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HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
A Keresztény világban Húsvét Krisztus 

feltám adásának az ünnepe. Az egész világon, de 
főleg Európában a tavasz, a festett tojás, a 
pálmaágat helyettesítő barka, a locsolás jellem ző 
a többnapos húsvéti ünnepekre.

Húsvétkor felm erül a kérdés, hogy m iért 
pont a nyuszika hozza a piros tojást? к  választ, a 
tojáshoz és a nyuszihoz kapcsolódó népi 
hiedelm ekben kereshetjük.

A tojás ősidőktől kezdve az eredet, a 
termékenység, a születés és az újjászületés 
egyetemes jelképe. A keresztény Húsvét, m int az 
ősi, tavaszi termékenység ünnepek 
leszárm azottja, term észetesen az újjászülető 
világot jelképező tojást is örökölte.

Hasonló a tojáshoz, a szapora nyúl is a 
termékenység a születés és a tavasszal újjáéledő 
természet szimbóluma.

Nem véletlen tehát, hogy a tojás és a 
nyuszika, a tavaszi újjászületés jelképei, végül is 
egymás m ellett jelennek meg, m int a Húsvéti 
Ünnepek hírvivői.

Gyermekeink, unokáink felé a jelképes 
nyuszika vigye a szülői szeretetet, terem tsünk 
békét, m egelégedést családunkban, hogy tovább 
fejlődhessenek, gyarapodjanak mindannyionk 
boldogsására.

Az Ausztráliai Kisújság
szerkesztősége Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket Kíván
minden kedves olvasójának!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG2. oldaf

Budapestről tudósit: Dr. Szalontai Éva.

Kitalált Középkor
Címe, Heribert Iliig könyvének. - az író ezekkel a 
szavakkal ismertette könyvét: "Az 1991-re 
kidolgozott tézisem, amelyet azóta minden 
tudományos fórumon képviselek, röviden a 
következő. Az európai történelem VII.,VIII. és IX. 
százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális 
történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően 
maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána lévő 
történések közvetlenül, vagy kis eltéréssel 
összekapcsolandók. A kérdéses időközt már ekkor 
pontosan behatároltam: a betoldott, vagy kitalált 
időszak 614. Augusztus végétől 911. szeptember 
elejéig tart."

Megdöbbentő? - Az. A szerző Németországban 
hatalmas vihart kavart könyvének tézisét azóta sem 
tudták megcáfolni a középkorkutatók. Merthogy Iliig 
úr rendkívül alapos munkával bizonyítja be: kik, 
hogyan, hol és mikor követték el minden idők 
legnagyobb történelemhamisítását. Naptárunk szerint 
elmúlt 2000. Valójában alig jutottunk túl 1700-on. 
Habár ez a lebilincselő történelmi "krimi" arra is 
rávilágít, csínján kell bánnunk az olyan szavakkal, 
mint például a "valójában". Hiszen az is kiderül: nem 
csupán Nagy Károly és kora kitalált, de 
időszámításunkhoz is kapcsolódik jó  néhány meglepő 
rejtély.

Az Európai Unió Adórendszeréről
Nemrég meghívott a Magyar Újságírók Országos 

Szövetségének Adó Tagozata. A sajtótájékoztató 
felkért előadója: Dr.Plentár János ny. ENSz 
diplomata, pénzügyi szakértő volt. A sajtótájékoztatót 
hg. Eszteriiázy Antal, a Magyar Adófizetők elnöke, az 
Adófizetők Európai SzöveStségének elnökségi tagja 
vezette.

Dr.Plenter János rövid ismertetőt adott és 
dedikálta "Gazdaság és államhatalom" című, а XXI. 
Század közgazdaságtanát megjelenítő, angol nyelven 
is megjelent nagy sikerű könyvét.
A rövid ismertető:
• Az Európai Uniónak nincs egységes 

adórendszere, az adópolitika minden állam 
szuverén joga.

• 1970 és 1997 között az EU átlagában az 
adóterhek 8%-kal emelkedett, s jelenleg az EU-

ban az összes átlagos adóteher a GDP 41%-a. 
(Svédországban, Dániában 50% feletti) A magas 
adók oka főleg a szociális elkötelezettség.

• Az EU-tagállamok adórendszerére jellemző, hogy 
az adóterhek zömét a legkevésbé mobil 
adóforrásokra hárítják. Pl. a munkaerőre A 
munkaerő megbízható adójövedelmi forrás.

• Az EU-n belül a munkaerő megadóztatásából 
ered az összesített adójövedelem átlag 44%-a. Ez 
az arány Japánban csak 24%.

• A túlzottan magas munkabérterhek 
következménye, hogy a vállalatok inkább gépeket 
alkalmaznak. Ennek következménye viszont a 
krónikus magas munkanélküliség az EU-ban.

• Általános vélemény, hogy az EU-tagállamokban 
az ÁFA adminisztrációja a vállaltok számára 
túlságosan költséges és bürokratikus.

• Lényeges és magyar szempontból különösen 
fontos változás, hogy az EU pénzügyminiszterei 
2003. Január 21-én megegyeztek: 2004-től 
minden tagállamban kötelezően bevezetik más 
EU tagállamokból elhelyezett betétek 
kamatjövedelmének a megadóztatását. (2004-től 
15%, 2007-től 20%, 2010-től 30%) EU tagság 
esetén ez Magyarországra is érvényes lesz.

A tagállamok vállalták, hogy egymás polgárait 
kölcsönösen megadóztatják és a beszedett adót 
átutalják a kérdéses állam kormányának. Az 
adóhatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást 
adócsalással kapcsolatos vizsgálatok esetén. 
(Belgium, Luxemburg és Ausztria kivételével.)

f  TRAVEL А Ш Г У
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

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

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

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730
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2íima Sírt 0iubi<> #  ©allerty
A ltatva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁVARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
Restaurátor

A the Australien Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja.
BIRR1GA ROAD, BELLEVUE НПЛП NSW.

