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...és volt egy Húsvét is márciusban!
A  naptári év negyedik hónapja, amelyet az 

egyház Szent György havának neveznek. Az Európai
-  és természetesen Magyarországon is -  a gyakran 
változó, kiszámíthatatlan időjárása miatt bolondos 
áprilisnak is nevezik, és ezt a fogalmat a 
közmondások is tükrözik. Tudományos kutatások 
szerint az „április bolondja” és a hasonló fogalmak 
szorosan kapcsolódnak a római Quirinaliához, amely 
a bolondok ünnepe volt. Egyébként a hónap 
elnevezése is római eredetű, amennyiben a latin 
„aperire” szóból ered. Ennek a szónak a jelentése: 
kezdeni, megnyitni -  egész biztos a tavaszi új élet 
kezdetével, megújulással függ össze. Az első áprilisi 
nap -  április 1-je -a  tréfálkozás napja. Nem nagyon 
tudjuk az eredetét, de viszont elég elterjedt a közép
európai országokban, és azok leszármazottai 
terjesztették el az egész világon.

Ez évben, márciusban volt az egyház 
ünnepe, a Húsvét. Minden nyugati, keresztény 
országban ünneplése Nagy-péntektől -  Húsvét 
hétfőjéig tart. A Biblia tanítása szerint -  Nagypéntek
-  Jézus megkínzatásának és kereszthalálának a napja. 
A protestáns egyházak már ezen a napon ünnepük a 
megváltást, amely -  tanításuk szerint -  Jézus 
kereszthalálával következett be.

Az ünnep első nyomai а IV. századig nyúlnak 
vissza és szertartásai а VIII. században alakultak ki. 
Húsvét szombatja -  a katolikus egyház -  Jézus sírban 
nyugvásának napjaként tiszteli, a görög katolikusok és 
görögkeletiek Jézus halálának gyásznapjának vélik.

Húsvét vasárnapja Jézus feltámadásának, az 
emberiség megváltásának örömünnepe.

Húsvét eredete a római korba -  de 
valószínűleg az ősvallásig -  nyúlik vissza, amikor az 
újra feltámadt fényt, s annak istenét ünnepelték.

Figyelemre méltó ítéletet mond az ősvallások 
ünnepe és a Húsvét közötti összefüggésről Garda 
Lorca, а XX. Századi spanyol irodalom kiemelkedő 
személyisége, aki ezt írta: „a rugalmas egyház átv ette 
a kereszténység előtti időkbe visszanyúló
tavaszünnepeket és átszőtte őket a maga látványos 
vallási misztikumával. Ám a vékony felszíni réteg 
alól az ősi népi jelleg eltörölhetetlen ereje tör fel.” Ezt 
a tényt megerősíti az, hogy a rómaiak szent 
tavaszünnepe, a Ver Samun időpontjának
meghatározása a tavaszi napéjegyenlőség napjához 
igazodott, a Húsvété nemkülönben. A Húsvét napját 
ugyanis csak 313-ban határozták meg, a római 
zsinaton, „a húsvéti ünnep mindenütt a tavaszi 
napéjegyent követő holdtölte utáni első vasárnapon 
ünnepeltessék meg,... .stb”
A keresztény Húsvét, mint az ősi megújulás és 
termékenységi ünnepek leszármazottja, az újjászülető 
világ jelképét a tojást is örökölte. Hasonló képen a 
nyúl, is mint a szaporaság jelképe került be a húsvéti 
szimbólumok sorába. Ezek lettek a Húsvéti Ünnepek 
hírvivői. Persze manapság 
túlzásba megy a nagyvilág 
reklámmal tele üzletben 
rejtett megemlékezése. A 
gyerekeknek jóformán csak 
a húsvéti "csokoládé" az, 
ami a húsvéthoz tartozik!

