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A HÚSVÉT JELENTŐSÉGE...
Húsvét jelentősége a hagyományok és 

vallási tanítások szerint is a megújulás, a 
feltámadás ünnepe. Természetesnek tartjuk, már 
megszokás szerint is, hogy karácsony után a 
legnagyobb ünnep a húsvéí, amit a Jézus 
Krisztus feltámadásának megünneplésére tartunk 
évről évre.

Magától érthető, hogy ezen az ünnepen 
minden magyar családban, megemlékeznek az 
otthoni hagyományos húsvéti szokásokról. A 
vallási összejöveteleken kívül a hagyományos 
sonka, kalács és tojás fogyasztása különbözteti 
meg húsvéíot a többi "sátoros-ünnepektől". 
Nagypéntektől húsvét hétfőig minden nyugati 
országban hivatalos "piros betűs" munkaszüneti 
ünnep-nap a húsvét.

Minden magyar-lakta helyen a világban, 
még itt Ausztráliában is a népszokásokat 
megtartva, húsvéthétfőn a fiú-gyerekek, 
elindulnak felkeresni és meglocsolni a lányokat. 
Többen, a papáktól tanulva előbb kis versekkel 
kérik meg az engedélyt a kölni vízzel való 
locsoláshoz: (amit még én is lemondtam egy 
párszor) - "kis kertben jártam, rózsafát találtam, 
el akart hervadni, szabad meglocsolni?" - és ha a 
válsz "igen" volt, lehetett csak meglocsolni a 
leánykákat! A hosszú és jó egészség reményében 
kívánt locsolást ceremónia többnyire "piros
tojás" jutalommal végződött. Az idősebb 
generáció az otthoni családi körben még ma is 
szimbolikusan kíván élete párjának, idősebb női

családtagoknak jó egészséget és hosszú életet, a 
megújulás (a tavasz) jelképeként.

Az Ausztráliai Kisújság szerkesztősége 
nevében kívánok minden kedves
magyar olvasónknak Kellemes
H ú sv é ti Ü n n ep ek et.
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva.
- aki Svédországba is ellátogat és onnan is ír!

A SCANDINÁV MAGYAR IRODALOM  
A SVÉD MAGYAR NYELVRŐL 

Az ÁGHEGY című skandináviai magyar 
irodalom és művészeti "lapfolyam" első öt száma 
2003 nyarán megjelent nyomtatott formában. A 
kiadvány köré csoportosult különféle irodalmi, 
képzőművészeti, zeneművészeti, filmművészeti stb. 
alkotók mintegy híd szerepet töltenek be.

A  kiadvány szerkesztője, szellemi atyja: Tar 
Károly lund-i szerkesztő. A  szerzők a skandináv  
országokban élő és alkotó legkiválóbb alkotók. A  
művet először Kolozsváron mutatták be, mert a 
szerkesztő erdélyi származású.

Ugyancsak érdemes megemlékezni Tar Károly 
nemrég, 2004-ben megjelent Svéd magyarító 
szószedetéről. Ebben ugyancsak társszerzőkkel, mint 
például Ajtony László (Lund), Dr.Erdős Barfha István 
(Svedala), Szente Imre (Stockholm), dr.Molnos 
Angéla (Debrecen), Dr.Szalontai Éva (Malmö), Gördi 
Mártis Réka-Károly (Malmö) - végezte sokoldalú, 
fáradságos munkáját.
A szószedet kiadását támogatták: a Svédországi 
Magyar Ifjak Társasága, a Kristianstadi Magyar 
Egyesület és Ilona's Utazási Vállalkozás, Malmőből.

A szószedet védi magyar nyelvünket, harcot 
indít a kevert svéd-magyar nyelv, a helytelenül és 
feleslegesen használt idegen szavak ellen! 
Svédországban, de Magyarországon is érdemes 
tanulmányozni! Tanulhatna belőle a világ minden 
táján, - így az Ausztráliában is - élő magyarok 
nyelvünk megőrzése érdekében!

MAGYArN A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
GRID. így nevezik az Egyesült 

Államokban az elektromos hálózatot.
Mi köze van ennek a számítógépes rendszerhez? A 
háztartási készüléket a villamos hálózatra rákapcsolva 
hozzájutnak a szükséges energiához. Nem tudjuk, 
hogy az energiát melyik erőműtől kapjuk. 
Számítógépünkkel rákapcsolva a "grid"-re 
számítógépes erőforrásokat érhetünk el és 
használhatunk, mégpedig anélkül, hogy pontosan 
tudnánk: éppen kinek a gépét, szolgáltatást veszünk 
igénybe....

Manapság a szuperszámítógépek teljesítménye: 
műveleti sebessége 100 gigaflopsnál kezdődik, a 
csúcsgépeké pedig néhány teraflops (1 flops, flotíng 
point operations per second: 1 lebegőpontos művelet 
másodpercenként). A világ leggyorsabb számítógépe 
Japánban készült; ennek a teljesítménye 40 teraflops: 
40xl0-12ík hatványon művelet másodpercenként! Ez 
ma az abszolút csúcs! Magyarországban két 
szuperszámítógép van; a Nemzeti Információs 
Infrastrúra Fejlesztési Iroda ( a NIIFI) gépénak a 
teljesítménye a most folyó bővítése után - körülbelül 
180 gigaflops lesz, az Országos Meterológiai 
Szolgálat (OMSZ) gépének a csúcsteljesítménye 
mintegy 120 gigaflops. Ez a két gép a 
szuperszámítógépe- kategória középszintjének alsó 
harmadában helyezkedik el.
Ha a szupergépeket összekapcsolunk egymással, a 
kapacitásaik összeadódnak. De vajon mekkora a 
veszteség? Itt az egy meg egy az nem kettő, hanem 
csak mondjuk 1 egész és tized. Az összekapcsolt 
szuper számítógépek k om m unikálnak eg y m ással, s ez 
leköti kapacitásuknak egy bizonyos részét.
Ha egymással kommunikáló gépek egymástól nagy 
távolságban vannak (az egyik például Budapesten, a 
másik meg New Yorkban van), a
teljesítményveszteség a 20-30 %-ot is eléri. Mintegy 
tíz évvel ezelőtt a gyártók megpróbálkoztak a 
szuperszámítógép számára optimalizált "csippeket", 
"processorokat" gyártani, ám ezek nagyon drágák 
voltak, és ezért kihaltak. A szuperszámítógépek és a 
személyi számítógépek (PC-к) vezérlői ma már 
általában nem különböznek egymástól. A
szupergépben több a belső vezérlő és azokat egy 
speciális kommunikációs hálózat köti össze. így 
egymással, sokkal gyorsabb működésük, mint a helyi 
hálózaton vagy az interneten keresztül összekötött 
PC-к. A kommunikációs technológia gyorsan 
fejlődik, tehát nincs kizárva: öt-tíz év múlva az 
interneten az adatforgalom olyan sebességű lesz, mint 
amilyen most a szuperszámítógépek belsejében. 
(Néhány évvel ezelőtt még három nagyságrend volt a 
különbség, ma már csak egy nagyságrendnyi.)

