy nevelni, 
hogy a gonosz befolyásának ellenállhassanak....

Az ő  feladata Isten segítségével egy emberi lelket Isten képmására 
fejleszteni. ”
Minden földi befolyásnál erősebb egy valódi otthon befolyása az 
emberi szívre és észre.

A KISUJSÁG MUNKATÁRSAI NEVÉBEN KÍVÁNOK 
MINDEN ÉDESANYÁNAK BOLDOG ANYÁK NAPJÁT.

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ.
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Magyarországi
HÍREK...

Egy világ-város születése!

Buda, Pest Óbuda az egyesülés idején!

Annak ellenére, hogy Buda, Pest és 
Óbuda egyesülésének dátuma 1873, a Budapesti 
Történeti Múzeum kiállítása már 1867-től 
kezdődően foglalkozik az esem énnyel.

A gazdasági fejlődést 1850-től (150 éve) 
olyan adatok szemléltetik, mint hogy akkoriban a 240 
ezer lakos mellett 4500 marha élt a „belvárosban”. 
Térképet láthattunk a marhajáró utakról. Tudni való, 
hogy a falusias Pest-Budán kevés és rossz volt a 
csatornázás és hogy az egyesülés előtt mindössze két 
korház működött (utóbb még három épült). De nem 
csak ezek a tények szokatlanok a korabeli hírekből. A 
kiállítást, amit a városok egyesülése céljából hoztak 
létre, látható bevezetőül egy óriási méretű korabeli 
térkép. Ez a térkép a Múzeumnak készült Barokk 
csarnok padlóján van. A falakon pedig -  kiállítás a 
kiállításban — az 1884. Évi Budapesti látkép — 
pályázat alkotásai függenek. A térkép és a sok kép azt 
ábrázolja, hogy milyenek voltak a különféle 
városrészek, utcák terek és a három város lakói az 
egyesülés idején.

Sok értékes dokumentum, leírás ábrázolás, 
kép, fénykép, tárgyi dokumentum, könyv, újság és 
tervrajz sorakozik a kiállító teremben, csak győzze

valaki átböngészni az egészet.
A tények szerint, két kiváló személyiség, 

Andrássy Gyula gróf, és Podmaniczky Frigyes báró 
(őt Budapest vőlegénye néven emlegetik) a 
főszereplője az egyesülés történetében. Az ő 
érdemük, hogy a városépítészet, a gazdaság és a 
művészetek egyaránt központi szerepet kaptak az 
egyesülés kapcsán. Jegyzőkönyvrészletek tudósítanak 
a régi városatyák üléseiről, az első -  alakuló ülésről, 
Kamermayer Károly és Gerlóczy Ferenc aláírásával. 
Tervek, dokumentációk tanúskodnak az új 
városépítészeti elképzelésekről, építészeti tervek és 
mérnöki rajzok pedig arról, milyen nem lett Budapest 
(a Nagykörút helyén nincsen csatorna, az Andrássy 
utat más nyomvonalon vezették stb..)

Az építkezés, a város terjeszkedése és a 
főváros lakóinak élete fonódik össze a további 
képekben. Az ekkor épülő Adrássy út, Nagykörút, 
Bazilika, Lóversenypálya, Nyugati pályaudvar vagy a 
Margit híd terve és az 1885-ben megnyíló első 
telefonközpont dokumentációi mellett
megismerkedhetünk a virágzó fotógalériák 
klientúrájával, betekintést kapunk polgári 
lakásrészletekbe meg a külvárosi szoba-konyhák 
világába.

De az is kiderül, hogy Budapest ekkor a 
leánykereskedelem és a prostitúció hazai fellegvára 
volt.

A kor mindenek fölött az iskolák és 
színházépítések kora. (Európában másodikként a mi 
Nemzeti Színházunk alkalmaz villanyvilágítást.) 
Ekkor jönnek létre a nagy művészeti gyűjtemények 
(Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum). 
Ekkor épül az Operaház, a Magyar Tudományos

A képek „Pest-budai városképek” című könyv részletei. A Magyar Helikon 1969-es kiadásában. A könyv sok más 
képet tartalmaz a múlt század különböző városrészeit Budapestnek, az egyesülés előtti időkből.
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Akadémia, a Vigadó. Ekkor már világhírű a magyar 
orvoslás, a régészet, a zene, a könyvészet is.

Budapest elindult világvárossá válása felé.

Aíz Élet és Tudomány nyomán. K.M.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Látogató vízummal nem lehet 
Kanadában maradni!

Szerkesztőségünkbe naponta érkeznek levelek 
Magyarországról, amelyek írói aziránt érdeklődnek, 
hogyan lehet Kanadába kivándorolni, dolgozni, vagy 
látogatóba jönni. Mivel nem tudunk minden levélre 
külön válaszolni, az alábbiakban tájékoztatjuk azokat, 
akiket ez érdekel:

Most, hogy Magyarországon demokratikus 
rendszer van, sem Kanada, sem a többi nyugati ország 
nem tekintik többé az onnan kivándorolni 
szándékozókat politikai menekülteknek. Vagyis a 
magyarokra is az általános bevándorlási törvények 
vonatkoznak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
mindenkinek, aki Kanadába akar jönni, bármilyen 
céllal, a budapesti kanadai nagykövetségen, vagy 
konzulátuson kell bevándorlásra jogosító, vagy 
látogató vízumot kérnie.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki 
látogató, vagyis „visitor’s” vízummal jön Kanadába, 
annak nincsen lehetősége arra, hogy itt azt átcserélje 
bevándorló vízumra. Látogató vízumát esetleg 
meghosszabbítják néhány hónapra, de az

letelepedésre sohasem jogosít. Bevándorló vízumot 
csak a kanadai külképviseleti hatóságok adhatnak ki, 
a belföldi hatóságok nem.

TISZA VlfiÁQZÁS
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.

folytatás az áprilisi Kisújságból....

Jóska úgy megzavarodott erre a szóra, hogy 
azt sem tudta, mit feleljen.

- De hát kend -  dadogta -  honnan tudta, hogy
jövök?
A szakállas legény jóízűen elnevette magát.

- Hát hiszen egy napot sem maradhatnék a 
nádasban, ha nem érteném a szavát. Nekem, fiam, 
még a róka léptét is meg kell hallanom, ha meg 
akarok élni itt a mocsárban. Te meg olyan zajjal jársz, 
mint egy csapat pandúr.

- Én meg azt hittem, igen óvatosan járok -  
szégyenkezett a gyerek. -  Mégis megijesztettem 
kendet. Hiszen nem tudhatta, ki jön ekkora nesszel.

- Már hogyne tudtam volna. Mikor öregapád 
ladikjának nyekergését meghallottam, mindjárt 
megnéztem, kik s mifélék vagytok. Ott voltam pár 
lépésnyire mögöttetek, mikor a vejszét megkerestétek.