Reméljük, hogy minden 
kedves olvasó kellemesen 
töltötte el az idei Húsvéti 
Ünnepeket, ki-ki a maga 
meghitt és múlthoz illő 
magyaros formalitásban!
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L Á T O G A T Á S

A D E L A I D E - B E
Pár hete meglátogattam az Adelaide-i "Hungárián 
Club"-ot, Herendi János meghívott az ottani Magyar 
Karitász Egyesület szerdai ebédjére. Herendi János, 
mint az Adealidei Magyar Értesítő felelős 
szerkesztője, természetesen találtunk közös témát, és 
kicseréltük gondolatainkat - valamint egy - két 
utoljára megjelent újságot.
Első sorban köszönöm a szíves vendéglátást, és a 
barátságos fogadtatást, amit a szép számban 
megjelent magyaroktól kaptam. A finom ebéd előtt 
(ami túrós palacsintával végződött) Jánossal végig 
jártuk a Club helyiségeit, és mondhatom, 
elcsodálkoztam a kitűnően tervezett és épített épület- 
egységen. Maga a hely a belvároshoz közel, mindenki 
számára elérhető. Berendezése és mellékhelyiségei az 
ottani közösséget támogatva, a legjobb 
körülményeket nyújtja a gyülekezeteknek.
Hangulatos és díszített termei, az irodahelyiségek és a 
helyi "rádió stúdió", komoly lehetőséget ad a Club 
központi irányítására. A nagyterem és a hozzáépített 
"dupla" konyha alkalmat ad a terem kiadására, a 
"bérelhető" konyhával, míg a másik a konyha, ami 
bezárható és csak a magyar Club tagok használják. A 
színpad mellett öltöző, WC és színész-bejáró, ami 
megkönnyíti a fellépéseket, szerepléseket. A 
nagyterem oldalfala végig kinyitható - kiszolgáló 
helyek, italra, ételre és irodai felhasználásokra. Az 
egész épület praktikus és jól megtervezett építmény, 
amire a helybeliek nagyon büszkék. Lehetnek is.
Mint általában, a fényképező gépem nálam volt, így 
nem csak szóban, de képekkel is igazolom az 
elmondottakat.
Még egyszer köszönöm a szíves vendéglátást, és a 
lehetőségekhez mérten, remélhetőleg többször eljutok 
az Adelaide-i Magyar Klub-ba.
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Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Úi-Zéland magyar világáról!
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét 
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és segítségért, 
és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség nélkül nem 
jött volna létre ez a könyv, ami először ad átfogó 
képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

EVGGPAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK

A konzervatív "Daily Telegraph" szellemesen és 
gúnyosan "coup d'Estaing”-nek (Giscard-puccs) 
nevezte a volt francia elnök fegyvertényét, hogy 
tudniillik mégiscsak képes volt a brüsszeli konvent 
nagy többségével egy kompromisszumos 
alkotmánytervezetet elfogadtatni. Az alkotmány az 
Uniót egységes jogi személynek és nemzetközi jogi 
szereplőnek minősíti, amelynek jogalanyai nemcsak 
az egyes államok, hanem az európai állampolgárok. 
Ez utóbbi vonatkozást különösen kiemeli az utolsó 
pillanatban elfogadott módosító javaslat, amelynek 
értelmében az Európai Bizottság köteles minden 
olyan törvényjavaslatot a miniszteri tanács és az 
európai parlament elé terjeszteni, amelyet legalább 
egymillió európai polgár népi kezdeményezés 
keretében aláírásával támogat.
Bár az alkotmányozási folyamat során sokan - és 
joggal - kifogásolták, hogy Giscard d’Estaing túl sok

engedményt tett az Uniót "nemzetek szövetségének 
nem szuperállamnak" tekintő angoloknak, mégis 
elmondhatjuk, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy 
ez az alkotmánytervezet életbe lép, az Európai Unió, 
duális jellegének fennmaradása ellenére, döntő 
pontokon immár egy föderális jellegű civilizációállam 
formájában jelenik meg a globális színtéren.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