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT, 

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
Restaurátor

A the Australien Institute fór The Conservation
of

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

Telefon: (02) 365-3532

A HungaroskilIs.net hírei:
A skillnet akció már több éve folyik, és a 

Viktória államban a tanfolyamot elvégzők száma 
nemrég meghaladta a 120 000-et.

A HungaroSkillnet tanítás folytatódik a 
Központban. Minden vasárnap d.e. 10 órától déli 12 
óráig. Ezen kívül minden második kedden, amikor a 
Knox Idős Magyarok találkoznak, d.e. 10 órától déli 
12 óráig van tanítás. (Április 6-án és 20-án.)

A tanfolyamokra lehet jelentkezni, - a
(03)9879 8203 (Kisújság) Szeverényi László 

telefonszámán.
A Komputer Klub Association hírei!

A Klub évi közgyűlését 2004 március 17-én 
tartotta a Központban. A közgyűlés a következő 
határozatot hozta:

A  Klub minden hónap első és harm adik hétfő 
este találkozik a megszokott este 7:30-tól 9:30-ig. - 
A  közgyűlés határozatot hozott a Klub működéséről 
kíván szélesebb körökben ismertetést adni. A  
következő oktatási tanfolyam a Photoshop lesz 
ami, az április 19-iki összejövetelen kerül 
megbeszélésre.
Többen kérték a WORD tanfolyamok folytatását, 
kérem, figyeljék a hirdetéseket a Kisújságban a 
következő tanfolyamok elindítási időpontjával 
kapcsolatban. Az összejöveteleken a tagok 
mindennemű számítógépes problémát beszélnek 
m*g» baráti alapon, - az összejöveteleknek nincs

kötött jellege és éppen ezért minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

A Melboume-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 Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $40 plus $9 postaköltség (GST- 

vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

Egy visszajelzés a könyv átvételéről:
Nagygyörgy László Vendel O.Cist. (foapáti titkár) 
"Tisztelt Asszonyom!
Szíves elnézését kérem, hogy " A Brave Nation" с. 
könyvének kézhezvételét ilyen megkésve nyugtázom. 
Mentségemre szolgáljon, hogy sajnos én nem tudok 
angolul. így odaadtam Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumunk angolszakos tanárának, aki azt a-z - ig 
elolvasta és referált róla a történelem-szakos 
kollegájának. Mindketten rendkívül érdekesnek, de 
egyben értékesnek is nyilvánították. Véleményük 
szerint nemcsak történelem, hanem nyelvtanulás 
szempontjából is igen értékes munka. Szívesen és 
örömmel is hasznosítanák. Tiszteletreméltó 
szorgalmáért és nagy munkájáért, amellyel 
gazdagította történelmünk egy kiemelkedő részét, és 
nekem annak megküldéséért is, kérem, fogadja 
elismerésem és hálás köszönetem kifejezését.
Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel

Nagygyögy László Vendel. Főapáti titkár.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Toldi (folytatás)
(Arany János)

KILENCEDIKÉNEK

Pest város utcáin fényes holdvilág van,
Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban; 
Barna zsindelytetők hunyászkodnak alább, 
Megborítva mintegy a ház egész falát.

Azt hinné az ember: a padláson laknak, 
Azért csinálták azt sokkal magasabbnak; 
Most a házfalakat rakják emeletre,
Akkor a tető volt kétszer újra kezdve.

Sok bolyongás után végre kifáradva, 
Letelepült Miklós az utcán egy pádra; 
Úri-nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi, 
Miklós nézte őket, el is unta nézni.

"Aláfüggesztette fejét nagy bánatban,
Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában, 
Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, 
Melyet vándorolva útfélen szedhetett.

Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad: 
Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat? 
Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő  ellenség, 
Hanem van egy másik rémítő jelenség:

Egy nagy szilaj bika fiit a keskeny utcán, 
Valahogyan vágóhidrul szabadulván; 
Bömböl és sikongat, és a vért szagolja,
Mely füléből ömlik s szügyét végig folyja

Mészáros legények merre látták, széjjel 
Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,
És míg magok biztos helyre nem jutának, 
Addig rá sem értek szólni a kutyának.

Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, 
Utána uszíták a bikának mindet,
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek,
A bika fülének és marjának estek.

Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé 
S fülében a bika a fájdalmat érzé,
Elbődülve szörnyen és lerázta őket,
Elszórá füléről a fülönfüggőket.

Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett, 
Nagyokat püfifentek a házfalak mellett, 
Egy-egy darab fül, hús ha maradt szájokban, 
Agyarkodva rágták kínos haragjokban.
A vágólegények csak kiálták: "fogd, fogd!"

De a veszett állat karikára forgott,
S amely kutya egyszer hozzá közelített, 
Annak ő szarvával repülni segített.

Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, 
Másiknak a bélit ontotta ki szarva,
A vágók pedig, hisz' mit tehettek másat? 
Biztatták keményen a döglött kutyákat.