Telefon; (02)365-3532__________
r

MAGYArNAPLO íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Az euró nagyon erős az USA 
dollárhoz képest

Az euró tizenkét tagállama egy évvel ezelőtt vezette 
be az eurót, mint közös valutát. Mintegy születésnapi 
ajándékként az euró értéke a dollárral szemben 
rekordot döntött. Mindez figyelemre méltó fejlődés 
az európai közös valuta esetében, amely 
pályafutásának elején állandóan a dollár "elnyomása" 
ellen küzdött. Az európai valutát kezdetben nehezen 
fogadta el a piac, ma már azonban megélénkültek az 
euró alapú befektetések. Mindez a dollárnak nem 
kedvez. Az amerikai értékpapírok iránt az utóbbi 
időkben lecsökkent a kereslet, amelynek oka egyrészt 
a gyenge tengerentúli gazdaság. Sokkal inkább 
azonban az iraki háború veszélye veti vissza a dollár 
árfolyamát. Az euró jelenlegi magas árfolyama 
megdrágítja az eurózónában előállított termékek árát, 
emiatt ezek kevésbé versenyképesek. Ugyanakkor 
visszaszorítja az inflációt is azáltal, hogy a 
nyersanyagok importja olcsóbbá válik. Az infláció és 
az euró összefüggése azonban keserűségre ad okot. A 
közfelfogás szerint a kereskedők, éttermek arra 
használták fel az áttérést a nemzeti valutáról az 
euróra, hogy áraikat felfelé kerekítették. Mindez

drágábbá tette a megélhetést az eurózóna országaiban 
és az inflációt is gerjesztette.

Mit tartogat Európa számára az euró a jövőben? 
Az iraki háború veszélye miatt alacsony a dollár 
árfolyama. Ha a háború mégsem ér véget olyan 
hamar, akkor a dollár tovább eshet. Az euró értéke az 
iraki háborún kívül a gyenge európai gazdaság is 
hatással lehet. Németországnak különösen szüksége 
lenne arra, hogy exportját növelni tudja. Az erős euró 
ezt kifejezetten akadályozza. Az euróval szembeni 
bizalom sokat nőtt az elmúlt évben, amit jelez az is, 
hogy Svédország és Dánia minden bizonnyal szintén 
közös európai valutát fogja bevezetni 
fizetőeszközként a közeljövőben. Ha ez megtörténik, 
akkor Nagy-Británia lesz az egyetlen EU tagország, 
amelyik még mindig nemzeti valutáját használja

A Hungaroskills.net hírei:

A skillnet számítógép tanítás tovább folytatódik 
2003 februárjától. A hivatalos kezdési időpont: 
Február 25.-én d.u. 1 órakor volt..
Sajnos a további állami segítség, amit 
megpályáztam a Központ nevében nem valósult 
meg, és így a magunk ereiéből kell tovább vinni a 
Komputer-tanítást.

A jelentkezők az arra kijelölt időben jöhetnek; 
péntek este 7:30-tól, Kedd d.u. 1 órától és Vasárnap 
reggel 10:30-tól megegyezések szerint. Ha lesz több 
jelentkező, hétköznap délelőtt is beiktatunk órákat.

Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association Március 19-én tartotta 
évi közgyűlését a Központban este 7:30.-kor. A 
tagság a tovább működés mellett szavazott, és számos 
célkitűzésre szavazva a Klub tovább fejlődését és 
működését biztosította. Az első tanfolyam a Klub 
keretein belül a WORD tanítása 5 x 2  órás 
tanfolyamon, ami Április első szerdáján, 2.-án 
kezdődik, este 7:30 órakor. Erre a tanfolyamra a 
étszám betelt, de lehet helyet foglalni a következő 
tanfolyamokra - a fenti telefonszámon.
Köszönet a lelkes munkálatokért, amit a tagság vállalt 
magára, a szoba kitakarítása és ismét működésbe 
hozása nagy feladat volt.
A Klub egyik fo célja ebben az évben a Központ 
Hon-lapjának előállítása és annak rendszeres
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felfrissítése a Központban működő szervezetekkel 
együtt.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk!

Figyelem!
A DUNA TV megkezdte Ausztráliai és Új- 
Zélandi adásait Március 15-én. Az adásokról és a 
vevő készülékekről az alábbi WEB lapon lehet 
tudósításokat kapni:
http://www.aaacom.com.au/index.htm - vagy 
telefonon felhívni a vállaltot a 02 8704 8704-on,

Sportszerkesztőség
A Duna Televízió 10 éves történetének egyik 

legismertebb szereplője a Sportszerkesztőség, amely 
eddigi tevékenységével, műsoraival, bebizonyította, 
hogy nem a sportból, hanem a sportnak él, a lehető 
legkomolyabban véve közszolgálati feladatait.

A DunaSport 1993 tavaszán, Juni György és 
Schulek Csaba lelkesedése, majd Radnóti László 
profizmusa kapcsán indult és szilárdult meg. Olyan 
időszakban alapozta meg szakmai hímevét, amelyben 
nem volt, nem lehetett joga beszámolni a hazai lábdás 
játékok bajnokságairól, sem élő vagy csúsztatott 
közvetítés, sem az ún. híijog alapján. Az 1994-ben 
indult Sportképek kétórás magazinműsorban 
foglalkozott a hazai és nemzetközi sportélet 
eseményeivel, a sportolót a központba állító módon 
népszerűsítve a különböző sportágakat, 
rendezvényeket, eseményeket, "csillagokat" és 
hétköznapi sportolókat egyaránt.