ALL Home Loans
ABN 18 105 914 663

Meoiber of The Mtoftgnge IndMtry Áss о el átlón Of Auetralls

Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

10 Yertchuk Ave, Ashwood, Vic. 3147. 
__________ Phone: (03) 9888 1100

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

O K

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.

http://www.allhomeloans.com.au
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Hollós Mátyás (Korvina) Hírei...
Ezt a cikket is úgy kell kezdenem, hogy 

"nagyszerű volt a tábor"! De mit tehetek róla, ha ez az 
igazság! Valóban szinte elképzelhetetlen, hogy 
március közepén ilyen csodálatosan szép legyen az 
idő. Pedig aggódtunk, mert nagy késéssel tartottuk 
"nyári" táborunkat. Igaz, a tábor sikeréhez az is 
hozzájárult, hogy csaknem teljes létszámmal jelent 
meg a csapat.

Gyönyörű, napsugaras délelőtt érkeztünk ki az 
East-Warburton-i Cserkészligetbe, és máris jó 
hangulatban állítottuk fel a sátrainkat. A tábor alatt 
képzeletben Matyóföldre kirándultunk, előkerültek a 
hímzések, matyó kötények és máris indult a munka. 
Röviden megismerkedtünk a vidékkel, főleg a három 
legismertebb faluval: Mezőkövesd, Szentistván és 
Tárd. Ismét elcsodálkoztunk, hogy közeli kis faluknak 
más és más a viselete, hímzése és szokásaik. Bizony, 
nagy előny, hogy nem volt televízió és az embereknek 
a munkán kívül, másra is volt idejük. Örömmel 
üdvözöltük látogatóinkat, nagyszerű, hogy mivel 
Melboume-höz közel vagyunk, könnyen elérhető a 
tábor. Este nagyszerű tábor-tüzünk volt, aztán sokáig 
beszélgettünk, tervezgettünk. Vasárnap Rákóczi 
imájával kezdtük a napot:

Urunk, Istenünk!
... Gyújtsd fe l a kölcsönös szeretet lángját
S újra és újra kérlek
Add, hogy szereteted gyarapodjék
Hogy ez az isteni láng
Eméssze fö l viszály kodásainkat...

Azután, peregtek az órák, festettük a matyó mintás 
tojásokat és készültünk az esti tábortűzre, egy 
népmese bemutatásával. Mindenki kapott egy 
szerepet, a gyerekek a hatfejű sárkányt alakították (én 
voltam a hetedik fej). Délután olyan meleg volt, hogy 
lementünk fürödni a Yarrába. Persze hideg volt, de 
hideg az a víz nyár közepén is. A tábort-tűzi szám 
nagyon jól sikerült, rengeteget nevettünk és örültünk 
az együttlétnek.
Túl gyorsan eltelt a három nap, de máris tervezzük a 
következő tábort, amikor vendégül szeretnénk látni 
minden cserkész mamát és papát, hogy közelebbről 
megismerkedjenek a cserkészélettel.
Addig is szeretettel kívánok.....Jó munkát!

Kovássy Marianne cscst.

A táborban résztvevői....
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2005
ÁPRILIS

Jeles napok; 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április. 
Április 24. Szent 

György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 

naptól számítja. 
(Persze, ez a 

helyzet 
Magy arorszá gon!)

MINDENRE VAN ORVOSSÁG...
- Képzeld, szereztem egy fantasztikus jó 

gyógyszert!
Igen? És mi ellen szeded?

- Azt még nem tudom, de napról napra jobban 
érzem magam.!

HA KERESD A M ÚLTAD....
- Mond, miért vagy úgy elkeseredve?
- Képzeld, megkértem valakit, hogy segítsen 
felkutatni az őseimet, hogy összeállíthassam a 
családfámat.
- Na és, mi ebben a baj?
- Az, hogy most nem győzöm pénzelni, hogy 
hallgasson... .arról, amiket felfedeztünk!