A bika azonban, mint a zúgó szélvész,
Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét: 
Annak tartott, akit elül-utol talált,
Futá minden ember a bizonyos halált.

Sikolt a fehémép, esve már kétségbe; 
Férfiak kiáltják: elébe, elébe!
De egy sincsen, aki elébe fordulna,
Hanem még a fúru-lyukba is bebúna.

Toldi nem futott el, csak felállott szépen,
S a bikát bevárta az utcaközépen.

"Mit akarsz te fickó! tán bolond vagy? nem ládd 
A dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?"

Látta Miklós bizony, hogyne látta volna? 
"Csak kiáltozzatok” - magában gondolta,
S elbocsátá a szót a két füle mellett, 
Minthogy látni mármost a bikához kellett.

Mert alighogy Miklóst a bika meglátta, 
Rémítőt síkkantott és a port kapálta,
Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával.

Egyszersmind erősen nekirugaszkodva 
Szarvát öklelőre nagy-le bocsátotta 
"Odavan! vége van! jaj, jaj " sikoltának 
Minden ablakából a pesti utcának.

Dehogy van! lábával elébe toppantott, 
Rémitő szavával erősen kuijantott:
E fogással visszahökkenté a marhát̂
S azon pillanatban megragadta szarvát, 

Vágószékre voná két szarvánál fogva,
A mészárosokat előldáltotta,
Nagy-sokára el is jöttek azok aztán,
Erős köteleket és pányvákat hozván.

Megköték a bikát vastag gerendához,
Szarvát lenyűgözték az első lábához;
A nép széjjeloszlott; a vágó legények 
Egy kis házikóban feküdni mellének.

Miklós meg leült a vágóhíd szélére,
Ott akarván tanyát fogni azon éjre;
Fejének párnája a szín ágasa volt,
Lepedőt sugárból terített rá a hold.
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De a mészárosok nem engedték neki,
Hogy a vágószínben magát pihenje ki,
Egy jó  darab májat kilöktek elébe,
S menjen onnan, mondták, "anyja keservébe."

"Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, 
Hogy a megmentenek alamizsnát vernek 
Goldolá s a májat ott a földön hagyta,
Jött egy éhes kutya, annak odaadta.

Folytatás a májusi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 
közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

Jöjjön velünk a M agyarok VI. 
Világkongresszusára

és utazza körbe velünk  
M agyarországot!

Gyönyörű 1 hetes körutazás 
M agyarországon; Esztergom, Visegrád, Hollókő, 
Párád, Recsk, Sírok, Eger, M iskolc,

Sárospatak, Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szarvas, Ópusztaszer, Bugac, Szeged, M ohács, 
Villany, Pécs, Keszthely, Hévíz, Tihany,

Nagyvázsony, Herend, Zirc, Pannonhalma, 
Veszprém, Gorsium, Székesfehérvár - Budapest 

Részvételi díj; 600 EUR + 1 hetes 
szállodai ellátás a Sváb-hegyen, reggelivel

és vacsorával, napi "transferrel" a 
Világtalálkozó alkalmaira,(reggel és este); 280 EUR.
Érdeklődni lehet; elizburian@yahoo.ca -- vagy 

vilagszovetseg@yahoo.ca

Lic.NoJ2245
Ha az utazási célja Magyarország 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk •
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 
Intézi; Schwarcz Clara

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road Caulfidd.Vic. 3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

Borban az igazság -  borban 
az egészség!

Mint ismeretes a Kisújság terjedelme jóval 
meghaladja azt az óriási témakört, amiről pedig sokan 
szívesen, érdeklődve olvasnak.

A borok eredetéről, eltévedéséről, az egészségre 
gyakorolt hatásáról, hogy csak pár fogalmat 
említsünk. Nézzük meg miért teijedt el az a mondás, 
hogy "borban az igazság". Valószínű, hogy az átlag 
borkedvelők, ha túl-lépik a józan fogyasztás határát, a 
fejben növekszik a vérellátás és az agysejtekben 
nagyobb aktivitás alakul ki; többek között, hol szó
bőség, hol a feledékenység a főbb jellemzője. 
Dyenkor azok a rejtett titkok is felszínre kerülnek, 
amelyekről józan állapotban nem beszélne a (többet) 
ivott borfogyasztó.

Nem csak évszázados, de évezredes följegyzések 
is vannak a mérsékletes borfogyasztás egészséges 
hatásáról. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egy-egy 
pohárka fehér, vagy vörös bor segíti az emésztést, 
serkenti a jó közérzetet. Világméretekben a 
sörfogyasztás és a tömény-szesz fogyasztása is 
növekedett, de a borfogyasztás kiváltságos értéke a 
mai napig nem vitatható.

A vörös bor elteijedését csak a VI.-ik századtól 
jelzik a korai följegyzések, érdekes, hogy a régebbi 
években az a gyakorlat is elterjedt, amikor 
szőlővesszőt a fára futtatták föl. Ha itt Melboume-ben 
próbálná meg ezt a gyakorlatot valaki, csak a falánk 
madarakat táplálná. Jelenleg, a szőlőtermelők nagy 
része hálóval védekezik a madarak ellen.

Szőlőtermeléssel és a borkészítéssel már az 
időszámítás előtt is foglalkoztak, valójában a 
görögöktől ered a tudományos szemléleten alapuló 
szőlőtermelés és a borkészítés, amely a Duna mentén 
érkezett Magyarországra Itt az időjárás az egész 
ország területén kedvezett a szőlőtermelésre.

Nehéz dolga lenne annak, aki minden borfajtát 
meg tudna nevezni, amit a világon termelnek. Itt 
Ausztráliában a vörös borok között jelentősebbek a: 
merlot, a sbiráz, a cabamet, a sauvognon és a buby 
cabamet, a fehér booroknál: a shardonnay, a 
semmillon, a sauvognon blanc, a vedelho, a Riesling, 
mosel és a chable.