Az 1996-os olimpia kapcsán a Duna Televízió új 
útra lépett az olimpia "közvetítése" terén, hiszen élő 
közvetítés nélkül is kiszolgálta közönségét, addig nem 
tapasztalt módon ötvözve a kiküldött munkatárs 
exkluzív interjúit, a naponta többször jelentkező 
olimpiai stúdió háttér-beszélgetéseivel, élő 
bejelentkezéseivel, valamint az MTV-től megvásárolt 
képes híranyagból összeállított hírblokkokkal. A 
DunaSport (akkor már megújult összetételű) 
szerkesztősége 2000-ben továbbfejlesztette olimpiai 
tevékenységét, hiszen a Sydney-i ötkarikás játékok 
előtt egy évvel, heti rendszerességgel útjára indította 
az Olimpiai Híradót, illetve az Olimpiai Magazint-t, 
amelyben a játékokra készülő sportolók munkáját, 
verejtékét, edzéseit mutatta be. Ilyesmit eddig a néző 
nem láthatott a magyar televíziós csatornákon.

A Duna Televízió Sportszerkesztősége 1998 óta 
minden évben exkluzív filmet készített nyugdíjas 
olimpiai bajnokaink "időutazásairól" (tehát ott volt 
Londonban, Görögországban, Svájcban és 
Helsinkiben), és ezek mellett az átlagosnál jóval 
hosszabb teijedelmű portréfilmeket készített, pl. 
Hidegkúti Nándorról, Lemhényi Dezsőről, Gyarmati 
Dezsőről, Kereső Árpádról vagy Bölöni Lászlóról - 
jelezve, hogy a határon túli magyarság sportsikereit is 
fontosnak, magáénak tekinti. Számtalan rövidebb 
portré bizonyítja továbbá a szerkesztőség "műhely" 
jellegét.

Amíg anyagi lehetősége volt rá, a Duna 
Televízió élő közvetítések sorozatával nyújtott 
segédkezet, pl. a sokáig "képernyődén" magyar 
labdarúgásnak, vagy a televíziók által gyakorlatilag 
elfeledett kosárlabdának, vagy a Vasas vízilabda- 
csapatának, amikor szintén "képemyőmentesen" 
menetelt a KEK-ben.

A DunaSport hírműsorait az elejétől kezdve a 
széleskörűség jellemzi, a hír soha nem a botrány, 
hanem a teljesítmény.

A Duna Televízió sportosztályának 10 éves 
története folyamán - mint minden ilyen korú 
"létesítménynek" - megvoltak a maga csúcs - és 
mélypontjai. De mindig igyekezett a közt, a sportot, a 
Coubertin-féle eszmét szolgálni, és mindig úgy, hogy 
a televíziós sportpiacon keletkező esetleges űröket 
betöltse. Nézettsége és népszerűsége mindig a Duna 
Televízió dobogósai között helyezkedett el. A Duna 
Televízió vezetése - bár nehéz gazdasági helyzet 
szorítja - mindig büszke volt egyik legrégebbi 
szerkesztőségére.

The Brave Nation
A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna könyve;

A Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 
társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 
könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 
tanulmányaikat.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.
A könyv megrendelhető; A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood Vie. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

http://www.aaacom.com.au/index.htm
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Keret nélkül
Fodor Béla verse

Fogasra akasztott rozsdás hajnal 
Selymes bíborát most csend takaija 
S alant, ott alatta a rozsdás lápnál;
A másik oldalára fordult szép alakja.

Hirdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar midió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető: ifj .Bállá F erencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink.com.au

S én a sok csonkra égett vággyal, 
Keresztre feszülten az éjszakával;
Vártam, sokszor csak reá vártam!
Míg meg nem jött a feltámadással.

S ha mégis megtorpant, az ablaknál, 
Biztatva tört utat néhány kis Nap sugár,
S megpihent az ott felejtett árnynál,
Nem sietett tovább, lassúbb a kisbogámál.

Tipeg, topog, mint öröm nesztelen, 
Meghúzza magát, simogatja kezem.
A sötét már az utcán jár s meztelen 
Én, ébren maradt álmaim kergetem.

Odakinn a nagy ámulás lakatja kattan 
Itt-itt belől valami zakatol zavartan;
A lég szelíd, ujjongó látomást kavargat 
Olyan jó  érezni ezt a fájó nyári hajnalt.

Szenemben megszeppent a szépség, 
Ijedt szempillák ölelik szemem kékjét.
S körülöttem, topogó botlábú kétség; 
Nyújtja felém a kora reggel izzó fényét.

S én mintha az éjszakával jöttem volna, 
S nappalban az utam csak folytatódna; 
Felkeltem, hogy e szép nyári reggelt 
Az égaljára keret nélkül kifeszítsem.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSIT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 M obile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765

E-m ail: beriferi@ alphalink.com .au
Hívásra ЬятЬот megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

Utazás az Adelaide-i Tánc-dal 
Fesztiválra emeletes 

autóbuszon
Miután Melboume-ben hagyományossá vált az 

évenként magtartott Tánc-dal Fesztivál, Ausztrália 
több nagyvárosában felkeltette a figyelmet hasonló 
rendezvények megszervezésére. Először Adelaide-ba 
kaptunk meghívót, amit el is fogadtunk. így került 
sorra a n.Melboume-i Tánc-dal Fesztivál 
részvevőinek fellépésére 2003 február 22.-én, 
Adelaide-ban.

Mindez nagyon egyszerűnek mutatkozik, pedig 
ezt a kirándulást hónapokig tartó nehéz 
szervezőmunka előzte meg, amit Risztics Istvánnak 
(továbbiakban Pityu) köszönhető. Azt tudjuk, hogy 
kiváló zenész, de bebizonyította azt is, hogy kitűnő 
szervező is.

Első sorban meghívta az énekeseket, (sajnálatos, 
de nem mindenki tudott a meghívásnak eleget tenni) 
tizen szívesen elfogadták meghívását: Antal Gáspár, 
Fekete Valéria, Justin Adrián, Kéri Valéria, Kocsis 
Erzsébet, Paíócs Joanna, Rind Attila, Szász Melinda, 
Vörös Júlia éés Hegedűs Crystal mint vendég énekes. 
Természetesen az énekeseket szülők, barátok, 
zenekedvelők és az MHTV munkatársai is elkísérték. 
Most már 55 személy szállításáról kellett Pityunak 
gondoskodnia, amit úgy oldott meg, hogy egy

mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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emeletes autóbuszt bérelt ki, melyen Adelaide-ba és 
visszautaztunk. Remekül megoldotta az utasok 
elhelyezését és szórakoztatását is.