NA, EGY BOLOND VICC
A bolond kötelet húz maga után. Odamegy a 
rendőrhöz:
- Nem látta a láthatatlan embert, biztos úr?
- Nem.
- Ha meglátja, szóljon neki, hogy megtaláltam a 
kutyáját!

AZ ELŐ RELÁTÓ......
Álláshirdetést pályázva, a jelentkező elmegy az 
interjúra és előadja képesítését és tudását. A 
jövendőbeli főnöke meg van elégedve mindennel, és 
a megbeszélés végén közli a pályázóval, hogy mennyi 
lesz a fizetése. De tudva, hogy nem elegendő a 
hirdetett állásra, hozzá teszi:
- Természetesen ez az összeg, később emelkedni fog.
- Rendben van, akkor később visszajövök, volt a 
válasz!

TANULHATUNK AZ ÜGYÉSZTŐL IS ...
- Vádlott, válaszoljon őszintén. Úgy történt a betörés, 
ahogy azt az ügyész úr elmondta?
- Nem, bíró úr, de meg kell mondjam őszintén: az ő 
módszere sem rossz!

....hagyjál békén, nem látod, hogy az 5 éves 
tervemen dolgozok....
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2005 MÁRCIUS 15
MAGYAR k ö z po n t

MELBOURNE

A Hősi emlékmű 
koszorúzása a 

melbourne-i magyar 
egyesületek nevében. 

Emlékezés 1848 as 
forradalomra és a 

izabadságharc hőseire!
ÉLJEN A MAGYAR 

SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!
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A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
A márciusi összejövetelek legértékesebb műsora pont 
15,-ikére esett, szép előadás keretében a szereplők 
nagyon kitettek magukért. Sebestyén Joli és Torsza 
Sándor fő-fő szereplésével az örök ifjú Oláh Erzsiké - 
Nemes Judit - Papp Károly (a már jól ismert magyar 
Liberácsink) és Várnai Lajos a többszörös válogatott 
futballistánk közreműködésével, és a Sydney-i 
vendégek között volt egy másik kitűnő zongorista, 
olyan, mint a mi kedves Papp Károlyunk, azzal a 
különbséggel, hogy ő még énekelt is. Nevét szeretné 
titokban tartani, és persze ezt a kérést nekünk 
kötelességünk betartani. Attól fél, hogy az özvegyek 
üldözőben vennék, ha a nevét megtudnák! Minden 
esetre ez a márciusi ünnepély volt az egyik legjobban 
sikerült felejthetetlenül szép műsorunk az Arany 
Partok-on.
Van most már hat (6) nyugdíjba vonult futballistánk, 
akik közül hárommal (3) többször játszottam, fiatal 
koromban, (vagy ők játszottak velem) - névszerint: 
Láng Ferenc, Juhász Imre és Cukkennan Tibor. 
Beszéltünk egy lehetséges "rangadóról” - de többség 
úgy határozott, hogy most már inkább csak 
beszélgessünk az elmúlt időkről, az nem olyan 
fáradságos, mint loholni a pályán. Mi már ezt 
megtettük 20-30-40 évvel ezelőtt, most csak jó 
visszaemlékezni a felejthetetlen időkre.
Annyi szép emlék jut eszünkbe, hogy a keddi 
napokon a helyiségünkből a következő csoport 
"söpör" ki bennünket. De így van ez jól, hiszen úgy 
várja mindenki a keddeket, hogy ismét
találkozhassunk, békességben, barátságban, kedves
magyar társaságunkban.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk, de 
ha többen jönnek, (pláne ha más államból) kérem, 
értesítsenek bennünket a (07) 5504 6637
telefonszámon. Nem szabad elfelejteni a Keddeket az 
Arany partokon, amikor szívesen látja tagjait és 
vendégeit a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

A legutolsó Kisújságból kimaradt, de most
bepótoljuk a megemlékezést, a Joli, Magdi és a Sanyi 
szereplését megörökítő kép, mait most ezúttal lehet 
látni a Kisújság hasábján!