Ne felejtsük el, hogy a borkészítés - persze a 
fogyasztását is - a kereszténység elterjedésével 
egyidejűleg elsősorban a papság terjesztette és 
honosította meg. Az elnevezések, fajták XIV-ik Lajos 
Napkirály idejében Voltaire-től kapta a "borok 
királya, a királyok bora" címet, a legjobb borokat 
megtisztelve. w

mailto:elizburian@yahoo.ca
mailto:vilagszovetseg@yahoo.ca
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A följegyzések szerint 1650 őszén a török 
martalócok gyakori támadásai miatt elhalasztották a 
szüretelést és a hosszú napsütéses őszben, a 
szőlőszemekben beállat az aszúsodás. Ezekből a 
szőlőszemekből, a teljes megérés utáni állapotban 
készült a tokai bor, ez a gyakorlat a mai napig is 
megvan, hogy a tokai szőlőt tovább érlelik. A táj
jellegű borok kialakulásához, az időjáráson kívül, 
nagyban hozzájárul a talaj minősége és szőlő fajtája, 
nemesítése. Magyarországon, a leghíresebb borok 
közé tartoznak: az egri bikavér, a móri, a pécsi, a 
villányi és a debrői borok.

Magyarországon csak az utóbbi években 
kísérleteznek a TÜZES JÉGBOR készítésével, 
termelésével, amelyet Németország és Kanada már 
régóta a legjobb borok között ismeretes. A lényege 
abban áll, hogy a szőlőt, csak az első fagy beállta után 
szüretelik le.

Mint említettük, a szőlőtermelésnek, 
borkultúrának nagyon régi hagyományai vannak. Az 
egyiptomi piramisokban is találtak följegyzéseket, de 
a biblia is foglalkozott a borfogyasztással, hiszen 
Jézus a Káni mennyegző alkalmával a vizet 
változtatta borrá.

A magyar kultúrában, művészetben számtalan 
alkalommal találkozunk a szőlőtermelés és a 
borkészítés kultúrájával. Természetesen a bor 
fogyasztásával is. Az egyik idevágó ismert népdal azt 
mondja: "én Istenem tégy egy csodát, változtasd borrá 
a Tiszát, leülnék én a partjára, kiinnám egy 
hajtókára", vagy Vörösmarty Mihály bordala:

Fölfelé megy borban a gyöngy, jól tesz
Tőle e jogát senki el nem veszi.
Menjen is minden, fölfelé ami gyöngy
És maradjon lent a porba' a göröngy.

Az írók és költők között is sokan voltak, akik 
kedvelték a bort, innen származik az a megállapítás, 
hogy "minden dolognak borital a vége" (koccintások, 
köszöntők stb..) ide sorolták a név és születésnapok 
köszöntését, a kereszteléseket, az esküvőket, de még a 
temetési torokat is. A mai napig is az a szokás, ha az 
államférfiak megállapodtak valami fontos dologban, 
borral koccintanak.

Persze az is fontos, hogy milyen ételhez milyen 
bort fogyasztunk. A nehéz, zsíros, húsos ételekhez 
savas borokat, az édes, könnyű ételekhez fehér 
borokat tálalunk. Az utóbbi évtizedek során, óriási 
fejlődés, változás történt a borkészítésben. Amíg 
régen hetek teltek el a bor forrásához (erjedéséhez) 
tisztulásához, nos, most már egy-két nappal a 
szüretelés után palackozzák a bort. A borászatokban 
minden hol laboratóriumi eljárások szerint ízeket,

zamatokat, színeket, tartósítást, szesztartalmat 
szabályozzák szakszerű eljárásokkal.

A régi gyakorlat arra épült, hogy a táj-jellegű 
nemes gomba-spórák segítették, befolyásolták a bor 
teljes megérését, kialakulását. Ma már egy-két óra 
alatt mind ez elvégezhető, - meggyorsítható az 
eijesztési folyamat - a centrifugák, hő kezelések és 
egyéb módszerek lehetővé teszik azt, hogy jóízű, 
tiszta, zamatos bor kerüljön a kereskedelmi piacra.

A korábbi években világ méretű pereskedés folyt 
a világhírű borok nevének megvédéséért és azért is 
mert egy állam több bor-tartósítót tett a világpiacon 
megjelent boraiba S tartósításra rendszerint glicerin 
egyik származékát használják, ha ebből több kerül a 
borba, az már kárt tehet az egészségünkben. A 
palackozott borokba jelenleg is tesznek tartósítót, de 
ez már a olyan kis mennyiség ami nem káros az 
egészségünkre.

Ha már a borokról van szó, nem mehetünk el 
anélkül, hogy meg ne említsük a korábbi párt 
államnak a bor borbeszolgáltatásával kapcsolatos 
kegyetlen politikáját. A Júrcsik féle kötelező 
beszolgáltatás, minden termékre és termelőre 
kiterjedt, akkortájt még az utolsó szem búzát is 
kisöpőrték a padlásokon, ahol a mindennapi 
kenyérnek valót tárolták, mert kellett a megszálló 
orosz hadsereg ellátásához. A bor-beszolgáltatási 
törvény előírta, hogy mennyi szőlőterület után, 
mennyi bort és milyen szesztartalomnak kell lennie a 
terméknek, - függetlenül az évi terméstől. Szegény 
magyar szőlőtermelők és borkészítők. - hogy 
elkerüljék a súlyos pénzbírságot és az esetleges 
internálást a beszolgáltatandó bor készítéséhez vizet 
és cukrot használtak. Természetesen, ezzel romlott a 
bor minősége és a régi jó  hímeve is.

Amint korábban említettem, minden dolognak 
borivás a vége, hát gondolatban koccintok a Kisújság 
minden olvasójával. Zalápi

fZepesy -Iteöke- HéU-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon..... 

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
Mobile 0413 135 609; E-mail bda@blue.com

mailto:bda@blue.com
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JÖN A HÚSVÉT...
- Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás!
- Hogyhogy?
- Erősen festett és előbb-utóbb összetöröm!

