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TE PESTI SRÁC...
Tamási Lajos

Te napköziben nevelkedett apró kamasz 
Kinek élte mindössze tán tizenöt tavasz, 
Kibe már az А В C-vel tömték az ideológiát 
A szovjet tankok vad tüzében

zengted a szabadság dalát.
A tankok acél záporában 
Nem remegett kicsi kezed.
Bátran markoltad a géppisztolyt 
És szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
De lábad bátran szaladt,
És kezedből nyugodt, biztos ívben 
Repült a benzines palack.
Te pesti srác, hősök hőse,
Ontottad drága véredet,
S a kivívott szent szabadságban 
Megkaptad érte béredet.
Te kicsiny Bajtárs, esküszünk,
Hogy megvédjük ezt a drága bért,
Mert nem lehet, hogy kicsiny szíved 
Hiába onta annyi vért.
Te pesti srác, Te napköziben nevelkedett 

apró kamasz.
Kinek élte mindössze tizenöt sivár tavasz, 
Te, ki Hazádért éltedet így adtad oda,
Míg magyar él a földön,

Nem feledhetnek el soha!
(1956 október)
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Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnökének 
látogatása a Melbourne-i Magyar Központban

2000. szeptember 29.-én pénteken.

VISSZAPILLANTÁS 10 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT

Faith Ferenc a Központ titkára fogadja és 
Kíséri, az ismertető kőrútján Orbán Viktort.

Ismerkedés a megjelentekkel.

Orbán Viktor leleplezi 

a Trianon emlékére állított

Kopjafákat.
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A Kanadai Állam elismerte az 1956-os 
Magyar Forradalom menekültjeinek 

befogadását,
mint történelmi eseményt és fontosságot.

OTTAWA, ONTAR10-(Marketwire -  July 26, 2010) 
A Kanadai Környezet és Parkok Miniszterelnöke a 
Tisztelt Jim Prentice, kijelentette, hogy az 1956-os 
Magyar Forradal ómból menekültek befogadása 
Kanadába egy történelmi eseményüknek 
tulajdonítják. Az elismerés abban nyilvánul meg, 
hogy a magyar menekültek befogadása segítette elő a 
Kanadai bevándorlás politikai változását.
A Miniszter elmondta, hogy „az érkezése a több ezer 
magyar menekültnek segített a nézetek kialakulásban, 
amely a Kanadai külföldiek befogadásával történő 
elképzeléseikhez fűződött." Ez volt az indító esemény 
a többi más menekültek befogadására nézve, akik 
Kanadába kívánták folytatni életüket.
A Kanadai állam, több mint 37,500 magyar 
menekültet fogadott be, akik menekültek az Szovjet 
megszállás elől, és ez volt a legnagyobb számú 
menekültek befogadása a saját országuk létszámához 
képest az egész világon. Soha ezelőtt az idők előtt, 
Kanada nem adott mozgósítást, ellátást és letelepedési 
ügyekben segítséget, mint ezekben az időkben.
A magyar menekültek általában fiatalok, és magas 
képesítéssel rendelkező egyének volt, akik nagyban 
hozzájárultak a Kanadai társadalom fejlődéséhez, 
mint szakmunkások és a helyi gazdasági élet 
előmozdítói. Hozzájárultak az ország kulturális 
különbségeinek megnyilvánulásaihoz.
Ms. Judy Young Drache a Kanada Magyarország 
Tanulmányi Alap egyik vezetője mondta: „ -  nagy 
öröm hallani, hogy a Kanadai Kormány 
megemlékezik és méltatja az 1956-os forradalom 
menekültjeinek fontos szerepét Kanada minden napi 
életében és a bevándorlási politikájának 
kialakításában.” Továbbá folytatta: „ez az esemény 
nagyban segítette Kanadát egy nyílt és 
kiegyensúlyozott kultúrákban különböző társadalom 
kialakításában, ami ami büszkeségünk!”

Jó lenne, ha valami ilyesmit lehetne olvasni az 
Ausztrál kormány által kiadott jelentésből! Szerk.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

2010. a legnagyobb magyar élelmiszer 
és hús ünnepe...