Köszönet, szereplésükért, és remélhetőleg több ilyen 
alkalom lesz majd a Klubban!

LicyJoJ2245
Ha az utazási célja Magyarország 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

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

E gyén i é s  c so p o r to s  utakat Olcsó árakon 
Intézi: SchwarczGara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhunth 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

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 
az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A MÚOSZ TERMÉSZETES 
ÉTELMINŐSÉG MUNKACSOPORTJA 

márciusban, sikeres rendezvényt tartott.
Téma: az egészséges táplálkozás és élelmiszerek, 
italok, az egészséges táplálék-kiegészítők. Az érdekes 
előadásokat a Földművelési Minisztérium Agrár 
"Marketing" Centrum, az Egri Borászati Kutató 
Intézet, a "Monet 2000 Kft" képviselői tartották. A 
felkért hozzászólók voltak: A Szürkemarhát 
Tenyésztő-, a Mangalicát, - az Emut Tenyésztő 
Egyesületek képviselői, a gödöllői Szent István és a 
debreceni Agrár Egyetem tanárai. Az "aperitifet", a 
kiváló magyar élelmiszereket, a "hungarikumokaí" az 
Agrár Marketing Centrum, az emuhús-kostolót az 
Emutenyésztők Egyesülete / Pinczi Hússtop, Monet 
emufaim / kínálta. Az Egri Novum Couvée, az 
emuhúshoz is ajánlott pikáns vörösbor "atyja" Gál 
János /FVM Egri Szőlészeti-Borászati Kutató Intézet)

Az Emutenyésztők Egyesülete kéri az Ausztráliában 
működő civil szervezeteket, hogy tapasztalat-csere 
céljából, szeretne felvenni kapcsolatot az egészséges 
táplálkozással foglalkozó, és azon termékek iránt 
érdeklődő személyekkel. Az Egyesület címe: 1132. 
Budapest. Visegrádi utca 12. Szeretettel váijuk 
soraikat!

...és még egy másik jó emus recept....
RAKOTT EMUHÚS RÓMAI TÁLBAN
(magyar emufarmer receptje)
Hozzávalók: (4 személyre) 20 dkg vegyes zöldség; 40 
dkg gomba; 40 dkg póréhagyma;
Páclé hozzávalói: 3 dl száraz vörösbor; 1 dl olaj; só; 
oregano; fekete bors; borókabogyó; bazsalikom; 4 
gerezd fokhagyma; 2 db eukaliptus levél.
Elkészítése: a húst vékonyra szeleteljük. A római 
tálba helyezünk egy réteg emuhúst, egy réteg apróra 
vágott póréhagymát, majd egy szelet gombát. A 
rétegezést addig folytatjuk, míg el nem fogynak a 
hozzávalók. A kész tálat leöntjük az elkészített 
páclével, és legalább egy napig pácoljuk. A pácolás 
után a római tálat sütőbe helyezzük, és készre sütjük. 
A sütőbe helyezés előtt a római tálba - ha van még 
egy hely - karikára vágott burgonyát tehetünk, 
hagymakarikákkal tűzdelve. Tejföllel gazdagon 
meglocsolva sütjük ki. így együtt sütve a köretre 
sincs gondunk, egy ízekben gazdag, "szuper" finom 
körettel leszünk gazdagabbak.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT,
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. ÁPRILISI NAPTÁR.____________ _
Április 3. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet. 

Április 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
Ifjúsági Műsor 

Április 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet. 

Április 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

MEGHÍVÓ!
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 és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt

EBÉDDEL
egybekötött

ZENÉS, KLUBNAPJÁRA.
Április 3-án és 26-én d.e. 11 órától
Finom, választékos, sütemények, italok.

Italok a helyi bárban kaphatók.
A belépő és háromfogásos ebéd $23.00.