REKLAMÁCIÓ

2004
ÁPRILIS

Jeles napok; 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április 9 Nagy
péntek; Áprilisi 1. 
Húsvét Vasárnap; 
Április 12 Húsvét 

hétfője. 
Április 24. Szent 

György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

Magyarországon!)

GONDOLATOK...
"Egy jó kapcsolatot leggyorsabban házassággal lehet 
tönkre tenni."
"A szerelem vak, de a házasság még a vakot is látóvá 
teszi."
"Szép és fiatal nőt kell elvenni, mert legalább hamar 
® • otthagy."
"Asszony nélkül élni könnyebb, de nincs sok 
értelme."
"Ha egy férfi a saját házában kimondja, amit akar, 
annak csak egy oka lehet - rajta kívül senki sincs 
otthon."

- Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom? - reklamál 
az iparos a mennyben.
- Hogyhogy fiatalon? - néz rá csodálkozva az angyal.
- Az ügyfeleidnek felszámított munkaórák szerint 
kettőszázharminchét éves vagy!

NÉVVÁLTOZÁS....
Bemegy az indián a hivatalba, kéri, hogy 
lerövidíthetné a nevét.
Mire a hivatalnok megkérdezi, hogy mi a neved?
- Messzire Szálló Mindig Célba Találó Színezüst 
Nyílvessző - volt a válasz.
- Szép név - és mire akarod kicserélni?
- Dzzzuuuuuuuum.

AKI MÁSSAL FOGADTAT...
- Öregem, kint voltál a lóversenyen?
- Persze, hogy kint voltam.
- Rátetted az 5-ös lóra a $100 - 1 amit adtam?
-Rá.
-És?
- A zsoké levette a lóról, és megköszönte szépen!

JÓ KÉRDÉS...
- Anyu, Hol voltál, amikor én születtem?
- A kórházban, kislányom.
- És az apu?
- A munkahelyén.
- Hát senki sem volt itthon, amikor én megérkeztem?
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Magyar Központ 2004 . MÁRCIUS 15 .

forradalomra és a
szabadságharc hőseire!

Melbourne.

A Hősi emlékmű
koszorúzása a 

melbourne-i magyar 
egyesületek nevében. 

Emlékezés 1848 as
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A QUEENSLANP1 HÍREK;
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
A márciusi hónap kiemelkedő eseménye volt a Klub 
megemlékezése az 1848. márciusi forradalomról és 
az azt követő szabadságharcról. Ez a megemlékezés a 
Klub március 16,-iki összejövetelén volt.
Nagyon szép műsor keretében méltán emlékeztünk 
meg azokról az időkről, amikor a pesti nép a márciusi 
ifjak vezetésével elindította a magyar szabadságért 
való küzdelmet.
Nemes Judit szavalta Petőfi Sándor "Talpra magyar" 
című versét, ami mindig szorosan hozzákapcsolódott 
az 1848-as megemlékezésekhez. Oláh Erzsébet és 
Varga Irén a szabadságharc idejében lezajlott 
történetekből idéztek. Szántó Mihály, Papp Károly 
zongora kísérete mellett Kossuth nótákat és régi 
magyar dalokat játszott klarinétén. Köszönet a 
közreműködőknek. A megemlékezés, mint mindenhol 
a világon a magyarságunkat igazolta.
A műsort a szokásos jó ebéd követte. A bécsi-szelet, 
petrezselymes burgonya, uborkasaláta a köz-kedveit 
eledele a Klub-tagoknak és a vendégeknek! Persze a 
sok sütemény, keksz, kávé stb... az mind természetes 
kellékei egy kikeres Klub-napnak! A Klub vezetősége 
nevében szeretettel hív és vár az összejövetelekre 
minden kedves honfitársat Nagy Sanyi

A képen N agy M agdi, M elbourne-i vendégekkel.

S Z ELLE M G Y Ó G Y Á S Z A TI
TA N FO LY A M

Tanuld meg hogyan lépj 
kapcsolatba a tudat alattiddal

Hogyan használd lelki energiádat 
Változtasd meg magatartásodat 

Gyógyíts meg fájdalmaid és mély lelki sebeidet

Életünk célja az hogy az igazi és a mély 
Én-ünket felfedezzük

THETA MASTERY
Első Fokozata

"A z Emberi Változások Irányítása"
2 Napos Tanfolyam - Magyarul

2004 Dátumok:
Február 21 és 22 vagy 

Április I 7 és 18

A két napos tanfolyam  élet fontosságú 
alapváltozásokat indít el bennünk. A 
folyam at át van szőve zenével hum orral és 
pozitív személyi változással.
Az oktató hozzásegít, hogy a végtelen 
bölcsességhez vezető utat megtaláld .

Érdeklődni lehet:
Lyall Idá-nál vagy Szűcs Botond-nál

Phone: 03 9568 4635
Email: idalyall@melbpc.org.au
Website: www.thetamastery.com

Jegyelővétel: 2 héttel a műsorok előtt $350.00; 
helyszínen: $400.00 a két napos előadásokra.
Csekket vagy "money order-t" kérjük" - Ida Lyall 
névre kiállítani és Unit 1. 35 Gnarwyn Road, 
CARNEGIE . Vic. 31631címre elküldeni.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:idalyall@melbpc.org.au
http://www.thetamastery.com
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Hollós M átyás (Korvina) csapat 
hírei...