Magyarország nemrég nagyszabású világtalálkozót 
szervezett: a „Fenntartható Élelmiszerlánc és 
Húshigéniai és Hús vizsgálati Világtalálkozó” néven. 
A főszervező dr. Búza László megyei fő-állatorvos, a 
„Foodlawment Egyesület” elnöke volt. Az Egyesület 
2008-ban alakult, azzal a céllal, hogy támogassa a 
magyar élelmiszerlánc, minden láncszemét, a 
termelőt, a feldolgozót, az árú értékesítésével 
foglalkozó vállalkozót, minden hivatalt, oktatót és 
kutatót.
Magyarország egyik a legsokoldalúbb élelmiszer
lánccal rendelkező országoknak. Ez a Világtalálkozó 
jó alkalom volt, hogy jellegzetes, igényes magyar 
értékeinket a világ számára felmutassuk. A 
programsorozat szervesen kapcsolódik Magyarország 
Európai Uniós Elnökségi programjához is. Az utolsó 
napon szó volt а II. Világtalálkozó 2011. Évi 
megnyitásáról, egy nagyszabású nemzetközi diák- 
konferencia szervezéséről is.

A Világtalálkozón 33 ország 109 neves szerző 
előadását ismerhette meg a hallgatóság. Itt -  többek 
között- bemutatkozott az országos magyar 
Emutenyésztők Egyesületének elnöke, a Szent István 
Egyetemmel együttműködő agrárkutató a több bel-és 
külföldi akadémikus professzor mellett, a Magyar 
Emu című előadásával.

A Budai Várban tartott rangos rendezvényről 
érdekes és érdemes elolvasnunk egy egyetemista 
leány, Hunor Dóri beszámolóját, aki angol nyelvű 
„hostess”-ként dolgozott hat napon át a „Hajrá! Hazai 
Piacon”, a MONEMU „stand”-on, ahol nagyon sok 
külföldi (ausztrál, svéd, mexikói, dán, román, izraeli, 
amerikai) érdeklődőt az áruk után -  többek között a 
„First Lady” -  Makray Katalin is.
Olvassuk hát Hunor Dóri beszámolóját;
A hazai termékek sokszínűségének bemutatására 
kitűnő alkalom nyílt a Budai Várban, 2010. 
Augusztus, 17 és 22 között. Egy sokak számára még 
ismeretlen, ám igazán különleges meghonosított 
állatot, és abból készült termékeket volt szerencsém 
bemutatni: a Magyar Emut.
Dr. Szalontai Évától, a Magyar Emutenyésztők 
Egyesületének elnökétől, és Lakatos Ferenctől, a 
MONEMU Kft. Tulajdonos igazgatójától nagyon 
sokat tanultam. Miért is nevezhetünk magyarnak egy 
eredetileg Ausztráliában honos futómadarat? A
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Magyar Emu ma már Magyarországban kell ki a 
tojásból, több generáción át magyar gazdaságban 
neveli magyar gazda, magyar takarmányon. Húsának 
feldolgozása is itthon történik. Jól szaporodik nálunk 
és tartása is gazdaságos, a legigénytelenebb 
legelőterület is megfelelő számára. Termékei -  húsa, 
olaja, tolla, bőre, tojása -  széles körben 
felhasználhatók. Legkeresettebb termékei nálunk a 
húsa és az olaja.

Húsa az egyik legegészségesebb vörös-hús. 
Koleszterin -  kalória -  és zsírszegény, fehérje 
tartalma magas. Vastartalma kiemelkedő. Ajánlható 
sportolóknak, fiataloknak, érrendszeri és 
szívbetegeknek, állapotos asszonyoknak. Az emu-olaj 
gazdag Omega-3 és Omega 6 telítetlen zsírsavakban. 
Széleskörűen felhasználható: krémeket, fiirdőolajat, 
sampont is készítenek belőle, számos bőrbetegséget 
gyógyít. Például: ekcémát, pikkelysömört és az égési 
sebek gyógyítását is gyorsítja. Az égési seb gyors 
gyógyulására jó példa volt az a látogatónk, akinek 
mély égési sebe a Világtalálkozó alatt gyógyult be. 
Minden nap jött hozzánk és kérte az emukrém 
kezelést. Az emu olajat a hajhullás csökkenésére is, a 
fiirdőolajat és a tusfürdőt bőrápolásra használják.

A Világkongresszus hat napja alatt igyekeztünk 
mindenkit minél részletesebben tájékoztatni a kiváló 
termékek és azok használatáról. Lehetőség nyílt a 
Magyar Termék Védjegyet méltán elnyerő paprikás 
emukolbász kóstolására. Kedvelt volt az emu-párizsi, 
az emu-virsli és a szárított emuhús is.