- Akkor hát kend úgy jár, mint a szellemek.
A mesterségemhez tartozik -  mondta egykedvűen
a pákász, és fakanalt vett elő. -  Na de láss hozzá! 

Jóska valóban nem evett még soha ilyen jó 
kölyökvaíjú-levest. Pedig az anyja is értette a módját. 
Amikor inge ujjával megtörölte a száját, meg is 
köszönte a szíveslátást annak rendje-módja szerint, és 
menni készült.

- Várj csak egy kicsit! -  marasztalta a pákász. -  
Azt, hogy a leves jó volt, elhiszem, de hát te nem 
ezért jöttél!
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- Öregapám mindig errefelé rakja ki a halfogó 
vejszéket - felelte zavartan a fiú. - Emberrel itt nem 
igen találkozunk. Amikor a füstöt megláttam, 
kíváncsi lettem: ki rak tüzet itt a nádban, ahol a madár 
se jár....

- Hát az szerencsére jár -  nevetett a vörös 
szakállas a közmondáson. -  Hiszen én a madarakból 
élek, s ráadásul engem is Madarász Lajosnak hívnak.

- Minek mondja meg?
- Nem mondtam vele semmit -  nevetett a pákász.
- A nevem a mesterségem. Akad belőle bizonyára 

sok más.
- Akkor hát nem ez az igazi neve?

A legény most először komorodott el néhány 
pillanatra.

- Aki sokszor akar varjúlevest enni, az itt a 
nádasban elhagyja a kérdéseket.
Jóskának egyszerre eszébe jutottak öregapja szavai, s 
majdnem elsírta magát.

- Hát, hiszen nem is akartam kérdezni - 
szepegett. -  De azt hittem, nem ártok vele. Hiszen a 
kunyhója elé rakta a tüzet.

A pákász elnevette magát, s a gyerek vállára téve a 
kezét a régi nyájas hangon megkérdezte:

- Azt hitted, aki ekkora bolondságot tesz, 
annak rendben a szénája? Hiszen a füst mind idecsalja 
a pandúrt. De mire az ideér, hol leszek én már akkor?

Hát a kunyhó? Nem sajnálja kend?
Van vagy három belőle.

- S mind lakható? -  kérdezte a kisfiú. -  Hiszen 
öregapám úgy mondja, minden van, ami csak az 
élethez kell a pákász kunyhójában.
- S az mind belefér egy jókora tarisznyába, vagy újból 
megszerzi a vándor -  nevetett a legény, s felállva a 
tűz mellől. Félrehajtotta a bejáratot védő 
gyékénytakarót.
Jóska egy szempillantásig nem látott semmit, de 
amikor a szeme megszokta a homályt, felkiáltott 
örömében. A kunyhó falát tarka madárfejek, 
szárnyak, szépséges tollak díszítették. De volt ott 
botra húzott kígyóbőr, tűzvörös rókafarok s furcsa 
pelikánfej. A pákász sokféle vadászzsákmányának a 
kisfiú számára igazi paradicsomi látványt nyújtó 
emlékei. A sarokban illatos füvekből, szénából, 
sásból készült kényelmes ágy állt.
- Ez itt marad, ha tovább megyek -  mutatott rá 
mosolyogva a legény. -  Meg a madarak is. A 
vénasszonyok szerint elriasztják a gonoszt. Talán 
megijed tőlük a pandúr is.
- Hát ezeket? -  mutatott Jóska a polcra. -  Kend 
csinálta?

Szépen faragott fürulya, borotvátok, só-paprikatartó, 
cifra kanál, villa, mellette még egy citera is feküdt a 
deszkalapon.

- Magam farigcsáltam őket unalmamban -  
felelte a legény kedvtelve nézegetve a gyerek örömét. 
-  No, de várj csak! Tán akad itt neked is valami. -  
Azzal a kunyhó sarából, vízitök szárából készült 
nádmuzsikát, afféle trombitát keresett elő. -  Fújj csak 
belé!
Jóska a szájához vette a furcsa szerszámot, s akkorát 
fújt belé, hogy a nádrengeteg békés madárlakói 
egyszeriben felriadtak délutáni álmukból. Aztán maga 
is megrettent a kürt hangjától, és szája elé kapta a 
kezét.

- Bolondot csináltam? -  kérdezte ijedten.
- Talán nem -  vonta vállát a legény, és sarat 

locsolt a tűzre. -  De azért ezt most már eloltjuk. Meg 
aztán öregapád biztosan felriad a nádmuzsikára, s 
majd aggódik érted! Eredj hát!
Jóska szégyenkezve állt fel.

- Eljöhetek azért máskor is? -  kérdezte olyan 
ijedt hangon, hogy a pákász nevetve simogatta meg a 
fejét.

- Már hogyne jöhetnél! -  mondta vigasztaló 
hangon. -  Ha megtalálnál. De hát én egyszer itt, 
másszor amott járok!

- Akkor hát nem látom többé? -  kérdezte 
Jóska majdnem kétségbeesve.

- Ha erre járok, majd megkereslek -  biztatta a
legény.

- De a füsttel többet nem tréfálunk. Ha három 
éles füttyöt hallasz a nádasban, akkor itt vagyok a 
kunyhóban.
A gyerek arca felderült.

Mi itt a vejszéink körül tanyázunk nappal, 
amíg csak az idő engedi.

- Akkor hát, ha meghallod a jelt, gyere -  
mondta a pákász, és szövetségeshez illően cinkos 
mosollyal kacsintott a gyerekre.
Hanem az nagyon komolyan felelt:

- Ha pedig én látnék vagy hallanék valamely 
veszélyt, amely kendet fenyegetné, addig trombitálok, 
amíg csak a füttyszót meg nem hallom.
Azzal új hangszerével nagy büszkén búcsút intve 
eltűnt a nádasban.

(folytatás a júniusi Kisújságban.)
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5litim ШН Stubió & dtaHertj
A lap ítva : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
O L A JF E ST M É N Y E K E T  

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

Ú JJÁ  V A R Á Z SO L JA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
R estaurátor

A  the Australian Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja. 
B IR R IG A  R O A D , B E L L E V U E  H IL L , N SW . 
____________T elefon: (02) 365-3532

FI ATAL ÖREGEK!
A közelmúltban Budapesten Ausztrália 

Magyar Nagykövete megemlítette, hogy kb. 70 ezer 
magyar él itt Auszráliában. (a számok elemzői szerint 
lehet, hogy többen is). A pontos számról nem készült 
külön statisztikai felmérés, de valószínű, hogy a 
havonta rendszeresen megjelenő Kisújság, nem csak a 
„harmincezer” idősebb magyarnak az olvasmánya.