Régen nem jelentkezem, így talán sokan azt 
hiszik, hogy a csapat már nem is létezik. Hála 
Istennek élünk és virulunk, Czudar Zsuzsa 
parancsnoksága alatt. Épp csak egy kicsit lelassult a 
tempó. Amikor 25 évvel ezelőtt megalakult a csapat, 
fiatal 18 év körüli tagokkal kezdtük a cserkészkedést. 
Úgy érezték, hogy kinőttek a leány ill. fiú csapatból 
és már új, koruknak jobban megfelelő, munkára 
vágytak. így éveken keresztül portyáztunk, 
táboroztunk, lovagló hétvégeket szerveztünk, 
kajakoztunk és sok-sok más mozgalmas élménnyel, 
gazdagodtunk. Azután jöttek egymás után a 
házasságok, meg kellett alapozni a jövőt, nevelni az 
apróságokat. Elrepültek a gondtalan évek. De a kis 
létszám ellenére, a csapat összetartott és most, hogy a 
gyerekek már cserkészkorba kerültek, újult erővel 
nézünk a jövő felé.
Tervünk, hogy, régi szétszórt tagjainkat ismét 
bekapcsoljuk a tevékeny cserkészéletbe, és 
cserkészbarátainkat megnyeijük a csapat számára. 
Persze most újra át kell szervezni a programot, mert 
25 évvel idősebbek vagyunk. De ahogy 1979-ben 
sikerült, biztos vagyok benne, hogy ismét megtaláljuk 
a módját, hogy összefogjuk a már idősebb cserkész 
fiatalságot.
Április 24-25 hétvégre tervezünk egy kistábort az 
East Warbourton-i Cserkész Parkban, ahová minden 
régi és új felnőtt cserkészt szeretettel várunk. Azt 
hiszem szükséges, hogy ismét meggondoljuk, hogy 
mi is a cserkészetünk célja és jövője a magyarság 
szolgálatában. Mi az, ami a többséget érdekli? Mik 
azok a foglalkozási pontok, melyek biztosítják, hogy 
a csapat továbbra is életképes legyen?
A múlt hosszú hétvégen a három Melboume-i csapat 
együtt táborozott, önálló, de mégis közös 
munkatervvel. A leánycsapat 24 órás portyára ment, 
a fiúcsapat forgószínpadi kiképzést és egy igen erős
(éjjel
1 órakor indultak) portyát élt át. Még a kiscserkészek 
is velünk voltak egy délután. A mi csapatunk 
gondoskodott az ellátásról, jól esett, hogy tudtunk

segíteni. Pálos Pista bá (Kerületi Parancsnok) is 
meglátogatott és velünk örült a sikeres tábornak.
A további híradásaink, kívánok

Jó munkát!
Kováassy Marianne cscst.

K ép a tábori életről— (Kovassy Marianne felvétele) 
(a kiscserkészek a Papagáj őrs tagjai)

A történelmi Magyarország 
színes térképe

az oi szag  és a v á rm eg y ék  iiiteles c ím ereivel 
ú jra  k apható !

Plasztikkal védett kartonon, 520x790 mm-es 
nagyságban. Ára: $20.00 US. postaköltséggel 
együtt. Megrendelhető a következő címen: 
MAGYAR NAPLÓ - ÚJSÁG - Videó Osztály 
P.O.BOX. 822
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HÚSVÉTRA.
HÚSVÉTI FONOTT KALÁCS: Egy kiló lisztet 
meleg helyen tartunk. Közben 3 dkg. élesztőt 1 - 2 dl. 
tejben meleg helyen megkelesztünk. A lisztbe 
beledolgozunk egy tojásságát, egy kiskanál finom 
szemcséjű - vagy átszitált - sót, hozzáadjuk a megkelt 
élesztőt, egy evőkanál tejfölt, egy evőkanál porcukrot 
és 5 dkg. meglangyosított vajat. Fél liter tejet 
adagolva hozzá, addig gyúrjuk amíg a tészta elválik a 
kezünktől. Ekkor még - ugyancsak apródonként - 5 - 
6 dkg. olvasztott vajat dolgozunk bele, immár 
fakanállal verve a tésztát, míg hólyagos nem lesz.

Ekkor a tésztát megszóljuk liszttel, letakaijuk és 
kb. fél óra hosszat, kelesztjük. Amikor mint egy 
kétszeresére kelt a tészta, négy részre osztjuk, 
egyforma rudacskákat sodrunk belőlük, majd kissé 
meghúzogatjuk. Három részt összefonunk, majd 
kizsírozott tepsibe tesszük, a negyedik rudacskát 
megsodorva és kihúzva a fonott rész köré rakjuk. 
Ismét letakarva kelesztjük. Végül megkenjük tojással, 
és pirosra sütjük. Csak kihűlve vágjuk fel.

HÚSVÉTI ÉDES KENYÉR: 2 kg Lisztet meleg 
helyen tartunk. Közben 2 dl. langyos tejben egy 
evőkanál liszttel megkelesztünk 6 dkg. élesztőt. 
Amikor jól megkelt, összedolgozunk a langyos 
liszttel, 4 egész felvert tojással és fél liter langyos 
tejjel. A tésztát addig verjük fakanállal - mint a fánkot 
szokás, - amíg hólyagos nem lesz. Közben apránként 
hozzákeverünk 20 dkg. cukrot, 28 dkg. olvasztott 
vajat, mazsolát (tetszés szerint) 10 dkg. őrlőt, 
mandulát vagy mogyorót, valamint kevés sót. 
Belekeverünk egy citrom héját is. A kidolgozott 
tésztát meleg helyen letakarva jól megkelesztjük. 
Ekkor két részre szedjük, és 2 "veknit" formálunk 
belőle, majd kilisztezett tepsibe helyezzük. Még 
tovább kelesztjük, majd megkenjük tojással és forró 
sütőben pirosra, sütjük.

Nevezzük нНГГ-пек »(Ismeretlen költő verse) 
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha, senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Ó "Lélek" ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, - reményteljesen,
S fohászkodj:" Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben." 
Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend sem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "Rossz", - erre van Isten!...

Ó "Lélek" ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
"Uram! Szenteltessék meg a Te neved!
Mikor minden felől forrong a "nagyvilág", 
Mikor elnyomásban szenved az "Igazság", 
Mikor fölszabadul a pokol a földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve.
Ó "Lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd: "Uram, jöjjön el a Te országod!"

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát 
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve, 
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne...
Ó "Lélek" ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod...
S mond: "Uram! Legyen meg a Te akaratod!"

Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegeken táncol,
Mikor a gazdagság milliókat költ, hogy éljen,
És millió szegény a nincstől hal éhen...
0  "Lélek" ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd: "Uram! Add meg a napi kenyerünket!"