A látogatók közül azok, akik a termékekkel itt 
találkoztak először, az elején kétkedve jöttek, majd 
meglepődve, csodálkozva és meggyőzve távoztak.

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét

világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 
orvosi szolgáltatásokra -  

havi törlesztések nélkül? 
KÉRDEZZ MEG MINKET -  bizalommal, 
minden kötöttség nélkül -  mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloans.com.au

ALLQtiome Loans
ABN 18 066 912 721 

www-allhomeloans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
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: Sehwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http:/Ávww.cs-magnacartatra'vel.com.a'tt 

vagy irj Email-t: clara@mmmcartatravei .com.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
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A DDMSz nagy családi köre....
Melbourne nyugati részén is élnek magyarok és a 

Kisújság által felmérés ő rájuk is vonatkozik. A szép 
és vidám vasárnapi összejövetel alkalmával Márton 
Kató, a Demokratikus Délvidéki Magyarok 
Szövetségének egyik kiemelkedő személyisége 
elmondta a szövetség történetét; ...1971-ben alakult, 
természetesen jó pár magyar délvidékről kivándorolt 
testvéreinkből, szüléinkből, akik arról álmodtak, hogy 
legyen egy olyan hely, ahová minden hazaszerető 
magyar ember szívesen elmegy. Ez meg is történt, 
mert igen sok éven keresztül működött és működik a 
mai napig is. Mint minden szövetség és magyar 
egyesület dísze az ifjúsága volt. A DDMSz sok éven 
át nagyszabású tánccsoporttal rendelkezett. Részt 
vettek minden magyar találkozón, különféle 
rendezvényeken, megmozdulásokon. Sajnos ma már 
nem tudunk dicsekedni, hiszen a régi táncosaink ma 
már szülők, nagyszülők és lassan beleolvadtak az 
itteni élet mindennapos szokásaiba. Ma már csak ezek 
az emberek képviselik a DDMSz többségét.

A DDMSz saját otthonában működik ma is, 
amely a 8-10 Marton Court Rock Bank címén 
található. Van egy szépen berendezett, otthonias 
terem, valamint szórakozó szoba, ahol a kugli-pálya, 
biliárdasztal, több féle gyermekjátékok, asztali tenisz 
található. Szívesen látunk a tagság mellett szórakozást 
kereső vendégeket, a havonta tartott rendezvényekre. 
Ezek általában szombat esténként tartott tánc 
összejövetelek, illetve vasárnapi ebédek. A záró 
szavai Katónak: ....jöjjenek, tartozzanak önök is a
DDMSz nagy családi köréhez....

Egy pár kép az egyik vasárnapi összejövetelről;

Október, 3-án ebéddel egybekötött zenés-kiárusítás. 
23-án, szombaton, Évforduló Bál! Ebédrendelés és 
helyfoglalás: Kovács Magdi: 9390 0327.
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2010
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 

Ünnep. Az októberi 
forradalom 54 éves 

évfordulója. 
Október 26. 

Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Jú dár a.

Na -  Ne... Magázva vagy tegezve?....
(nem mindegy....)
A főnök aggódik a beosztottja miatt, mert 12-00-kor 
mindig elmegy valahová, 2-kor megérkezik, és újra 
leül dolgozni. És ez így megy hosszú időn át....semmi 
magyarázattal. Felbérel egy detektívet, hogy kiderítse, 
hová megy, és mit csinál az alkalmazottja.

A nyomozó pár nap múlva jelentést tesz:
- János ismét elhagyta az irodát, beszállt a kocsijába, 
a házához hajtott és bent lepihent. Utána megebédelt a 
hűtőben talált ételekből és lefeküdt a feleségével. 
Ezután elszívott egyet a legjobb szivarjai közül és 
visszajött dolgozni.
- Én már azt hittem valami baja lehetett, de ezek után 
örülök, hogy jó dologgal tölti idejét!
- A nyomozó most illedelmesen megkérdezte a 
főnököt: - megengedi, hogy tegezzem?
- Természetesen, volt a válasz.
Akkor elmondanám mégegyszer: János elhagyta az 
irodát, beszállt a kocsidba és a házadhoz hajtott. Ott 
megebédelt a hűtődben talált ételből. Ezután lefeküdt 
a feleségeddel, elszívott egyet a legjobb szivarjaid 
közül és visszajött dolgozni. (Ez a magyar nyelv!)