Pénteken (február 21.-én) éjfélkor indultunk 
Melboume-ből. Utunkon filmvetítéseket néztünk. 
Voltak közöttünk, akik elbóbiskoltak, ki-ki a maga 
módján. Közben csemegéztünk is, mert édes és sós 
süteményről sem feledkezett meg Pityu és kedves 
felesége, Matilda, hogy hosszú utunkat kellemesebbé 
tegyék. Kora reggel érkeztünk Adelaide-ba.

Gyorsan elhelyezkedtünk a 4 1/2 csillagos 
"Royal Coach Motor hm" szállodában, ez lett 
ideiglenes otthonunk.
Érdekes senki nem volt fáradt, 8 -10 perces pihenő 
után már a városban volt mindenki, hogy körülnézzen 
egy kicsit. Délutánra egy kissé elpuhult a társaság és 
egy rövid szundítás után már mentünk is a Magyar 
Klubba, hogy részt vegyünk az Adelaide-i Tánc-dal 
Fesztiválon. Itt örömmel várták a Melboume-i 
vendégeket, Szabó Ágnes Adelaide-i szervező és 
segítői jóvoltából jó  vacsorával és süteményekkel.

Pontosan 8:30.~kor megkezdődött a műsor, 14 
énekessel, mivel öt Adelaide-i énekes: Kis Katalin, 
Szabó Ágnes és Petra, Varga Kornélia és Martin is 
csatlakozott a Melboume-iekhez. Több mint 200 
személyt számláló kíváncsi közönség előtt.

A műsor a helybeli kislányok leleményes 
táncával kezdődött, majd Szabó Ágnes üdvözölte a 
vendégeket, a közönséget és megköszönt minden 
segítséget, ami a Fesztivál megvalósulásához vezetett.

A műsorvezető Justin Tamás, - zenészek: 
Risztics Pityu (zenei vezető) és Hegedűs Zoltán.
A Fesztivált az I. Melboume-i Tánc-dal Fesztivál 
(2000) győztese Hegedűs Crystal a "Kis Herceg" 
című dallal nyitotta meg. Ezután а II: Melboume-i 
Fesztivál (2002) résztvevői énekeltek. Két 
csoportban, 16 éven aluliak és felüliek. Külön bíráló 
bizottság nem volt. A közönség szavazott. Amíg a 
szavazatokat számlálták, addig Risztics Pityu és 
Hegedűs Crystal táncdalaira ropta a táncot a 
közönség.

A szavazatok alapján a következő eredmény lett 
kihirdetve: I. Csoport; 1. Kocsis Erzsébet, 2. Szabó 
Petra, 3. Holtversenyben Justin Adrián és Varga 
Martin. II. Csoport; 1. Patócs Joanna, 2. Kis Katalin, 
3. Rind Attila.

A közönség minden énekest hálás tapssal 
jutalmazott meg, elismerve művészi tehetségeiket. 
Vendéglátóink minden résztvevőnek és 
közreműködőnek köszönő oklevelet adtak. A 
győztesek pedig trófeát kaptak. Ezzel a Fesztivál

véget ért. Reméljük elértük célunkat, mert sikeres este 
volt.

Teli élménnyel a fáradt Melboume-i társaság a 
szállodában pihenésre tért. Vasárnap reggel, ébredés 
után "királyi" reggelit kaptunk. 10 órakor, útra készen 
már mindenki a buszon volt. Rövid városnézés után, 
irány volt hazafelé. Útközben a "Hahndorf Village"- 
be megálltunk "szemeinket legeltetni" a sok csecs
becsén. Egy öreg étteremmé átalakított malom "Old 
Mill Inn" helyiségben ebédeltünk, bőségesen 
megrakott Svéd-asztal (Smorgasboard)
megelégedésünkre. A jó ebéd után ismét a járműre 
szálltunk és neki vágtunk a hosszú útnak, ami az 
éjszakába fog befejeződni. Vasárnap éjfélkor 
érkeztünk Ьязя a Magyar Központ udvarába.

Fáradtak voltunk, de örültünk, hogy 
szerencsésen megjártuk hosszú utunkat és részesei 
lehettünk egy sikeres rendezvénynek. Azzal 
búcsúztunk el egymástól: - "megérte!"

Ha más városban terveznek ilyen rendezvényt, 
oda is elmegyünk!
Végezetül még egyszer hála és köszönet a Risztics 
házaspárnak fáradságos és eredményes munkájukért.

Misibá.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskfflnet -4ag) áll rendelkezésére

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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27
Zita
Mariann

П Ш Ш И З

SZEGÉNY VÁNDOR
A szegény vándor 3 napja barangol az erdőben étlen- 
szomjan, mikor találkozik egy rőzse-szedő nénivel. 
Megbeszéli vele, hogy segít neki a rőzsét hazavinni, 
ha kap valami ennivalót. Odaérnek az anyóka 
házához, és a néni megkérdezi:

- Osztán fijam! Mit szeretnél enni?
- Mindegy az nekem, volt a felelet.
- Tegnapi leves jó lesz?
- Persze, hogy jó!

Akkor gyere vissza holnap fiam, akkor lesz!

2003
ÁPRILIS

Jeles папок: 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április 18 Nagy
péntek; Április20. 
Húsvét Vasárnap; 
Április 21 Húsvét 

hétfője. 
Április 24. Szent 

György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

Magyarországon!)

KAPUKULCS
Egy átlumpolt éjszaka után, hajnal felé érkezik haza a 
férj. Próbálgatja a bejárati kapu zárját, de csak nem 
megy neki. A zajra felébred a feleség, és leszól a 
hálószobából:

- Nincs nálad a kulcsod, drágám?
- Dehogy nincs! A kulcs itt van, de nem dobnád 

le azt az istenverte kulcslyukat?