Italok a helyi bárban kaphatók.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás, (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,Házy Irén 9707 1378 
telefonszámokon.

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

Az első tanítási tanfolyam Április 4.-én (Első 
hétfője Áprilisnak) kezdődik, és a már jelentkezett 
érdeklődők a "Photo-Shop"-ot fogják tanulni, 5x2 
órás tanfolyammal.

Elhatározás született arról, hogy egy arra 
megbeszélt alkalomkor a Klub egy "Hang és a
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Komputer" címmel nyitott napot rendez, ahol a 
megjelentek a hangfelvételek, CD készítés 
hanglemezről és mindennemű "hanggal" összefüggő 
információkról kaphatnak felvilágosítást. Ezen a 
napon berendezések bemutatása és a kapható "Soft- 
ware"-ek használata is bemutatásra kerülnek. A 
Kisújság hirdetni fogja ezt az összejövetelt (május 
közepére tervezzük), amire majd mindenkit 
szeretettel várunk!

A Hungaroskills.net tanítás is tovább folyik, 
az első kurzus Március 22-én kezdődött, a Rnox 
Idős Magyarok összejövetelei alkalmával; Reggel 10 
órától - déli 12-ig. Már több jelentkező van, mint 
amennyi gép áll rendelkezésünkre, ezért tehát kérem 
azokat, akik szeretnének részt venni a tanfolyamon, 
előre jegyezzék be nevüket Szeverényi Lászlónál, a 
Knoxi összejövetelek alkalmával, vagy hívják 
telefonszámán: (03) 9879 8203. A vasárnapi-tanítás 
megszűnt, csak minden második kedd reggel lesz 
Hungaroskills.net tanítás.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Találkozunk a Magyar Központban.
760 Boronia Road Wantima. 3152.

Áprilisi összejövetelek: 4-én és 18-án.
Az év harmadik összejövetele Március 8-án volt. A 
vezetőség szorgalmasan készült erre a dátumra, 
hiszen kettős esemény volt ez alkalomból. Először az 
idősek hetét ünnepeltük, majd az 1848-as dicső 
szabadságharcról emlékeztünk meg. Énekkarunk szép 
dalokat énekelt az alkalomnak megfelelően. 
Meglepetésként Kratz János szólóban, jelmez 
ruhában, a dalnak megfelelően, énekelte magyarul a 
Wlatzing Matilda nótát, amit a kórus is ismételt. 
Szavalatok hangzottak el, majd az ünnepi beszédében 
Teleky László csalt könnyeket szemünkbe. 
Visszaemlékezett a 48-as szabadságharcban a nők 
szerepéről, fontosságukról, hősiességükről. 
Különösen kiemelte Lebstück Máriát, akinek 
történetét Huszka Jenő örökítette meg a Mária 
Főhadnagy című zenés feldolgozásában.

Húsvéti ünnepek is korábban vannak az idén. Ez 
alkalommal is készülünk jó  ebéddel, tombolával és az 
elmaradhatatlan bingóval. Sajnos, mire az Újság 
megjelenik Április lesz, de remélem, a szerkesztőség 
és minden olvasója az ünnepeket kellemesen töltötte 
el, felszabadulva a böjt, majd Jézus keresztre feszítése 
szomorúságából, ünnepelve a Feltámadást tiszta 
szívvel, tele reménnyel az év további részére.