A középkorban a hűtlen asszonyokat megkövezték,
ezért aszfaltozzák ma az utakat.

* *

UTOLSÓ KÍVÁNSÁGOK....
Három férfi beszélget:

Engem, ha meghalok, fektessetek az anyám 
mellé! -  sóhajt az első. Addig volt nekem jó dolgom, 
amíg ő élt!
- Engem meg a felségem mellé! -  mondja a második.
- Áldott jó asszony volt, hűséges a sírig.
A harmadik hallgat, nem szól semmi;
- Hát te? -  faggatják a barátai.
- Engem fektessetek a postáskisasszony mellé!
- De hiszen ő még él!
- Na és? Én sem haltam még meg!

VAN VALAMI IGAZA...
A tetőn dolgozik a pasas, amikor megcsúszik és 
elkezd lefelé szánkázni. Amikor eléri az ereszt, 
sikerül neki megkapaszkodni -  és ott lógott 4 emelet 
magasban. Elkezdett kiabálni: Tűz van! Tűz van!
Az emberek hívják a tűzoltókat, - meg is érkeznek és 
felmásznak hozzá a létrán....
Aggódva kérdik, hogy hol van a tűz?....
Mire a jóember megkönnyebbülve válaszol: - ha 
káromkodtam volna, senki sem figyelt volna rám -  
így legalább megmentettetek! Koszi!



8, oidai AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

PIROS CSIZMA UTOLSÓ ÖSSZEJÖVETELE; IX.11.

Segítő családok:
Borsos Laci és Pötyi 
Batkai Lajos és Kató 
Móra Mihály és Erzsi 
Németh Katika
Borsos Katika 
Juhász Ági
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. OKTÓBERI NAPTÁR. _________
Október 3. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet

Október 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Október 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet

Október 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 3:60 órakor koszorúzás utána 
megemlékezés 56-ról az Ifjúsági teremben.

Október 31. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2010. Október 24-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán:
(03) 9560 1270.

MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség hagyományos 
ebédjét október 17-én vasárnap d.u. 12.30-kor rendezi 

a Magyar Kultúr Központ Ifjúsági termében,
(7 6 0  B o ro n ia  R d . W a n tirn a )

ahol szeretettel várja Önt, 
kedves családjával és barátaival együtt.

Az erdélyi vendégszeretettel megrendezett háromfogásos ebéd 28.00 dolláros 
egységárban

(családjegy $65.00), kiváló
lehetőséget nyújt réglátott barátok és ismerősök találkozására. 

Gazdag tombola, többek között; vacsora 2 személyre a Korona Csárdában 
és egy magyar különlegességekkel megrakott kosár.

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás;
Győri Izuka 9801 1926 Fazakas Lola 9877 9598 

Bálint Kálmán 9794 6429
Az ebéd tiszta bevételét az erdélyi iskolák, árvaházak és az 

általunk ösztöndíjazott diákok megsegítésére fordíjnlt.
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot 
Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.
_______Méltányos ügyvédi díjszabások

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1 -3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig. (Október 12 - 26)
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A Melbourne-* Magyar Központ
Vezetősége

Szereltettél hív minden honfitársát

11. o ld a l

Emlékezzünk együtt

1956-ra
A  K ö zp o n tb a n

(760 Boron ia Road, Wantirm South)
Október 24-én

1 5 .0 0  órakor k oszorú zás
A  Hősök emlékművénél

Jelentkezni Bakos Jánosnál tehet a 97074265-os telefonszámon

15.30 órakor

„Pesti Srác”

Emlékműsor a Cserkészek rendezésében 
A z Ifjúsági teremben

FELHÍVÁS
A 3ZZZ Magyar Rádió csoport vezetősége 

műsorszerkesztőket és műsorvezetőket keres! 
Sürgősen várjuk mindazon személyek jelentkezését, 
akik vállalnák ezen önkéntes munkák betöltését.

A csoport vezetője Barna József, minden 
tájékoztatást meg ad a (03) 9547 2453-as
telefonszámon, vagy az esti órákban Juhász Géza 
telefonján, a (03) 9795 8972 érdeklődhetnek.

Amennyiben nem lesz önkéntes jelentkező, a 
magyar Rádió húsz éves működése leállhat 2010. 
december végén.
Bizalommal, reménykedve várjuk a jelentkezőket, 
akiket már az októberi „Radiothon” alkalmával 
bemutathatunk.