Ha a számokkal kapcsolatos gondolatot 
tovább visszük, akkor számolhatunk kb. 12%-ot akik 
a lakosság idősebb korosztályához tartoznak. így 
lehet kiszámítani, hogy a 70 ezer magyar közül 8.400 
főt mondhatunk idősebb magyarnak.

Mi magyarok is észre vettük, hogy az átlag 
életkor növekszik a közöttünk élők nagy örömére. Ezt 
annak lehet tulajdonítani, hogy az egész világon az 
„öregkor” közel 10 évvel meghosszabbodott, 
másképpen kifejezve: lassult a fizikai és szellemi 
leépülés.

Az ausztráliai statisztika szerint, a jelenlegi 
átlag életkor; nőknél 81, férfiaknál 76 év. Ebben az 
országban 2.3 millió 65 évnél idősebb személy él 
(12%), de már 50 év múlva előrelátva kb. duplája is 
lehet.

Te, aki ezeket a sorokat olvasod, valószínű, 
hogy valójában fiatalabb vagy, mint eddig gondoltad, 
és annál is amint környezeted számon tart Rólad. 
Fiatalabb vagy annál is, amit az 1753-tól érvényes 
Gergely-naptár nyilvántart, az évek múlását illetően.

Az egész világra kiterjedő egységes 
időszámítást sok vita előzte meg, alapja a hold 
Járása” volt és Krisztus születése után 525- 
benhasználták először. A 10. sz.-ban, Nagy Károly 
kancelláijának gyakorlata alapján teijedt el, 
általánossá vált egész Európában a 18.sz. elején. 
Azóta ezt az időszámítási módszert mintegy „kabátot” 
egyformán minden emberre egységesen alkalmazzák. 
Nyíltan kimondhatjuk, hogy ezt az emberek találták ki 
és ezért van egy IGAZI ÉLETKORUNK és van egy 
NAPTÁR SZERINTI ÉLETKORUNK. Ha ez így 
igaz, már pedig ehhez nem férhet kétség, akkor 
legtöbb embernél a kettő nem azonos és ezért veszzük 
szívesen, ha környezetünk őszintén megmondja, hogy 
Te nem látszol ennyi, meg ennyi évesnek, ennyi évet 
letagadhatsz stb...

Általában ismert tény, hogy a kedvezőtlen 
éghajlat, az elégtelen táplálkozás, a túlfeszített 
szellemi és fizikai tevékenység, gyorsítja az 
öregedést. A tudomány már régóta ismeri, hogy az 
élővilágra egyaránt jellemző az öregedés. Az 
emberiségre is vonatkozik, hogy a szellemi és fizikai 
leépülést megállítani nem lehet, csupán késleltetni.

Ha megnézzük a magyarság idősebb részét 
foglalkoztató problémákat, kérdezhetjük: mit kell 
tenni azért, hogy „hosszú” életüket vidáman, jó 
egészségben és boldogan éljék le?

Van-e csodaszer? -  vagy csak a szokásos 
vigasztaló jó tanácsok? Minden esetre sokféle módon 
tudunk magunkon segíteni egy kiegyensúlyozott 
életforma segítésével. Az ausztráliai környezetbe mi, 
az itt élő magyar emigránsok hoztuk magunkkal az 
otthonról örökölt génjeinkben tulajdonságainkat, 
szokásainkat.

A tanácsolt gyógyszer általam az, hogy 
ÉLETÜNK MINDEN NAPJÁT MEG KELL 
TÖLTENÜNK TARTALOMMAL! Ez minden 
embernél más és változó lehet. De feltétlenül előre 
megtervezett módon tartalmat kell keresni életünknek. 
Ha ezt valaki felismeri, (és a magyarok között hála 
Istennek sokan vannakilyenek) ez ad POZITÍV értéket 
életünknek. Én megtaláltam az enyémet, remélem 
neked is sikerül!

ZALÁPI

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT  

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

r — ■ — -------- -г- —  . —  и i я н -  ........................
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A rany János verese

A z életet már megjártam  
Többnyire csak gyalog jártam, 

G yalog b izon’ ... 
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot, 
Fényes tengelyt, czifra bakot:

S egy a lelkem!
Soha m eg se ’ irigyeltem.

N em  törődtem bennülővel, 
Hetyke úrral, czifra nővel:

H ol’ áll orra 
A z út szélén  baktatóra.

Ha egy úri ló-csiszárral 
Találkoztam, s bevert sárral 

N em  pöröltem, - 
Félreálltam, letöröltem.

H iszen az útfélen itt-ott 
Egy kis virág nékem  nyillott: 

Azt leszedve,
M egvolt szívem  m inden kedve.

A z életet már megjártam:
M it szívem be vágyva zártam, 

Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat, 
M elyben a dal m egfoganhat, 

Kértem kérve:
S ő halasztó évről-évre.

A z életet, ím, megjártam,
N em  azt adott, amit vártam: 

N éha többet,
Kérve, kellve kevesebbet.

Ada czím et, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem: 

Nagyra vágyva,
Bételt volna keblem  vágya.

Kik hiúnak és kevélynek -  
Tudom, boldognak is vélnek:

S boldogságot 
Irigy nélkül m ég ki látott?

Bárha engem  titkos m étely  
Fölemészt: az örök kétely;

S pályám bére 
Égető, mint N essus vére.

M ily temérdek munka várt m ég!... 
M ily kevés, amit beválték 

Félbe’ -  szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!...

Csöndes fészket zöld lomb árnyán, 
Hová m úzsám ’ el-elzám ám ,

M ely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vidám öregséget,
Hol, m it kezdtem, abban v ég et...

Ennyi volt csak;
S hogy m egint ültessek, oltsak.

M ost ha adná is már késő;
Egy nyugalom vár, a végső:

Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

Elgondolkoztató adatok Ausztráliára 
nézve;

Részlet a Good Weekend magazinból,

A munkabíró emberek állandó munkakörben való 
alkalmazása 80% -ról, ami a 70-es években volt, 
60%-ra csökkent 1996-ban.
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• 1966-ban a 60 és 64 éves korúak közül 75 % volt 
állandó munkakörben. 1996-ban már csak 34%.

• Az alkalmi munkások száma 300%-al emelkedett 
az 1970 és 1990-es évek folyamán.

• Az összes munkában lévők száma 1985-ben 38.1 
%-ról 32.5%-ra csökkent 1996-ban.

• Kettő minden öt dolgozó közül nem dolgozza le a 
40 órás heti régen elfogadott 8 órás napi munkát.

• Több mint egy harmada, akik túlóráznak nem 
kapnak érte fizetést.

• Kb. 750-800 ezer munkanélküli van számon 
tartva, átlagosan.

• 1973-ban az átlagos munka-keresés 10 hét volt, 
ami 1996-ban majdnem egy évre terjedt ki.