SZILÁRD ELHATÁROZÁS
A nagymama hatvanéves korában elhatározta, hogy 
naponta 7 kilométert fog gyalogolni, hogy el ne 
hízzon. -

Most lenne hatvanöt éves, - és senki nem tudja, hogy 
hol a fenébe járhat................................................

REKLÁM - Papa, mondd, mi a reklám? A 
reklám az, amikor egy szép lány azt eszi, issza vagy 
hordja, amit mások el akarnak adni.......

EGYSZEREGY
Az újdonsült félj megkérdi szíve választottját:
Mondd, drágám, hány férfit szerettél előttem?
Az asszony hallgat. Néhány kínos pillanat után a férj 
félénken, megszólal: Haragszol rám ?
Nem, édesem, csak számolok....

FIGYELMESSÉG
- Tudod, hogy ma a tizenötödik házassági 
évfordulónk? - ébreszti reggel Kovácsáé gyengéden a 
féijét.
- Igazán meglephetnél egy-két aprósággal. Ide kellene 
valami a nyakamra, a fülemre, a karomra, esetleg a 
kezemre....
- Rendben van - mondja Kovács morogva, áruld el, 
melyik a kedvenc szappanod!

Jó napot asszonyom! ... én vagyok a zongorahangoló.
- És ki hívta magát?
- A szomszédok!
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A Hősi emlékmű 
koszorúzása a 

melbourne-i magyar 
egyesületek nevében. 

Emlékezés 1848 as 
forradalomra és a
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QUEENSL ANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi;

Először is szeretném megköszönni a Kisújság 
szerkesztőjének látogatását, az év első 
összejövetelünkön. A magyar szóra vágyó idős 
Queensland-i magyarok között, mint régi ismerőt 
fogadtuk, hiszen majdnem mindenki ebben a Klubban 
Melboume-ből jött ide. Jó volt hallani jókívánságait 
régi lakóhelyünkről. Tudtunkra adta, hogy Melbourne 
még mindig az Ausztráliai magyarság központja, és 
így is marad még sok-sok éven át. Bozsik Tamás is 
eljött (találkozhatott Szeverényi Lacival) köszönet a 
szép és barátságos Queensland-i magyarságot 
összetartó beszédéért, nagyon tanulságos volt a 
számunkra.

Tudni kell azonban, hogy tagjaink rendszeresen 
támogatják a magyar egyesületeket és a kulturális 
körök megmozdulásait. Ez havonta kerül műsorra 
nagy örömünkre.
A márciusi összejövetelünk fénypontja volt a 
szabadságharcról megemlékező műsor volt. Oláh 
Erzsébet és Várnai Lajos szerepléseivel nagy sikert 
aratott, de a fénypont - aki kérte, hogy ne említsük 
név szerint - igazi szép magyaros hangulatot teremtve 
emlékezetünkbe marad. Kérjük, ne felejtkezzen el 
rólunk a jövőben sem.
A Klub hamarosan költözik az "Új Házba", nincs 
nagyon messze innen, ahol most találkozunk. De 
addig is amíg költözünk, tudom, mindenki várja a 
keddeket, hogy ismét találkozhassunk, ahol mindenkit 
szeretettel vár;

a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

R ecep t,R ecept,R ecep t!
Szanyiszló Béni csodálatos cső röge fánk 

receptje.
Nagy élmény volt a Brisbane-i Magyar Rádió 
szerkesztőjénél Szanyiszlóné, Gárdonyi Lilikénél 
eltölteni egy kellemes délutánt. A magyarságért és a 
magyar nyelv megmaradásáért minden nehézséget 
leküzdő Liliké, nagy szeretettel rakja Össze műsorait 
hétről hétre. Én tudom, mert hallgatom szalagokon, 
ami rendszeresen érkezik Melboume-be.

Béni, aki szeret kedveskedni finomságokkal, 
immár másodszor készítette a finom csörögét, amihez 
hasonlót csak otthon, (Magyarországon) ettem 
utoljára.
Háziasszonyok! - melegen ajánlom készítését!

6 tojás sárgáját 6 kockacukorral összekeverni, 
amíg elolvad.
1 evőkanál rumot és 2dl. "Paul's thick" krémet és 
annyi lisztet belekeverni, hogy ne legyen túl kemény a 
tészta.

Fél óráig pihentetni. - majd vékonyra nyújtani és 
derelyemetélővel tetszés szerinti méretre, vágni.

Ismét pihentetni kell, hogy kicsit szikkadjon 
majd forró olajban gyorsan sütni, és porcukorral 
megszórni. Melegen is jó, de sokáig eláll, légmentes 
dobozban!

Tojj ön velünk Erdélybe 2003-ban!
Újabb, gyönyörű 2 hetes utazás Erdély ismeretlen 
tájaira. Légkondicionált autóbusszal, teljes 
ellátással a"Transsylvania Tours” szervezésében.

Budapest - N agyvárad, Kolozsvár, 
Tordai-hasadék Torockó, Kokozi- 
szoros, N agyenyed, G yulafehérvár, 
V ajdahunyad, Déva, M arosvásárhey, 
Szovata, Korond, Parajd,
Gyergyószentm iklós, Gyilkos-tó, Békás
szoros, Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Csíksomlyó, Gyimesi-havasok,
Zetelaka, Sepsiszentgyörgy, Prazsm ár, 
Brassó, Illyefalva, Tusnád, Szent-Anna 
tó, Bálványosvár, Kezdivásárhely, 
Kovaszna, Csomakörös, Zagon, 
Csem áton, Bogoz, Fehéregyháza, 
Segesvár, Berethalom, Korosfo, 
Királyhágó, N agyszalonta, A rad, 
Makó, O pusztaszer, Bugac, Budapest

A mindig szereplő Klub-tagok.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 11. oldal