A csoport nevében Juhász Géza.

Szent István öUvimeníUvis templom
búcsújára
beli 12 órakor

ökumenikus Istcn-tisrtclct
tu ty f r  - tu t i  fte tenye - i / f i í  - Lih+r* - 7rm hl*

A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus Templom fenntartására fordítjuk

G verlyafényes t*s! 2010 decem ber 19 vasárnap cslt* 8 óra
J

MEGHÍVÓ
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása a szeptemberi Kisújságban írt méltatásnak;

Itt egy kicsit meg kell állni az elképzelésekben -  
és kérdőre tenni azokat a tényezőket, amik a költőt 
vették körül az akkori időkben.

Már több mint egy éve, hogy az országban látta a 
forradalom és szabadságharc megtorlását.

Az ő megélhetése Magyarországon nem volt 
biztosítva -  a költeményeiből, amiből élt nem tudott 
megélni. Összerúgta a patkót minden barátjával, 
mindenkivel, (még a forradalom alatt), aki tudott 
volna rajta segíteni. A Szendrey-vel való -  nem 
sikerült találkozás -  fel vethette a kérdést olyan 
személyekben, akik talán sejtették, hogy a költő 
életben maradt. A kerestetése erősebb fokon 
megindulhatott volna, amely a költő szabadságába 
került volna. Tudván, hogy az ő személyei 
biztonsága, még akkor is, ha a kinézete megváltozott 
veszélyben volt. Tudta egész biztosan azt is, hogy a 
Monarchia megerősödött Európa nyugati oldalán -  
arra kiút nem nagyon adott neki lehetőséget. Ha tudta 
-  ami valószínű -  nem akarta követni Kossuth és 
katonái útját a Török birodalom felé, - és a lelkében 
összeomlott költő az ismeretlent választhatta. Talán 
úgy mondva, hogy a fogságba esett bajtársaira 
gondolva - szolidaritás érzésére hallgatva -  elindult 
„keresni”, együtt érezni velük.
Tehát szerintem az egyetlen út maradt számára -  
Oroszország -  illegálisan.

Kérem a kedves olvasót, hogy ettől a ponttól 
kezdve, - az elképzeléseim úgy vezetnek, mint valaki, 
aki hasonló sorban -  habár más körülmények között, 
de ugyan úgy illegalitásban élek, távol a hazámtól. Ha 
tehetném, sokkal nagyobb és szélesebb kutatásokat 
végeznék elgondolásaim irányában -  és addig, amíg 
más hivatalos bizonyíték nincs az ellenkezőjére -  az 
én Petőfim további élete a következő képen 
folytatódhatott.

Az akkori ország-határ viszonyok nem 
lehettek nagyon szigorúak, pláne kelet felé. A 
határátlépése sem lehetett nagy probléma -  és amikor 
már Orosz (Ukrán) földön járt a költő -  úgy 
mutatkozott be az embereknek, mint Petrovics 
Alexander.
De mielőtt a költő „lehetséges” Oroszországi életéről 
esne egy pár feltételes méltatás, nézzük meg az akkori 
-1850-es évek -  Oroszország (Ukrajna) történelmi, 
avagy társadalmi helyzetét. *