• 1990 végére 170 ezer 45 éven felüli ember, volt 
munka nélkül. Ezek közé tartozott 62,800 nő is.

• A munkanélküliek száma az elmúlt tíz év alatt
megduplázódott a 45 -  64 év korúak
csoportjában.

• A mai munkakeresők 62%-a, akik nem kapnak 
állást a 45 és 69 éves kor között van.

Sz.

MAGNA ГАРТА
II RAVEL AGENGV
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: Sch w arcz 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; А/Щ03) 9705 6478. 
____________ Mobile: 0418 108 730

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS 
Csíksomlyoi búcsú.

Az erdélyi túrára lehet jelentkezni Ausztráliából is.
Az erdélyi túra két (2) hetes körutazást biztosít a 
résztvevőknek!
Találkozás Budapesten az Ausztráléból, USA-ból és 
Kanadából érkezett vendégeknek a Szabadsághegyi 
szálláson. Közös vacsora.
Reggeli indulás, Szolnok, Nagyvárad, Királyhágó, 
Bánffyhunyad, Magyarfenes.

Kolozsvár, Házsongárdi temető, Tordai hasadék. 
Marosvásárhely, Szováta, Korond.
Csíksomlyoi búcsú, a Somlyói nyereg, Homorfíírdő, 
Máréfalva.
Parajd, Búcsúi tető, Gyergyószentmiklós, Gyilkos tó, 
Békás szoros, Csíkszereda, Székelyudvarhely. 
Madarasi, Hargita, pisztrángos piknik, Zetelaka 
Siposszentgyörgy, Prazsmar, Brassó, Illyésfalva. 
Tusnád, Szent Anna tó, Kezdivásárhely, Kovászna, 
Csomakörös, Zágon, Csemáton.
Bogoz, Fehéregyháza, Segesvár, Berethalom.
Torockó, Körösi szoros, Gyulafehérvár, Nagyenyed
Körösfo, Nagyszalonta, Arad
Opusztaszer, Bugac, este sétahajózás a Dunán.

Légkondiciós autóbusszal, teljes ellátással, kétágyas 
fürdőszobai vendégszálással történik. Az egész út, 
minden programmal, belépőkkel, állandó kísérettel, 
vezetőkkel együtt AU $1050 dollár.
Kérjük, hogy a jelentkezők otthon (Ausztrália) kössék 
meg az utasbiztosítást és rendelkezzenek érvényes 
Román vízummal.
További felvilágosítást: itt Ausztráliában Bentley 
Etelkánál Tel 52 481 281. Valamint Burian Erzsébet, 
Kanada. Telefon: 0011-1-514-731-5732 és 1-514- 
738-6620. Fax. 1-514-731-9193.
Március 1-től Budapesti telefon: 0011-36-1-351-
1121.

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 gater@eisa.net.au

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

mailto:gater@eisa.net.au
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A  H Á Z A SSÁ G  H U M O R A ...fo ly ta tás;  

Á R N Y ÉK ;
A nyár legmelegebb napja van. Tikkasztó 

hőség, kegyetlenül tőz a nap. A városi strandon 
különösen nagy a meleg. Az idős asszony ott piheg a 
napon, mögötte áll cingár férje. A feleség egyszer 
kifakad és hátraszól:

Még rendes árnyékod sincs!

H Á Z A SSÁ G
Egy emberke házassági ajánlatot tett egy 

dúsgazdag családból származó nőnek. A nő 
meghallgatta az ajánlatot, és a következőképpen 
válaszolt:

Először ígéije meg, hogy lemond a dohányzásról. 
A férfi megígérte.
Másodszor fogadja meg, hogy sohasem jár 
vendéglőbe. A férfi megfogadta.
Harmadszor jelentse ki, hogy a kapukulcsot soha 
nem viszi magával. A férfi kijelentette.

MÁJUS
Jeles napok és 

Szokások; 
Május 12,13,14.

Pongrác, Szervác, 
Bonifác; (fagyos 

szentek) A szentek 
legendája és az 

időjárással 
kapcsolatos 

megfigyelések között 
nincsen összefüggés, 

a néphagyomány 
azonban teremtett. E 

szerint: Szervác, 
Pongrác, Bonifác, 

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú 
ünnepe.

Végül tegyen ünnepélyes fogadalmat, hogy 
édesanyámat a házba fogadja. A férfi fogadalmat 
tett. Erre a nő kifakadt:
Eszem ágában sincs ilyen gyámoltalan, pipogya 
fráterhez feleségül menni, mint te vagy.

SZ O L G Á L A T ...
A feleség szolgálni tanítja az új kiskutyát. A 

férj nézi -  nézi, majd megjegyzi:
Ha így csinálod, drágám, akkor ebből nem lesz 
soha semmi....
Hagyd csak el -  válaszolt a feleség - , eleinte 
veled sem boldogultam....

G Á TL Á S
Kovács úr elmegy az idegorvoshoz 

vizsgálatra. A felesége hűségesen elkíséri. Az 
ideggyógyász megvizsgálja a férfit, nézegeti a 
jegyzeteit, majd megállapítja:

Önnek igen súlyos, idült gátlása van, ami 
megfosztja minden életörömtől...
Halkabban, az istenért -  suttogja ijedten a férj -, 
kimi ül a váróteremben.

P Á L Y A U D V A R O N
A Nyugati pályaudvaron, a peronon sokan 

várakoznak. Közöttük Kovács úr is. Egy ismerőse 
észreveszi, odamegy hozzá, és megszólítja:

Jó estét, Kovács úr! A feleségét váija?
Dehogy várom. Jön.
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A Melbourni Magyar 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

Biszák Júlia Jankovits József
Melbourneből és 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 $35.00 Nyugdíjasoknak $32.00 Társas jegy (10 személyen felül) $30.00 

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 lett. Főként Ausztriában élt. Operettjeinek 
sorozata az 1905-ben bemutatott Víg Özveggyel 
indult. Az operett műfaj kiváló művelője volt. Zenéje 
a bécsi operett stílus folytatása, de a keringőin kívül a 
modern táncokat is felhasználja.

Legismertebb művei: A drótos tót, 
Luxemburg Grófja, Cigányszerelem, Éva, Paganini, 
Friderika, A mosoly országa, Giuditta című 
operettek.

Örökszép dallamait mindenki szereti!
Ha csak lehet, gyere  el az előadásra!

Kálmán Imre. (1882 -  1953)
Pííres operett zeneszerző. A ..Leliár-iskola7' 

magyaros ágának képviselője. 1940-től Amerikában 
élt. Ismert és közkedvelt operettjei a Csárdáskirálynő, 
Tatárjárás, A bajadér, Marica grófnő.