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz nincs kedved, se erőd, 
Minden lázad benned, hogy tagadd meg Ő t...
Ó "Lélek" ne csüggedj! - Ne egyezzél bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
"Uram segíts! - s bocsásd meg vétkeimet!"

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, 
Munkád elismerik,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak .. 
Ó "Lélek" ne csüggedj bele! Ne ess kétségbe! 
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
"Uram! Megbocsátok az ellenem vétkezőknek!

Mikor a "Nagyhatalmak" a békét tárgyalják 
Mikor a "Béke" sehol! - csak egymást gyilkolják, 
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért tűröd ezt Istenem? Mi Atyánk?
Ó "Lélek" ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj: 
Lelkünket kísérté a "Rossz" támad, tombol... 
"Uram! Ments meg a kísértéstől,

ments meg a gonosztól!"
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M AG YAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR

M A G Y A R  K Ö N Y V TÁ R

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

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

MEGEMLÉKEZÉS
Az elmúlt hetekben temették el az egyik 
honfitársunkat, aki az úttörője volt a magyar 
nyugdíjas mozgalmaknak itt Melboume-ben. Hogy ki 
volt ez? - Koren Klára, de mindenki úgy ismerte, 
hogy Babi. Az Ő nevéhez fűződik az első magyar 
nyugdíjas klub megalakítása, Michem-ben. Ő volt az 
aki elment a hivatalos helyekre és kiharcolta az állami 
segítségeket, úgy a találkozó-helyekért mint a 
kedvezményes ebédekért. Meg is valósult 
kezdeményezése, és az összegyűlt idős magyarok 
társadalmi élete megváltozott. Az ő segítségével látta 
meg sok nyugdíjas Ausztrália különböző tájait, 
akiknek nem volt rá lehetőségük, akiknek nem volt 
kocsijuk, vagy nem vezettek. A gyerekeik már 
felnőttek, - a magukra hagyott idős magyar nemzedék 
új életre ébredt. Babi megszervezte a legkiválóbb 
autóbusz utakat, amelyeken vidám, hangulatban 
töltötte el idejét a résztvevő társaság. így jutottunk el 
Adelaide-be, Canberrá-ba, Sydney-be, az Arany 
Partokra, Caims-be, Townsville-be, stb. 16 gyönyörű 
emlékezetes útban volt részünk.

Babi után más Klubok is alakultak. Boros Emil 
Nagy Sándor, Erdeg Marika, Gaál Marika, Nagy 
József, akik követték Babi kezdeményezését a 
magyar közösség érdekében. Köszönet mindannyiuk 
fáradozásáért és önfeláldozó fáradságot nem ismerő 
közösség építő munkájukért. Habár élő szóban nem 
tudjuk neked elmondani, de köszönjük Babi amit a 
magyar idősek érdekében tettél. Nyugodj békében!

M.Á.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban.
minden második kedden (Április 5-én, és 19-én) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Wantima. 3152.
A múlt év a december 16-án megtartott, hangulatos 
ebéd után pár hét pihenőt tartottunk. 2004. Február 
10-én kezdődött újra a várva várt Klub élet. A Klub 
létszáma egyre növekszik. Szívesen jönnek hozzánk. 
Bár a nagy létszám miatt a gond is nagyobb. Nehéz az 
elhelyezés. Vigyázni kell arra is, hogy mindenki 
elégedett legyen, és jól érezze magát. Eddig még 
sikerült megfelelő társaságot találni, akik szívesen 
elbeszélgetnek egymással. Megbeszélik örömeiket és 
megosztják bánatukat. Kártyáznak, sakkoznak, 
biliárdoznak a férfiak. Mindenki megtalálja a neki 
megfelelő szórakozását. Szakácsaink nagyon ügyesek, 
de azért a nagy létszám néha próbára teszi erejüket. 
Vezetőségi tagok, akik önként segítenek mindenben 
sem fiatalok már, de azért helytállva igyekeznek 
mindent rendbe rakni, mire a tagság megérkezik a 
Klub-napokra.
2004. februári közgyűlés meglepetéssel kezdődött a 
tagok számára. A múlt októberben megválasztott 
elnök, Osmond Irén lemondott tisztségéről, egészségi 
állapotára hivatkozva. Két alkalommal is korházi 
kezelésre szorult az utóbbi időkben, és nem búja az 
elnökséggel járó terhes munkálatokat. A tagság 
nevében kívánok mielőbbi teljes felépülést Irénkének. 
Helyébe Teleky Ilonka, mint a megválasztott alelnök, 
vette át az elnöki tisztséget. Mindannyian reméljük, 
hogy a Klub sorsa ezúttal is jó  kezekbe került. Teleky 
Ilonka hivatalos ügyekben jártas és tapasztalt, aki a 
Klub érdekében ezt fel tudja használni Bízunk a 
benne, hogy sikeresen vezeti majd a Klubbot, sok 
sikert kívánunk munkájához. A "public officer" 
teendőit Hipik Szilveszter vállalta. A kirándulásokat 
és a Kaszinó látogatásait Teleky László szervezi 
majd. Az új tisztségviselőknek jó munkát és a 
tagoknak szép és élményekben dús kirándulásokat 
kívánunk.
Március 11-én emlékeztünk meg az 1848. március 
15-érőI, a nagy magyar forradalom és 
szabadságharcról, azok nevezetes vezetőiről. Teleky 
Ilona elnöki megnyitója után, a magyar himnusszal és 
hiszek eggyel kezdődött a műsor. A megemlékezés 
keretében Teleky László mondott ünnepi beszédet. 
Walter Julika szavalt és az énekkar kitett magáért 
hazafias dalok előadásával, Sóos Bella vezetésével.