A 19. sz. Első felében a nemzeti elnyomás ellen 
széles körű társadalmi mozgalom bontakozott ki, 
amely szoros kapcsolatban állt az orosz forradalmi 
mozgalommal. A dekabrista mozgalom időszakában, 
Ukrajnában működött a dekabristák Déli Szövetsége, 
valamint az Egyesült Szlávok Társasága, itt zajlott le 
1825-26-ban a dekabristák vezetése alatt álló 
csemyigovi ezred lázadása. Jelentős szerepet játszott 
az ukrajnai forradalmi mozgalomban a nemzeti 
függetlenség kivívására alakult Ciril-Metód Társaság; 
forradalmi szárnyának élén T.G. Sevcsenko állt. Az 
1861-ben végrehajtott jobbágyfelszabadítás 
meggyorsította a 19.sz. elején már megindult tőkés 
fejlődést, és Ukrajna hamarosan Oroszország legfőbb 
kohászati és szénipari bázisává vált. (Ukrajna adta a 
cári birodalom nyersvas termelésének 53%-át) A 
gyors ütemű ipari fejlődés ellenére Ukrajna 
népgazdaságában továbbra is az agrárjelleg 
uralkodott. Az 1870-es években megkezdődött a 
munkásmozgalom kibontakozása, 1875-ben, 
Odesszában megalakult a Dél-orosz 
Munkásszövetség, majd számos marxista kör kezdte 
meg működését. Ukrajna munkásai és a fekete-tengeri 
flotta matrózai jelentős szerepet játszottak az 1905- 
07-i forradalomban. A forradalom leverését követő 
sztolipini terroruralom súlyosan érintette Ukrajnát is; 
a sztolipini agrárreform végrehajtása során kb. 1 
millió ukrán parasztot telepítettek át főként 
Szibériába.
Sztolipin, Pjotr Arkagyevics (1862-1911) Nevéhez 
fűződik az 1905 -07. Évi orosz polgári demokratikus 
forradalom leverését követő véres terrorrendszer 
meghonosítása.
Szibéria; - A 16-ik század végétől megindult a 
lakosság és elsősorban a parasztság tömeges 
áttelepítése Szibériába az ország központi területeiről, 
amely különösen nagyméretű volt a 18.sz. második 
felében. Számos tudományos expedíció indult 
kincseinek felkutatására. A 18.sz.-tól megindult a 
bányászati ipar fejlődése (főként vasérc, színesfémek, 
arany); gazdasági életében számottevő helyet foglal el 
a Kínával folytatott kereskedelem. További fejlődése 
szempontjából jelentős volt a Szibériai vasútvonal 
megépítése (1891 -  1905). A cári kormányzat 
Szibériában a kényszermunkatáborok egész hálózatát 
hozta létre, többnyire ide telepítette a száműzötteket 
is, ide száműzték az oroszországi forradalmi 
mozgalom legkiválóbb képviselőit, és a dekabristákat 
is.
*(Új Magyar Lexikon, Ukrán SZSZK, - Szibéria -  
részletek) folytatás a novemberi Kisújságban
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R E C E P T
A „Vidék íze” szerint; (2009. okt.) 

Mátrai betyár eledele...
ELŐKÉSZÍTÉS: 30 perc, SÜTÉS:60 perc, 
HOZZÁVALÓK: 60 dkg setés-karaj vagy comb, 1 
szál száraz kolbász, 30 dkg csemege-uborka, 1 csokor 
újhagyma, 6 tojás, só, 25 dkg szeletelt „bacon”, lkg 
burgonya, olaj.
A húst szeletekre vágjuk, kiklopfoljuk, besózzuk, 
azután félretesszük, és egy kicsit hagyjuk állni. A 
kolbászt és az uborkát apró kockákra vágjuk, a 
hagymát felkarikázzuk, a tojásokat pedig elhabarjuk 
egy csipet sóval. Egy evőkanálnyi felhevített olajban 
megfuttatjuk a kolbászt meg az uborkát, ráöntjük a 
tojást, és lágy rántottát készítünk. A sütés végén 
keverjük hozzá a hagymát, hogy éppen csak 
megfonnyadjon, ne piruljon meg.

A hússzeleteket alufóliára helyezzük, 
mindegyikre teszünk egy-egy kanálnyit a töltelékből, 
azután felgöngyöljük. A tekercseket beburkoljuk a 
bacon szeletekkel, végül becsavarjuk a fóliába. 
Betesszük egy tepsibe, és 150 fokra előmelegített 
sütőben körülbelül 1 óra alatt megsütjük.

A krumplikat héjastól megmossuk, kefével jól 
megsikáljuk, majd sóval és olajjal bedörzsöljük. 
Egyenként alufóliába csomagoljuk, és a tepsiben a 
hússal együtt megsütjük!

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Találkoznak: 2010. Október 12-én és 26-án
Szeptember 14-én köszöntöttük az apákat, nagyapákat 
és a déd-apákat a Klubban. A finom disznósültet egy