Indulási időpont;
K anadából USA-ból, Dél-Amerikából és 
A u sz trá liáb ó l»  2003 Július 1-én.
Részvételi díj; $850 USD/fo.
Az összeg tartalm azza a szállásokat, teljes 
ellátást, a belépőjegyeket, a program okat, az 
állandó kísérő-idegenvezető és az autóbusz 
költséget. Kérjük, hogy a résztvevők otthon 
kössék m eg az utasbiztosításokat és 
rendelkezzenek érvényes rom án vízum m al. 
Információ és jelentkezés; Burian Erzsebet-nél - 
Á prilisban, Budapesten a 36 - 30 - 433 - 66 28 - 
as telefonszám on, vagy E-mail címeken: 
elizburian@ yahoo.ca, H a akarja látn i m ilyen 
gyönyörű Erdély, jöjjön velünk!
M E G L Á T T A  É R D E M E S  i

A VÍZ ÉS AZ EMBER
Ha valaki félnapig, egy napig netán hosszabb 

ideig nem jutott jó ivóvízhez, folyadékhoz, vagy bő 
vizet tartalmazó élelemhez, az tudja igazán milyen víz 
nélkül élni.

A víz, jó vagy rossz minőségének 
meghatározása, igái nagy keretek között mozog. Az 
EU. Szabálya előírja a tiszta-víz programot, ennek 
magyarországi költsége jóval meghaladja a 
százmilliárd Forintot.
Magyarországon, a Tiszántúli és a Dél - Alföldi vizek 
literenként kb.50 mikro-gramm arzént tartalmaznak, 
amikor az EU által megengedett érték csak 10 mikro- 
gramm. Elfogadott mérték szerint fejenként és 
naponként átlagosan 50 - 80 liter tiszta vízre van 
szükség, de a hálózati és egyéb veszteségekkel együtt 
már több mint 250 liter tiszta vízre van igény.

Számítások szerint egy évtizeden belül már csak 100 
liter víz áll majd az emberiség rendelkezésére 
személyenként és ebben már a környezet 
vízfogyasztása is bele van számítva Ehhez még 
hozzájárul az a körülmény is, hogy naponta 140,000 
új emberi fogyasztóval kell számolni. Tudjuk, hogy a 
világ lakossága állandóan nő, természetesen a 
vízigény is ezzel arányban növekszik. Jelenleg kb. 1.1 
Billió ember nem jut tiszta ivóvízhez, - pedig a föld 
területének több mint kétharmadát, víz borítja Ennek 
a nagy mennyiségű víznek 97.5%-a sós-víz és nem 
alkalmas emberi fogyasztásra, de még öntözésre sem. 
Az édes vízkészlet jelentős része az északi és déli 
féltekén vannak jéghegyekben.

Ausztráliában az iható vízkészlet jóval 
meghaladja a hatvanmillió köbmétert, (egy köbméter

víz = 908 liter vízzel) Itt Viktória államban a 
jelentősebb víztárolók: Thomson 287.00 köbméter, 
Cardinia 287, Upper Yarra 200, Sugarloaf 96, Silvan 
40, Yan Yean 30, Greenvale 27, Maroondah 22, 
O’Shannessy 3, ezer köbméter kapacitású.
Amíg Európa vízkészletének 75%-a forrásvízből 
származik, addig Ausztráliában ez csak 15%.

Ezek a számok azért is fontosak, mert a jelenlegi 
alkalmazott módszer szerint egy autó előállításához 
kb. 400.000 liter víz felhasználására van szükség. 
Tovább folytatva az adatokat; egy kiló burgonyához 
1.000 liter, a gabonához 1.400, rizshez 3.450, 
csirkéhez 4.600, marhahúshoz 42.500 liter víz 
szükséges.

Ha tovább megyünk és a világ, iható 
édesvízszükségletének fölhasználását nézzük, 
meglepő számokkal találkozunk.
Amerikában a rendelkezésre álló édes vizek 46%-át 
ipari célokra, 42%-át mezőgazdaságra és csak 12%- 
át, használják háztartásra.
Angliában, 77% ipari, 3% mezőgazdaság, és 20% a 
háztartásra használt édesvíz.
Ausztráliában, 75% mezőgazdaság, 15% háztartás és 
10%-át ipari célokra használjuk fel az édesvizeknek.

Az emberi fogyasztásra alkalmas édes víz 
megszerzéséért, megőrzéséért, megtartásáért, szerte a 
világon milliók versenyeznek, küzdenek, sokszor az 
emberi élet árán is. A fogyasztást, tárolást, minőséget 
évszázadok óta rendeletek szabályozzák a Világ Bank 
szigorú föltételekhez, köti a vízzel kapcsolatos 
hiteleket és itt már nem célszerű államokat, 
sivatagokat fölsorolni.

Az elmondottak nem vészharang-csengések, 
csupán jelenlegi felmérések és a józan 
megállapítások, amellyel számolni kell a jövő 
nemzedékeknek is. Ha az életadó "tiszta vizet akar 
a pohárba”.

Zalápi

SZÉP DÍSZ VIRÁGOK
GERBERAS

GERBERAS
GERBERAS

Szebbnél szebb színekben pompázó,
20 cm-es cserépben nevelt magas szálak 
- nagyon olcsó nagykereskedési áron 

$5.00 darabja
Érdeklődés;

M ária Tel. 9704 1009 vagy fax. 9705 9818 
és M árta 9705 9220 telefonszámokon.

mailto:elizburian@yahoo.ca
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MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEl MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-töl 2-ig. 
Vasárnap a Szt.lstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

M e g h í v ó !
A Magyar Központ rendezésében

(760 Boronia Road, Wantima)

HÚSVÉTI BÁL
2003. Április 20-án

Vasárnap este 7 órától - éjjel 1 óráig.
A KÖZPONT NAGY TERMÉBEN 

Tánczenéről és a jó hangulatról a 
KÉK FIÚK ZENEKARA

gondoskodik.
Házi-sütemények, virsli, debreceni, kávé. 