Könnyed dallamosságukkal nagy sikereket 
aratott. A magyar közönség a népszerű operett dalait 
ismeri, szívébe zárta a felejthetetlen melódiákat. 
Nincs olyan magyar mulatság, ahol a Csárdáskirálynő 
ismert mulatós dalai el nem hangzanának.

A Csárdáskirálynő operett volt 
Magyarországon az egyik leghosszabban játszott 
operett a fővárosban, a leghíresebb színészekkel.
Ha csak  lehet, gyere el az előadásra!
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CSERKÉSZNAPTÁR MÁJUS-HÓNAPRA: 
MÁJUS 13 -  ANYÁK NAPI DÉLUTÁN.

Az 54 sz. Hunor és Magyar és 63 sz. Tormay 
Cecil leány Cserkészcsapatok szeretettel várnak 
minden Édesanyát, Nagymamát és Nevelőanyát 
hagyományos Anyák Napi Délutánjára, amelyet 
szombaton, Május 13-án tartanak a Cserkész
otthonban d. u. 2:30 órai kezdettel.

A finom kávé és sütemény mellett, a 
cserkészeink versekkel, népdalokkal szórakoztatják 
majd a kedves vendégeket. Szokásuk szerint, még 
versenyre is hívjuk a kedves Édesanyákat.

A belépődíj fejenként $5.00, ami a kávé és 
sütemények árát fedezi. Aki szeretne „hagyományos” 
virslit enni, az is kapható majd,$1.00-ért.
Mindenkit szeretettel várunk.
Támogassuk magyar cserkészeink rendezvényét!

JÓ MUNKÁT.

m a s Ya r o s  r e c e pt e k

Töpörtyűs pogácsa
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 8 dkg töpörtyű, 10 dkg 
sertészsír, 2 db tojás-sárgája, 1,5 dkg élesztő, egy 
kávéskanál só, tejföl.

30 dkg lisztből, 8 dkg apróra vágott 
töpörtyűből 10 dkg tiszta sertészsírból, 2 
tojássárgájából, tejfölben feloldott 1 és fél dkg

élesztőből és egy kávéskanál sóból tésztát gyúrunk. 
Jól eldolgozzuk. Egymás után háromszor kinyújtjuk, 
ezután kb. két ujjnyi vastagra hagyva, tetejét késsel 
bevagdosva pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. 
Tepsibe rakva 1- 1 14 óráig pihentetjük, majd tojással 
megkenjük, és meleg sütőben megsütjük. Frissen, 
melegen tálaljuk.

A  magyar konyháról csak Mátyás király 
korából és az azt követő időkről vannak hiteles 
adataink. Mátyás király életrajzírói szerint a 
királyi asztalra kerülő ételek sora bő és 
változatos volt.

ERDÉLY.
(Kolozsvár) 

írta: Singer Iván.
Reggel korán keltünk, hiszen egy hosszú út 

állt előttünk. Két irodalmi zseni tette híressé a 
völgyet, ahová autónk leereszkedik a Bihari 
hegyekből és a Király-hágón keresztül, Bánffyhunyad 
előtt és Csúcsa mellett. A táj gyönyörű a fénylő 
napsütésben. A hajnali eső cseppjei ott ragyognak a 
fenyőfákon. Itt élt és dolgozott a század legnagyobb 
magyar költője, Ady Endre. Később Ady fordítója 
románra, a román irodalom csillaga, Octavian Goga 
vette meg a palotát. Az épületet és a kertet melyben a 
két nagy költő tevékenykedett, Múzeumnak rendezték 
be, és itt tartják minden évben a román írók 
összejövetelét. A palota gyönyörű könyvtárában 
minden költő szívesen megírná a legszebb versét és 
minden író a legjobb regényét. Ha olyan lenne az 
együttműködés Erdély népei között, mint a két nagy 
költő között volt, talán ez lenne a világ egyik 
legboldogabb országa.

Sajnos ez nem így van!
„Kolozsvár -  én ott lakom a Szamosnál...” 

így dalolják Kálmán Imre világhíres operettjében, a 
Csárdás királynőben”. Nekem egy erdélyi nóta forog 
a fejemben, melyet talán harmadik elemista 
koromban tanultam:

Kolozsváros olyan város 
A kapuja kilenc záros.
Benne lakik egy mészáros,
Kinek neve Virág János.
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(elnézést kérek, ha tévedtem volna a szöveggel, de 
elég régen voltam harmadik elemista)

Sajnos a megismerkedés az „új” Kolzsvárral 
nem jól sikerült, elhaladva, a gyönyörű Szent Mihály 
templom mellett, elénk került Mátyás király lovas

angol szöveg olvasható. Félek lefordítani magyarra, 
így szóról szóra idézem, hiszen sok olvasója a 
Kisújságnak tud angolul: Mattias Corvinus, the són of 
the great voivode of Tansilvania and Govemor of 
Hungary. The Románián Mattias Corvinus is

szobra. Itt történt, hogy a város magyar lakosainak 
tiltakozása ellenére, a románok római ásatásokat 
kezdtek. A híres szobor lábainál hatalmas gödrök 
tátongnak, amit a felelőtlen lakosság szeméttel tesz 
teli. Bár másnap az ott tartózkodásunk ideje alatt, 
elkezdték a gödröket betemetni, de a munkálatokat 
csak egy kis városi munkás csoport végezte. A három 
emberke megjelent lapáttal. Mi a „bull-dozer”-re 
bízunk ilyen méretű munkákat. Másnap, amikor 
elhaladtam a „munka” mellett, a három „munkás” a 
lapátjaira támaszkodva politizáltak. Gondoltam, ha 
ilyen gyorsan temetik a gödröket, akkor még a 
következő látogatásunk alkalmával is ott 
éktelenkednek majd, betemetetlenül.

A másik kellemetlen meglepetést Mátyás 
király szülőháza okozta. Itt született Szilágyi Erzsébet 
gyereke, Corvin Mátyás a Corvin utca 6 szám alatt. Ő 
lett Magyarország legnagyobb és királya. A baj nem 
annyira az elhanyagolt épülettel van, hanem inkább a 
táblákra írottakkal, melyek ezt a történelmi házat 
„ékesítik”. Három nyelven van kiírva -  feltételezem 
-  az azonos szöveg. A magyar és a román csak 
nehezen olvasható, de szerencsére, akik tudunk 
angolul, (vagy inkább szerencsétlenségünkre) az

considered the greatest of all Hungárián kings, due to 
his achivements during his reign 1458 -  1490. A szót 
„voivode”, nem találtam meg egy szótárban sem.
Nem értettem, hogy miért kellett Mátyás királyt 
feltüntetni az egész világ előtt, mint „román” 
nemzetiségű Magyar királyt. De rögtön egy régi 
mondás járt az eszemben:

„Meghalt Mátyás király, - oda az igazság!”
De szeretném a sok keserves látvány után valami 
humoros történettel befejezni Kolozsvári 
látogatásunkat. Rettenetes infláció uralkodik 
Romániában. Bankról bankra jártunk felváltani a 
milliókat, hiszen egy dollár = 12.000 Lei. (azon a 
napon, amikor váltottunk, másnap már változott) 
Mivel a Forintot elutasították a bankok és az utca
sarkon az árfolyam dupláját ígérték, így életemben 
először váltottam pénzt. Ez a pénz-csere egy 
magyarul beszélő illetővel történt, aki igen elszámolta 
magát, 100,000 Lei erejéig. Barátommal azon otthon 
hagyni, de az „igazságosság” erőt győzött bennünk.