pohárka bor mosta le. Az ünnepi köszöntőt elnökünk, 
Tóth Tériké mondta, méltatva az apák szerepét a 
családban, közösségekben. Jó hangulatban telt el a 
nap, sok szép tárgy került új gazdák kezébe. Persze 
ezt az összejövetelt is az elmaradhatatlan BINGO 
fejezte be.
Volt alkalmunk visszaemlékezni az Adelaide-i öt 
napos utunkra, amely augusztus, 23-án kezdődött. Ez 
még téli, esős idő volt itt Melboume-ben, de még 
ugyan ilyen idő fogadott bennünket Adelaide-ban is. 
Az első napunk utazással telt el. Reggel 7 órakor 
indultunk a Melboume-i Magyar Központból, 
útközben a Ballarat Road és a Station Street sarkán 
csatlakozott hozzánk még öt utazónk.
Elnökünk, Tériké nagyon érdekes ismertetőt adott 
Adelaide város keletkezéséről. A városhoz közeledve 
a táj lenyűgözően szép volt, és már nem a hegyeken 
át, hanem szépen kiépített alagúton keresztül 
ereszkedtünk le Adelaide városába. A Scotty’s 
Motelben szálltunk meg. Második nap, a Rundle 
Mall, Woodside, Hahndorf, este a Kaszinó volt a 
műsoron. Harmadik nap a Fleurieu Peninsulá-t jártuk 
be. A negyedik nap fénypontja a Seppeltsfield 
Winery volt. Vacsora után vidám estet tartottunk, 
énekeltünk, szavaltunk, repültek a vidám élcek. 
Azután kezdődött a csomagolás, és az út hazafelé. 
Szép és emlékezetes kirándulás volt ez a jól 
megszervezett és felejthetetlen élményekkel teli 
kikapcsolódás. Köszönet a szervezőknek és 
vezetőknek egyaránt.
Most pedig hazatérve a Klub készül az évújító 
közgyűlésére, ahol remélhetőleg minél több tagunk 
meg tud majd jelenni. Nótárius, b.n.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán,
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 78 
Power Road Doveton 3177 címen..
Szeptember hónap szerdáin is összejött a tagság és a 
klub kedves vendégei a megszokott beszélgetésekre, 
szórakozásokra, kártya, biliárd, bingó, ki mit szeret 
időtöltés alapján. Mindenki egyöntetűen dicséri és 
szereti finom magyar os konyhánk főzteit.
Szeptember 8-án ünnepeltük meg az „Apák-napját”, 
illetve a mi korunkban már a Nagyapák és Déd-apák 
napját. Énekkarunk és az Apákról szóló szavalatok 
méltatták az Apák jelentőségét a családokban. 
Kellemesen telt el ez a Klub-nap is.
Vasárnap, 27-én volt a már beígért vasárnapi zenés 
ebédünk. A terem megtelt a tagokkal és vendégekkel.
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Jó hangulat kerekedett, - Máté Ági és Risztics Pityu -  
gondoskodott erről, - senki sem maradt a székén -  a 
finom ebéd után mindenki táncra pendült. Volt egy 
kellemes meglepetésünk is, egy hat éves kislányka, 
Simone néven, aki nem beszélve csak egy néhány szót 
magyarul -  előadott két magyar sláger számot, 
tökéletes magyar kiejtéssel, - óriási sikerrel. Vastapsot 
kapott a közönségtől -  és ami igaz, ez a Pityu és az 
Ági érdeme, mert ők tanították be a kislányt erre a 
szereplésre. -  Nem szabad elfelejteni; a következő 
zenés ebédje a Klubnak november 28-án lesz, 
amelyre szeretettel várunk minden tagot és vendéget. 
Szeptember, 29-é volt az évi közgyűlésünk, ahol újra 
visszaválasztották a mostani vezetőséget. Ez nem 
véletlen, hiszen jó munkájukat nehezen lehetne 
túlszárnyalni, és ezt a tagság is tudja. Kívánunk az új 
vezetőségnek erőt, egészséget és kitartást értékes 
munkájukhoz.
November elején sokan mennek a Tasmánia-i útra a 
Klubból, - még van egy pár üres hely - ahogy az 
értesülést kaptam -  és aki szeretne csatlakozni az 
utazókhoz, hívják fel Bolla Évát a (03) 8790 5741 
telefonszámon. A következő hónapi beszámolóig 
szeretettel búcsúzom az olvasóktól Árpád. 
(Köszönet az angol fordításért is Árpád, de az csak az 
mc2 -  „Notice Board” Casey Hungárián Senior 
Citizens Club Internet ismertetőjén jelenik meg! Lehet 
jelentkezni a tagságba, a Sedon Gizikénél!) Szerk.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12) 
Októberi találkozók: 4-én és 18-án.
A vasárnapi ebéd Október 10-én lesz.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Október 6-án és 20-án lesz összejövetel!
A szeptemberi hónap a tavasz hírnöke itt 
Ausztráliában. Már várjuk türelmetlenül a melegebb 
napokat, amikor majd a virágok illata tölti el a 
levegőt, felszárad a föld és a természet megújulását, 
hirdetik a madarak vidám csicsergése.