(vacsorát nem készít a Központ) 
Elsőrendű italok nagy választékban a BÁR-ban 

kaphatók.
BELÉPŐDÍJ $15.00

Jegyrendelés: Atyimás Erzsébet 9802-7637, Faith 
Ferenc 9762-9135, Szetey Emese 9795-9336.
A bálra szeretettel várja honfitársait, 

barátait a rendezőség!
DISCO, DISCO, DISCO

Külön teremben - A Rákóczi Ifjúsági Klub 
rendezésében.

M e g h í v ó !
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a már előző években is 

nagysikerű
KLUBNAPJÁRA.
Április 27.-én d.e. 11 órától

A Klub helyiségében és a körülötte levő kellemes 
környezetben.

Finom, választékos ételek, sütemények, italok. 
Italok a helyi bárban kaphatók.

A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja

A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,Házy Irén 9707 1378 
telefonszámokon.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN*» CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152,
minden második kedden (Április8-án és 22-én)

A Klubmik hosszú szünet után jelentkezik újra 
híreivel. 2002.december 17-én jól sikerült karácsonyi 
ebéd után egy kis pihenőt tartottunk, (a vezetőségnek 
kellett a kikapcsolódás) hogy felfrissülve lelkileg és 
fizikailag helyt tudjunk majd állni, tagjaink 
segítségére lenni az eljövendő újévben. 2003. Február 
11-én tartottuk az év első összejövetelét, amire még 
az előző évnél is többen megjelentek, sőt jelentkeztek 
új tagok. A tagság létszáma már meghaladja a 280 
főt. Bár egy kicsit nehéz mindenki kedvére helyet 
biztosítani, - de ha egy mód van rá - mindenki a 
barátja vagy ismerőse mellett foglalhat helyet. A szép 
számmal megjelenő tagság is bizonyítja, hogy 
mindenki jól érzi magát köreinkben. Csak a 
szakácsoknak van egy kis gondjuk a nagy mennyiségű 
fmom ebédek előállításában, próbára teszi erejüket. 
Ok viszont hősiesen megállják helyüket.

Az év végi krónikában már hírt adtunk arról, 
hogy Kovács András betegsége és távozása után a 
Klub elnöki tisztségét Merkli Ferenc vette át, - a 
következő tisztségválasztásig. Alelnöknek Ács Irénkét 
választottuk, mindenki megelégedésére. Titkár és 
pénztári beosztás nem változott. Titkár helyettes Házy 
Irénke , pénztár helyettes Hipik Irénke lett. Sok sikert 
kívánunk munkájukhoz.

A közvélemény szerint mindenki jól érzi magát 
az összejöveteleken, a Klub eredményes működését 
az is mutatja, hogy a tagok száma állandóan 
növekszik. Szórakozási lehetőségek a régi, - ki mit 
szeret. Biliárd, sakk, kártya és az elmaradhatatlan 
bingó. Könyv és Video kölcsönzés is van, nagy 
választékban.

Március 11-én, a szokásos összejövetelen 
emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről - Március 15- 
ről. Igen fontos ünnep ez a magyarok számára, 
visszaemlékeztünk a 1848-as polgári forradalomra és 
a szabadságharcra. Ezen a napon Soós Bella 
vezetésével az énekkar elénekelte a magyar és az 
ausztrál himnuszt. Ezt követte, a "Hiszek egy 
Istenben” és még néhány közismert hazafias dal. 
Julika szép szavalata emelte a műsor nívóját.

Márciusban ünnepeltük "Az idősek hetét" is. 
Sajnos, Garry Scates, a város polgármestere, 
betegsége miatt пип tudott részt venni 
ünnepségünkön. Reméljük, hogy felgyógyulása után 
ismét láthatjuk majd köreinkben. Az ünnepség után 
jött a bőséges és finom ünnepi ebéd, ami

mindenkinek nagyon ízlett. Az ebédet a már 
megszokott BINGÓ követte.

Merkli Feri, a fáradságos eböki munkája mellett 
a kirándulásokat is szervezi. Március 3.-án Ballaratba 
vitte a Klub tagság egy részét. Akik részt vettek ezen 
az úton, kigyönyörködhették magukat a szebbnél 
szebb virágokban. Március 13-án a Kaszinóba ment 
néhány bátor tag a szerencséjük reményében. Azt 
mondták: - hogy miért nem? - 13 szerencsés szám! A 
következő út március 17-én volt a Daylesford-i 
gyógy-fiirdőbe, ahol jólesett a meleg gyógyvízben 
megmártózni. A hosszabb lejáratú tervek szerint 
augusztus 8-tól, 12 napos GOLD-COAST-i túrára 
lehet jeleotkezi a Merkli Ferinél. Még van hely!

Szomorú szívvel közöljük, hogy hosszú betegség 
után eltávozott közülünk Bakó János. Nyugodjék 
békében. Őszinte részvétünk családjának!

Sok tagunk van akik szívesen járnak más idős 
magyarok összejöveteleire. A Prahran-i Klub is 
nagyon népszerű, ott is jó hangulatban töltheti 
szabadidejét a tag és a vendég. A vezetőség, mint 
minden más Klubban azon van, hogy lehetőségük 
szerint a legjobbat nyújtsa a megjelenteknek. A kis 
csoport vezetősége élén már évek óta a fáradhatatlan 
Horváth Erzsiké dolgozik. Nagy segítő társa 
Mogyorósi Katika, aki még betegen is segít finom 
ebédeket készíteni. A Klub - találkoznak minden 
pénteken - barátságos és kedves tagsága szeretettel 
vár minden honfitársat, - érdemes őket meglátogatni!