Itt szeretném felhívni a kedves olvasók 
figyelmét arra, ha csak lehet ne váltsanak pénzt sehol 
az utcán, de főleg nem Romániában!



12. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Május 7, Vasárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Műsoros Anyák napi ebéd.
Irodalmi előadás 

Május 13, Szombat.
Sport bál

Május 14, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise. 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

Május 20, Szombat.
Lehár-Kálmán gála koncert. 
(Karralyka Centre) Ringwood.

Május 21. Vasárnap
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 28, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
Édes anyanyelvűnk -  irodalmi előadás

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:
az EGY MAGYAR NÁBOB című
filmet;
Május 14- én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Daravas Iván, Rutkai 
Éva, Latinovics Zoltán, Makiári Zoltán és még sokan 
mások.

(Rövid ismertetés; a nábob a nagymogulok 
birodalmában a helytartók, majd az elszakadt 
területek mainak címe. A 18-ik században Angliába 
és Hollandiába hazatért, meggazdagodott magas 
rangú tisztviselőknek elnevezése. -  Átvitt értelemben: 
dúsgazdag ember.)
Belépődíj: $ 6.00, nyugdíjasoknak $ 5.00, 
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig, a 
magyar m ozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Pénteken és Szombaton d.u.6-tól -1 2  éjfélig. 
Vasárnap d.e. 11.00-töl - d.u. 6.00-ig. 

M agyar K özpont Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963

Egy kis visszapillantás.....
Talán vannak még egy páran, akik 

emlékeznek azokra az időkre, amikor az 50-es évek 
elején megindult - és aminek az 56-os események 
még erősebb mozdító okot adtak - a magyarok 
szervezetbe való tömörítése. így történt ez itt 
Melboumeben. (Ausztráliai Magyar Kalendárium, 
1965)

A MAGYAR HÁZ SZÖVETKEZET

1953-ban történtek az első kezdeményezések 
arra, hogy a Melboume-i magyarság egy épületet 
vegyen, melyben otthonra találjanak különböző 
egyesületeink. Az ügynek több lelkes szervezője volt, 
akik fáradhatatlanul járták ismerőseiket, hogy egy és 
öt fontos (akkor még font volt nem dollár) 
adományok megajánlása révén a Magyar Ház 
mielőbb megvalósuljon. Hamarosan azonban rájöttek 
arra, hogy ilyen csekély adományokból soha nem 
fogják elérni azt az összeget, mely megfelelő épület 
vételét biztosítja.

Ilyen kezdeti próbálkozások után alakult meg 
a Hungárián Co-operative Society Ltd. 1955-ben, 
mely most már nem adományok, hanem részvények 
jegyzése által kívánta a fenti célt elérni. A 
Szövetkezet Victoria állam „Co-operation Act”-je 
alapján lett regisztrálva, s azóta ügyvitele és 
pénzkezelése állami felügyelet alatt áll.

A Szövetkezetnek 1957-ben elegendő pénz 
állott a rendelkezésére, hogy lefizethette a depositot a 
Cremome Street-en , Richmondban, egy methodisták 
által már régen nem használt templomra, a 
hozzátartozó helyiségekkel. A terv az volt, hogy 
átépítés folytán egy kilencszáz személy befogadására



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. oldal

alkalmas terem, az emeleten pedig könyvtár, klub- 
helyiségek, stb. legyenek. A tervet a hatóságok 
elfogadták, az átépítésre több cég pályázott, s az 
árajánlatok alapján 25 ezer fontra lett volna szükség, 
beleértve a vételár letörlesztését is. A lelkesedés nagy 
volt, egyesek erkölcsi támogatásán kívül, 23 ezer font 
lett aláírva a több mint kétszáz részvényes által. 
Amikor azonban fizetésre került a sor, az aláírók fele 
még válaszra sem méltatta a részvények befizetésére 
kiküldött felszólításokat.

Ilyen körülmények között a Szövetkezet 
igazgatósága igyekezett rendbe hozni a meglévő 
épületet, anélkül, hogy nagyobb átalakításba 
bocsátkozott volna. Mintegy ezer font befektetéssel, 
mellékhelyiségeket létesített, a termeket 
használhatóvá tette; függönyök, festmények, 
hangulatlámpák elhelyezésével pedig otthonossá. Az 
épület állapota azonban így is sok kívánni valót 
hagyott maga után, s mivel még súlyosabb 
befektetések révén sem javult volna sokat: a 
Szövetkezet közgyűlése 1964 elején a Magyar Házat 
eladásra hirdette, s az év májusában az épületet 
átvette az új tulajdonos.

Hat és fél év alatt a richmondi Magyar 
Házban a melboumei magyarság ezrei fordultak meg. 
A Victoriai Magyar Szövetség ott tartotta üléseit és 
innen utalt ki közel 4000 font gyorssegélyt az 1956- 
os szabadságharc után az arra rászoruló, Ausztráliába 
érkezett véreinknek.

Az életet a Kém Ferenc irányítása alatt álló 
Magyar Iskola indította meg 1958-ban. Hamarosan 
megalakult a népi tánccsoport, mely első 
kezdeményezése volt Solymossy Kálmánnak, később 
pedig balettiskolája. Ugyanebben az időben indult 
meg az atlétika, judo, súlyemelés, asztali tenisz, 
később pedig a tekézés a házi készítésű pályán. A 
magyar vívók is rendeztek itt néhány versenyt.

1960 elején indította meg a Rákóczi 
Egyesület, majd a Magyar Ház Szövetkezet és a 
Hungária Vízipóló Club rendszeres táncestélyeit, 
melyekből három és fél év alatt hatvan került 
megrendezésre. Később a VMSZ keretébe tartozó 
más csoportok is bekapcsolódtak. Itt tartotta éveken 
keresztül az MHBK a Hősök napi emlékvacsorákat. 
Kiemelkedő volt a "Magyar Szó"”rendezésében 
tartott kis színdarab. A kulúresteken II. Rákóczi 
Ferenc, Gárdonyi Géza, Herceg Ferenc, Katona 
József, Madách Imre, Liszt Ferenc és Körösi Csorna 
Sándor emlékét idéztük. A dr. Padányi Viktor 
rendezésében tartott vita-esteken Trianon 
következményeit és a magyarság helyzetét az európai 
népek közösségében tárgyaltuk. Zenei téren

megemlíthetjük Doroszlay Károly zenekarának 
koncertjét, valamint Salacz Béla zongora oktatását. 
Ugyancsak említésre méltó a Zsolnay Kálmán által 
rendezett könyvelő tanfolyam.