Új reményekkel indulunk a klubtalálkozókra 
kicserélni híreinket, óvatosan és figyelemmel, hogy 
egy rossz hír nehogy elrontsa a nap szépen indult 
hangulatát. Néha a régmúlt kedvelt történetei 
vegyülnek a mai napok forgatagába, jó emlékezni 
hajdani, életerős munkáinkra, sikereinkre. Mind ez 
kellett ahhoz, hogy eljussunk a mai napok értékes és 
barátságos, összetartó jellegéhez. Mindenki, aki a 
Klub érdekében feláldozza idejét és erejét, köszönet 
munkájukért. Az elnöktől a szakácsokig - akik odaadó 
munkájukkal elkényeztetnek bennünket.
Szeptember 8-a ünnepnap volt a magyar apáknak, a 
mi klubunkban. Apák napja! Habár ez nem volt 
ünnep Magyarhonban, amikor otthon voltunk, - de 
talán manapság otthon is megemlékeznek az apákról, 
mint a család védelmezőjéről, felelős munkájáról. Ez 
a felelőség még hatványozottabban próbára tette a 
bevándorló családok édesapjait. Az erős munka 
mellett, legtöbbje megtartotta magyaros jellemét, 
akaratát, a családért való gondviselést.
Manapság, az apák napja egyenrangú lett az anyák 
napjával -  és ebben a szellemben, a mamák 
szolgálták fel a finom ebédet a papáknak! Az ebéd 
mellé még muzsikaszó is szórakoztatta az ünneplőket. 
A tombola után Fonyódi Márta mondott el egy 
kedves történetet volt elnökünkről, Bartha Lajosról, 
aki tanácsaival segítette a Klubot, élete végéig. Még a 
mai napig is okulunk és tanulhatunk elődeinktől, - 
hiszen ez ad erőt a megmaradásunkhoz.
A szeptember, 22-iki csendes összejövetel -  csak 
felkészülés volt közeli évi közgyűlésre, ahol 
szeretnénk látni minél több tagunk megjelenését. Ez 
nagyon fontos a Klub életének fenntartása érdekében. 
A Klubunk vezetősége mindent megtesz, hogy a 
tagság és a vendégek kényelme, szeretett szórakozása 
minden alkalommal a legjobb legyen. Csatlakozni, és 
segíteni kell a vezetőknek, hogy munkájukat 
megkönnyítve indulhassunk el a következő sikeres 
klub év felé. Tagokat és vendégeket, mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében JOCO.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Október 2- 
án) tartja gyűléseit, a megbeszélt helyen! Minden 
bajtárs megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.
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A jó hangulatról Paska Béla zenekara 
gondoskodott, a megemlékezés énekkar és szavalatok 
segítségével szépítette a napot.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

___  (03) 9563 3296 telefonszámon.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f Princess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től: 
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Szeptember 12-én tartottuk az Apák-napi 
zenés ebédünket.

KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken
találkoznak, - d.e. 10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 
3181. Prahrani Community Center-ben.

órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán de. 10 -  du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb@telstra. com

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Islenliszlelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: bcrifcri@bÍRPond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net 
Email: MHTV@TPG.com.au -  vagy mhtv az mc2 
kezdőlapról azoknak, akik tagjai ennek 
mozgalomnak.________________________________

Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Még nem késő! A felmérési 
lapokat lehet még visszaküldeni a 
Szerkesztőségbe. A választások 
után, a választó körzetek névsorából is kikeressük a 
„magyar” hangzású neveket. Ha lehetséges, így nem 
csak azokat, akik az idős klubokba járnak, vagy a 
magyar szervezeteket látogatják, adódik össze a 
felmérhető magyarok létezése itt Melboume-ben. Pár 
szót azokhoz, akik rosszat látnak és hirdetnek erről a 
megmozdulásról. A felmérés azért indult el, hogy 
lássuk, mivel állunk szembe az idős magyarok 
jövőjével kapcsolatban. Akinek akár milyen kérdése, 
vagy meglátása van ezzel a témával kapcsolatban, 
hívja a Kisújság Szerkesztőségét (03) 9879 8203. 
Mindenkinek a meglátását szeretnénk meghallgatni.

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 Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