Mi pedig, találkozunk minden második kedden 
(dátumok az újságokban feltüntetve) amelyekre 
szeretettel vár mindenkit a Vezetőség nevében;

Fenyvesi Попа.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján (Április 5-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL MECHANK

Servicc & general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street Cariton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262
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képzeletben a Szabadságharc idejére. Visszaidézve a 
nehéz időket, hogy senki se felejtse el azokat az 
időket, amikor oly sok magyar vesztette életét a 
szabadságunkért. A magyar telkekhez szólt versével, 
hogy emlékezzünk, amíg élünk!

Gulyás Gyöngyi elbeszélésével ecsetelte, hogy 
minden korok legdicsőbb és féltve őrzött emléke volt 
a szabadságharc áldozatos és dicső múltja Minden 
családban ez hagyomány volt, amit a mai napig is 
megőriz minden magyar. Amíg a magyar magyar 
marad, - emlékeit senki ki nem tudja törölni 
emlékezetéből!

Nagy József zárta be az ünnepélyt azzal a 
gondolattal, hogy nem szabad kishitűnek lenni, mert 
mi sem vagyunk semmivel sem rosszabbak, vagy 
kevesebbek - de lehet, hogy sokkal többek, - mint 
akármelyik más nemzetnek fiai. Kifejtette, hogy 
bíznunk kell saját magunk erejében, és vallani kell 
azokat a szavakat amiket fiataljaink énekeltek a 
Magyar Központ Márciusi Ünnepélyén: A nemzet 
mi vagyunk, te meg én! - ha segíted magyar 
embertársadat, megmaradásában segíted a 
magyar nemzetet! Az összejövetelekre 
mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében,

Nagy József

A Klub "Gulyás Nap" képei

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK,,
2003. Április 2-án, 16-án és 30-án találkoznak 
a megszokott helyen az East Burwood-i Public 
Hall-ban, ahol jő ebéddel és szerető szívvel 
várjuk a tagokat és minden vendéget.
M árciusi Beszám oló....

Az elmúlt hetekben rendeztünk egy kis 
kirándulást Warmamboolba, és a Grampians 
hegységekbe. A hatalmas meleg után, - amitől még 
mindig félünk - kellemes meglepetésként érintett 
bennünket a megenyhült időjárás. A mindenható 
megengedte, hogy megláthattuk a "Great Óceán utat, 
teljes pompájában, egészen Warmambool-ig. A szép 
idő, amit kifogtunk nagyon ritka azon a vidéken. Szép 
kis város volt Port Fairy. Úti kalauz jött velünk és 
másfél óra alatt bemutatta nekünk a jelent és 
történelmi múltját a kis öböl-városnak. Warmambool- 
ban a Fletcher Jones csodálatos kertjét néztük meg, és 
megállapítottuk, hogy szépségben és pompában 
versenyezhet az áruházai berendezettségével.

A következő napokban a Grampians hegységben 
gyönyörködtünk, az enyhe időjárás kegyelméből. Az 
egyszerű "Halls Gap"-i lakosztályunk, habár 
kényelmes volt, de senki sem hitte másnap reggel a 
természeti panorámát, ami azt körül vette. A 
kenguruk, és sok más vadon élő állatsereg közelről 
csodáltak minket, - mi meg őket. Reggel úgy kellett 
kitessékelni a kertből - mert már nagyon otthon 
érezték magukat. Az út kellemes volt és sok szép 
élménnyel tért haza a kiránduló társaság.
A Klub M árcius 19-én "Gulyás Nap"-pal 
egybekötött, egyszerű keretek között emlékezett meg 
az 1848-as Forradalom és Magyar Szabadságharcról.

Elnökünk, Kocsis Margit nyitotta meg az 
összejövetelt, a szokásos mondanivalókkal, majd 
bejelentette, hogy ma, a március 15.-i megemlékezés 
napja lesz. Március 15 nemzeti ünnepünk fontos 
történelmi eseménye a magyar történelemnek. 
Beszédében felújította a korabeli eseményeket, majd 
párhuzamot vont a két szabadságharc között, - 
eredményeire, fontosságára rámutatva a 
történelemre vonatkozólag. Felhívta a 
figyelmét minden jóérzésű magyar 
embernek, hogy a mai időkben 
nagyon erős hittel kell nézni a 
jövőbe és segíteni azokat, akik 
ingadoznak a nemzet 
fennmaradásának hitében.

Az elnök beszéde után 
Galló Erzsébet mondott 
szavalatot, visszavitt bennünket
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AZ AUSZTRÁLIAI
| MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ,
S Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
S A szokásos vasárnapi
1 ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
jj igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai

I
teremben.(Sakk, kártya, stb.)
VASÁRNAPI ISKOLA 

M inden Vasárnap d.e. 11 órától. 
BIBLIA ÓRÁK:

M inden csütörtökön este 6 órától
a Bocskai kis termében -  utána baráti I

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján. jj  
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet. f

M árciusi megemlékezés a Fitzrov-i 
Református templomban.
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A GREATER DANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén).
A Szövetség februárban kezdi az összejöveteleit! 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

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

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség.

BR1MBANK-I tST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Bene Éva, László és Nicholas 
szeretettel várja vendégeit
Kellemes légkör, kitűnő konyha 

Étlapról választhat ízletes ebédetAwcsorátl 
(teljesiialengedély)

Pénteken és Szombaton du.630-tól -  11-ig. 
Vasárnap de.l2-től -  du.5-ig.

Élő zenével — táncolhatsz és énekelhetsz 
Riszücs Pityu zenéjére.

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 
Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

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. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelone! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
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!
Minap gróf Széchenyi 
életregényében olvastam a nagy 
államférfi egyik idézetét: "Ha 
szabad akarsz lenni, légy 
mindenek előtt igazságos." (Napló) Milyen igaz! - de 
ha belegondolsz, nem csak személyekre vonatkozhat 
ez a kitétel, még annál is inkább, m át a "Haza és 
Emberiség" fejezetébe iktatta be ezt a mondását. Ha 
világot nézed manapság - kérdőre vonhatod a 
haladásunk útját!?

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 
MEGRENDELŐLAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.3ZZZ.com.au