Az ünnepi ebéd töltött-káposzta volt, ami nagyon 
ízlett a megjelenteknek. Ezen a napon sem maradt el a 
В INGÓ, ami most már elmaradhatatlan része és 
kedvelt időtöltése a sok idős tagnak és vendégnek. 
Március 14-én a Melboume-í Magyar Központ 
emlékművénél a Knox Idős Magyarok Klubja 
nevében Ács Irén, Hipik Irén és Kovács György 
helyeztek el koszorút.
Március 23-án ünnepeljük az "Idősek hetét". Ezen a 
napon is ünnepi ebéddel váijuk a Klub tagokat és 
vendégeket, jó  egészséget kívánva mindenkinek, hogy 
még sokáig részt vehessenek a Klub összejövetelein, 
ahol barátaik körében eltölthetnek néhány kedves 
órát. Az összejövetelekre ezután is mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében

Fenyvesi Ilonka.

NUNAWAPINGI «ÖRÖK IFJAK” KLUBJA
A Nunawadingi Örök Ifjak 2004. április 14.-én és 
28.-án tartják gyűlésüket, amire a hagyományos 
kedvességgel és szeretettel várja a  tagságot és 
magyaros szeretettel fogadunk minden betérő 
vendéget is.
A március З.-át megelőző napokban hallottuk, hogy 
Klubunk egy volt vezető személyisége, Korén Klára, 
- ismeretes nevén Babi - hirtelen megbetegedett, és 
állapota gyorsan romlott. Klubunk határozata, hogy 
tiszteletét lerója iránta, (az 1989-96 évek során vezető 
tagja volt a Klubnak) virágot küldeni készült, de 
sajnos a sors beleszólt. Amire a határozatot tett 
követte, már csak a koporsója elé tudtuk elhelyezni a 
virágcsokrot a Klub nevében. Az "idősebb" 
korosztály még emlékszik Babira, akinek köszönheti 
a Nunawading-i Idős Magyarok Klubja, hogy ma 
létezik. A Nunawading-i Idős Magyaok Klubja 
búcsúzott Tőle, - rangot, nézeteket és érzelmeket 
félretéve - mert egy magyarokért sokat áldozó lelket 
vesztettünk. A magyarok Istene vegye pártfogásba, 
nyugodjék békében!

Március 3-án csendes, meghitt terefere 
(beszélgetéses semmi-tevés) volt a Klubban. A 
következő hétfőn, A WOPAG (a Whitehorse Council 
egyik segítő csoportja) egy kedves kirándulást ajánlott 
fel a Klub-tagoknak az idős-hetek keretében. 
Gumbuya Park-ba mentünk, ami hasonlított a 
budapesti Városligethez. A teljesen nyugdíjasokból 
álló csoport - nagyon csendes és komoly volt. Az idő, 
kedvező volt a kirándulásra, és ez egy kedves ajánlata 
volt a helyi tanácsnak, hogy a mi nyugdíjas 
Klubunkat is számon tartják és segítik.
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Március 17-én megemlékeztünk az 1848-as 
forradalomról és az azt követő szabadságharcról. 
Elnökünk, Kocsis Margit beszédében megemlékezett 
a szabadságharc jelentőségéről, a magyar nép 
áldozatos harcáról, az emberi áldozatról, az utána 
következő időszakról, - szabadságunk elvesztéséről. 
Utalt arra, hogy a sok áldozat nem volt hiábavaló, 
megmutatta a magyar nép szabadságszeretetét. Kocsis 
Margit Petőfi Sándor életét méltatta, élete a magyar 
néppel összekapcsolódott, verseiben a magyar nép 
egyszerű vágyait, álmait írta le. A forradalom és 
szabadságharc alatt Petőfi szava képviselte a magyar 
népet, szabadságszeretete csillogott minden versében. 
Tragikus sorsa a csatatéren végződött, talán Isten 
akarata volt, hogy nem érhette meg a szabadságharc 
elvesztését. Nagy József elszavalta a "szabadsághoz" 
című Petőfi költeményt. Befejezésül, Petőfi szavaival 
élve " s győztes ellenségeidnek megint kell 
küzdeni....lelkeinkkel"! A magyar lelkek élnek
tovább, és a harcnak még nincs vége......
A magyaros hangulatot Karcagi Nagy Zoltán vitte 
tovább szebbnél szebb magyar nótával, dallal, - 
ahogy az jellemző a magyarra, - a szomorkodó 
hangulatot friss magyar csárdás is követte. A 
fiatalabbja, még Össze is verte a bokáját örömében. 
Köszönet és hála Karcagi Nagy Zoltánnak, hogy 
meglátogatta Klubunkat és elhozta az Ó haza 
varázsát, üzenetét. Nem foguk elfelejteni ezt a napot 
sokáig! Reméljük, viszont látjuk majd még a jövőben!

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

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

A Klub szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derűit, mosolygó arcokkal. A Kuitúrfeleiős 
M ancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, m int mindig mindenkit 
szeretettel várunk! a Vezetőség!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2004-év, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján (Április 3-án) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Víctoriai kerület NthJFítzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

I Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK: 

Minden hónap második vasárnapján. 
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK; 
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 

I Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg sznlnhayádat 
MAGYARORSZÁGOT.

A  képen K arcagi Nagy Zoltán a K lub-tagokkal.
Klubunk nagy szeretettel és finomabbnál finomabb 
ebéddel várja a tagokat és a vendégeket.

Nagy József.
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A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE,
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
Minden hónap első és harmadik hétfőjén. Mindenkit 

szeretettel vár a Vezetőség.

BR1MBANK-1 (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A PRAHRAM 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. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állomáson. 
Honla: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

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. 
Geelong! 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!
Kaptam egy szép levelet 
Pákolicz Müiálytól, aki itt 
volt Melboume-ben a múlt 
évben, és most otthonról említi 
meg felejthetetlen élményeit az 
itteni magyarok között. Örömmel 
olvasta "Csoda város" című versét 
a Kisújságban, amit a Melbourne magyar 
lakosságának dedikált. Ismertette újonnan megjelent 
verses kötetét, amit a Nunawading-i Idős magyarok 
Klubjában lehet megrendelni._Kőszönet kedves 
szavaiért, amivel a Kisújságnak kívánt további jó 
munkát és sikereket.___________________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ

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

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

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

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

(Postai szállítással)
N é v :....................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