Teleky Ilonka.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Mehvay Ref. 62 C 7.
Áprilisban 13-án és 27-én tartjuk összejöveteleinket, 
nagyszerű, változatos finom ebéddel, kávéval, 
süteménnyel és különböző szórakozási lehetőségekkel 
várja a tagokat és minden jóakaratú vendéget.
Március 2-án az Árpád Otthon kiküldöttje előadást 
tartott, tájékoztatást adott az új házi-rendről, valamint 
az Otthon tervezett kiszélesítéséről, és a 
lehetőségekről azok esetleges igénybevételéről. 
Titkárunk, Simma Edith ismertetett egy öt napos 
Sydney-i út lehetőségeit.
Március 9-én a WOPAG, Klubunk vezetőségével, 
közös kiránduláson vett részt, ahol többnemzetiségű 
csoport is megjelent. A Ruffy Park szépen rendezett 
kirándulóhely, padokkal, asztalokkal ellátva. A Klub 
vezetősége volt a "vendéglátó" csoport élén. 
Elkészítették, és feltálalták a finom sültkolbászt 
salátával, amit friss gyümölcs követett, mint édesség. 
A jó idő is meg volt rendelve, (rábeszéltük az 
"időjárás felelőst"...) A vezetőség tényleg kitett 
magáért, köszönet, fáradozásaikért.
Március 16-i gyűlésünk az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékeit idézte fel........száll az ének
szájról szájra.....szál az emlékezés szájról szájra....,
így ápoljuk nemzetünk történelmét. A megemlékezés 
a Hinusszal kezdődött, majd Kocsis Margit elnökünk 
méltatta 1848 emlékét. Elmondta, hogy a márciusi 
ifjúság lelkes forradalma végső fokon az aradi 
kivégzésekkel, október 6-án lett vérbe fojtva. 
Hasonlóságra mutatott rá az 1848 és az 1956-os 
események között. A beszéd után, elnökünk a 
"Láthatatlan Zászló" - Vass Albert versével hívta fel 
a figyelmet, hogy a zászló, ha nem is látható, de 
szívekben lobogjon addig, amíg egyszer igazából 
loboghatnak a magyar birodalom utcáin.... A 
reményét úgy fejezte ki, hogy a Hinusz, ami 
imádságunk, - a magyarok Istene megszívleli - és nem 
hagyja el népét.....
Március 21-én a "Federation of Ethnie Community 
of Australia" Multikulturális" ünnepélyt tartott a 
Whitehorse Art-Centre-ben. Ennek keretében, 
elnökünk, Kocsis Margit kitüntetést kapott Klub
vezetői érdemeiért. Természetesen, ezt a kitüntetést 
elnökünk nem csak a saját munkájáért érdemelte ki, - 
mert szerinte - nem érhetett volna el ilyen szép 
eredményt a vezetőség és a segítő tagság nélkül.

És végezetül, de nem utolsó sorban meg kell 
emlékeznünk a "csendesen dolgozó" Kulcsár
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családról, hiszen tizenöt éve Klubunk lelekes tagjai. 
Erzsiké alapító tagja a Klubnak, és az óta, is 
választmányi tag. Feri, szó nélkül mindig ott van, 
ahol segíteni kell. A Kulcsár házaspár e hónapban 
ünnepelte 50.-ik házassági évfordulójukat. Arany
lakodalmuk alkalmából a Klub nevében kívánok sok 
szerencsét, jó egészséget családjuk körében, - és a 
Klub örök itjai között is, szeretetben hosszú életet.

Nagy Jocó.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
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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 IT  Z R О Y.

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

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

BRIMBANK-I (ST.ALBANSt IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) Az 2005-évi összejövetelek mint mindig, 
minden hétfőn 10 órától 4 óráig a megszokott helyen. 
Az összejövetelekre 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.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Április 2-án) lesz megtartva a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.
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Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
M űsorv ezető: Solymo ssy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fomm.

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 hétfőn 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!
Kérem, figyeljék a májusi 
kiadást, amiben részletesen 
ismertetjük a már bejelentett 
tervezett, társas utazást 2006-ban 
Magyarországra. A hathetes 
otthon tartózkodást az ötven éves 
októberi forradalom megemlékezésével kapcsoljuk 
össze, valamint meglátogatjuk Magyarország, Erdély 
és a Felvidék nevezetes helyeit. Jelentkezni lehet a 
Kisújság telefonszámán, és Szeverényi Lászlónál.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