Népművészeti vonatkozásban a Kovássy 
Lászlóné, Szokolyay Zsigmondné, valamint Saághy 
Dezső irányítása alatt álló csoport volt népszerű, mely 
magyar motívumú hímzések készítését ismertette 
nagyobb lányok számára. Az igen aktív Rákóczi 
Ifjúsági Kör tevékenységei közül említésre méltó a 
Nemzeti ünnepélyeinkre való készülés táncokkal és 
kis színdarabokkal.

1962 augusztusában alakult meg a fiú és 
félévvel később a leánycserkész csapat, és az 
idegenben felnövő ifjúságunk ajkain felcsendültek a 
magyar nóták a Magyar Ház ódon falai között. 
Helységei pedig kicsinynek bizonyultak mikor a 
cigányzenés cserkész vacsora megrendezésére került a 
sor. A kultúrdélutánok keretében pedig 
bebizonyították cserkészeink, hogy a két parancsnok: 
Kádár Istvánná és Rauch Károly személyében 
biztosítva van ifjúságunk magyar szellemű nevelése.

A Magyar ház nemcsak közösségi célokra 
szolgált. Számos, a táncestélyeinken megismerkedett 
ifjú pár tartotta itt a lakodalmát, s húzott a megjelent 
vendégeknek talpalávalót a Magyar Ház állandó 
zenekara.

A régi Magyar Házban megszűnt ez a hat és 
fél éven át tartó élet. Az ódon falak között ezrek 
fordultak meg: öregek és fiatalok, hogy tanuljanak, 
szórakozzanak, megismerjenek valamit a magyar 
kultúrából, hogy baráti körben tízezer mérföldre a 
Hazától, ha csak rövid órákra is, ismét otthon érezzék 
magukat.

A feladat előttünk áll: egy új, a réginél szebb, 
jobb helyen fekvő, még nagyobb tevékenységet 
biztosító Magyar Ház megteremtése. A Szövetkezet 
vezetősége akkor: Döbrentey Zoltán, Faith Ferenc, 
Kormos Vilmos, Szabó József, Urbán István, Ürmösy 
Zoltán, mindent elkövetett, hogy az új Magyar Ház 
(Westgarth-ban) minél előbb kitárhassa kapuit 
Melbourne magyarsága előtt.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Májusi összejövetelek: 2-án és 16-án és 30-án. 
Május 2-án lesz az Anyák napi összejövetel a 
Smogys-ban, ami ingyenes lesz a Klub tagoknak! 
16 és 30-i összejövetelek a Magyar Központban.
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Áprilisi beszámoló;
Az áprilisi hónap ismét mozgalmas volt a 

Klub életében. 5 és 6 - án két napos kiránduláson volt 
a Klub. Shepparton, Deniliquin és Bendigó 
környékén. Már korán reggel gyülekeztünk a 
Központban, hét órakor reggel volt az indulás. Elég 
hűvös, esős idő volt, de amikor megérkeztünk teára 
Negembi-nél. elállt az eső is. Shepparton-ban már 
sütött a nap és a következő két napon át csak jót 
tudtunk mondani a victoriai változatos időjárásról. 
Konzervet, gyümölcsöt, ki-ki, amit szeretett 
bevásárolhatott itt, és utána indultunk Finley felé. Ott 
az RSL Klubban ebédeltünk, és utána ahogy 
hallottam, egy páran szerencsések is voltak a „Pocky- 
n”. Delniliquin-be már kora délután megérkezett a 
társaság, és a motelbe való elhelyezkedés után 
szórakozás, majd vacsora és korai lefekvés sorrendje 
következett. Bizony sokan elfáradtak, a nap hosszú 
volt, ki kellett pihenni a fáradalmakat, erőt gyűjteni a 
„holnapra”.

Másnap reggeli után a útirány „Port of 
Echuka”-ba vezetett. Sok érdekességet látott a 
társaság. A Murray folyó múltjából felidézett 
érdekességeit csodálta a kiránduló társaság. Hintóval 
mentünk körbe a régi fa-feldolgozó telepek között 
régiségeket csodálva, még emlék- tárgyakat is lehetett 
vásárolni. Innen Bendigóba ment a társaság. 
Megnéztük a híres SHAMROCK hotel-t, volt, aki 
meg is ebédelt ott. Volt idő megnézni a cserép-edény 
gyárat. Végig néztük a gyártás és a festés folyamatát. 
A Sacred Heart Katedrális volt még élmények közé 
mondható látvány. A gyönyörű templomban sok szép 
régi festmény és szobor őrzi a vallási hagyományokat.

Melboumebe visszatérve, (ismét az esőbe) 
sok élménnyel telve és szeretettel visszagondolva a 
két napra búcsúzott a társaság egymástól. Mindenki 
egyet értett azzal, hogy az ilyen kirándulások csak 
emelni tudják a közösségi szellemet és a jóérzést a 
Klubban.

Április 10-én a Kulb a Casinóban volt. Ez az 
út egybe volt kötve az Aquvarium megtekintésével. 
Nagyon szép és látványos Melboume-nek ez az új 
látványossága, hogy üveg alagutakon keresztül lehet 
látni a halakat és vízi életet. Ez az út csak $5.00-ba 
került a Klub tagoknak, a többit a Klub fedezte.

Április 18-án Húsvétra „készülődés” 
alkalmából, a szokásos foglalkozások mellett volt 
filmvetítés és gazdag tombola.

B.E.

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.)

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.
Áprilisi beszámoló;

A két-dolláros HILTON néven ismert Casey 
Idős Magyarok Klubja az idén is megrendezte a 
„Kalap Karnevált” a Húsvéti összejövetel alkalmával. 
A Klub életében ez volt a legkiemelkedőbb esemény 
áprilisban. A szokásos bemutató húsz résztvevővel 
ismét nagy érdeklődést keltett a tagság de még a 
megjelent vendégek között is. Az első három 
„legjobb” díjat nyertek. Mint minden évben a város 
képviselői, vezető személyei is részt vettek a Casey 
Idős magyarok ünneplésében. Piros tojásban, finom 
ebédben, süteményekben és italokban sem volt hiány. 
Azt hiszem, nem kell külön megemlíteni, hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát. Sokan már a jövő 
évi „kalapos” húsvétot tervezik.

Májusi események között kiemelkedő 
esemény lesz az „Ajándék Bál”. Május 27-én. A 
Kék fiuk zenekara fogja a talp alá valót húzni. A 
belépődíj a szokásos $10. 00 tagoknak, $12. 00 a 
vendégeknek! Jókedv lesz, de ha valaki még hozza a 
sajátját, és hozzá teszi a miénkhez, akkor egész biztos 
jól fog szórakozni.

Május 3-án, műsoros ebéd. Megemlékezés 
a mamákról. A tagoknak ingyenes ebéd, emellett 
minden mama kap egy VIDEO kazettát a Klub négy 
éves múltjáról. A szokásos finom ebéd garantálva 
van. A szokásos jó kedv és fogalakozások, mint 
mindig várják a tagokat és a vendégeket. Külön ki 
kell emelni a beígért látogatók nevét. A Knox-i idős 
magyaroktól várunk vendégeket, akik nem csak a 
saját Klub tagságának jókívánságait hozzák 
magukkal, de még „eszme-cserét” is fogunk folytatni, 
és átadjuk a „kétdolláros Hilton” titkait, vezetőségünk 
ügyes módszereit.
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A Knoxi Idős magyarok képviselőin kívül 
minden magyar honfitársunkat szeretettel vár a

Vezetőség nevében N.S.

A M  NAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK .. HÍREI
A Klub Májusi összejövetelei: 10-én és 24-én.
d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban
Május 10-én ebéddel ünnepeljük az Anyáinkat, a 
Ringwood-i SMORGY-ban. A 24-i összejövetelt a 
szokásos otthonunkban, tartjuk meg.
Meg kell emlékezni a márciusi eseményeinkről, ami 
említésre méltóan szép volt. A kiemelkedő 
események között a március 15-én műsorral 
egybekötött megemlékezés az 1848-as forradalom és 
szabadságharcra volt a legemlékezetesebb. A Magyar 
Központban a műsor mellé finom gulyás ebéd is volt 
tálalva. A tehetséges színi, és énekes gárdánk 
előadása után Dallos Gizi gyönyörködtette az Örök 
Ifjakat. Csengő, dallamos népdalaival, szebbnél szebb 
nótáival méltóan megünnepeltük Nemzeti 
Ünnepünknek.

Március 29-én Pásztorka Sándor is 
ellátogatott a Klubunkba. Szívhez szóló magyar 
nótákkal szórakoztatta a hazától rekedt, az élet 
súlyától megderesedett magyar testvéreit.
Március 19. és 23. között a Klub Mt.Gambier és 
Adelaide túrán vett részt. Mindenki nagyon jól érezte 
magát.
Március 30-án ebédre hívta meg Klubunkat a 
Whitehorse Klub. Köszönetét mondunk ezért a 
felejthetetlen délutánért.

Az Örök Ifjak Klubja közös látogatást 
szervezett a Lehár és Kálmán emlék műsorára, ahol 
Biszák Júlia és Jankovits József szerepelnek. Ajánljuk 
minden zene szerető magyarnak, hogy ne mulassza el 
ezt az alkalmat, viszont-hallani a felejthetetlen 
melódiákat a magyar zenevilágból. A jelszó lehet 
tehát: magyarok adják, magyaroknak!

Az év korábbi számában az Ausztráliai 
Kisújság felhívta a Melboume-ben élő magyarokat, 
hogy ha tehetik, látogassanak haza ez évben, a 
milleneum alkalmából. Akik tehették, a felhívást 
valóra is váltották és a Melboume-ben élő Örök Ifjak 
is, (a Klubtól tartozástól eltekintve) nagyon szép 
számmal haza is mentek. Ők képviselik a sajnos már 
hetven éven felüli magyarokat, akik nem merik 
vállalni a hosszú utat egészségügyi okok miatt.
Azt pedig be kell vallanom, hogy majd én is átélem a 
szerencsés utazásokról visszatért barátaim 
elbeszéléseit. Aki még most tervezi útját, ne felejtse

elvinni a hírt rólunk, hogy mi is élünk, és szívünkön 
viseljük a régi haza sorsát. A Jó Isten vezérelje 
útjukat, hogy biztonságban és egészségben 
térhessenek vissza hozzátartozóik és barátaik körébe.

N.J.

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, (Május 20-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 MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Az előző évtől eltérően a hónap második 
szombatján (2000 Május 13-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. Májusi összejövetelek 1-én, 7-én, 14-én, 
21-én és 28-án.

21- én, lesz az Anyák napi ünnepi ebéd! A
Klub tagoknak ingyenes. Ez az összejövetel zenés, 
műsoros kedveskedés a Mamáknak. Vendégeink 
között lesz a hivatalos képviseleteken kívül a Knox
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Idős Magyarok énekkara és tagsága. Paska Béla és 
zenekara gondoskodik majd a jó hangulatról. A mi 
tánccsoportunk is fellép, mint minden ünnepi 
alkalommal. Erre az Anyák-napi összejövetelre, mint 
minden másik összejövetelünkre mindenkit szerezettél 
vár és hív a vezetőség nevében Boros Veronika, 
érdeklődés a 9337 3993 telefonszámon.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Májusi Naptár: a DMSz tartja, minden hónap 2-ik 
és 4-ik vasárnapján megszokott zenés ebédjeit az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig. Cím: 506 
Mountain Hwy. Bayswater. 3153.
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más 
rendezvényekre a terem kibérelhető. Érdeklődés 
Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata Nellie 9774 
8067 telefonszámán.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET ING. HÍRÜL 
Májusi Naptár:

1-én hétfőn, Nőszövetség teadélutánja, 2 órakor az 
otthonban.

6- án szombat, Anyák napi Bál a Petit Parkban.
(Bell Post Hill) a Székely Zenekar szerepel.

7- én vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2
órakor a Sz. L. Egyesület otthonában, utána 
Anyák napi előadás.

13-án szombaton, Katolikus Szentmise 4 órakor, az 
otthonban utána a szokásos Családi Est,
5 órai kezdettel.

27-én, szombat, Beszámoló gyűlés 3 órakor.
az otthonban utána 5 órakor Családi Est.

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.

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon 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!

Egy jó hírt
Magyarországból: Erdélyi Tibor, 
aki itt volt kint Melboume-ben és 
népi táncot tanított a fiataloknak a 
XI Magyar Találkozó alatt, az Országos IV. 
Népszobrászati pályázaton I. díjat nyert. Tudjuk, hogy 
a tánc mellett fa-faragással is foglakozik, kiadott 
könyvei tanúskodnak erről. Gratulálunk a szép 
eredményhez, és a következő számunkban még 
visszatérünk Erdélyi Tibor eredményes 
munkálkodásához. A Melboumei magyarság nevében 
köszönetünk ismét, és további jó munkát kívánunk 
Tibor.

ausztráliai kisujsag
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 Kisúj ságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


