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A MAGYAR HÚSVÉT
A Keresztény világban Húsvét Krisztus 

feltámadásának az ünnepe. Az egész világon, de főleg 
Európában és így Magyarországon is a tavasz, a 
festett tojás, a pálmaágat helyettesítő barka, a locsolás 
jellemző a többnapos húsvéti ünnepre.

Húsvétkor felmerül a kérdés, hogy miért pont 
a nyuszika hozza a piros tojást? A választ, a tojáshoz 
és a nyuszihoz kapcsolódó népi hiedelmekben 
kereshetjük.

A tojás ősidőktől kezdve az eredet, a 
termékenység, a születés és az újjászületés egyetemes 
jelképe. A keresztény Húsvét, mint az ősi, tavaszi 
termékenység ünnepek leszármazottja, természetesen 
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 mellett 
jelennek meg, mint a Húsvéti Ünnepek hírvivői.

Gyermekeink, unokáink felé a jelképes 
nyuszika vigye a szülői szeretetet, teremtsünk békét, 
megelégedést családunkban, hogy tovább 
fejlődhessenek, gyarapodjanak, ahogy azt elképzeltük 
amikor családi életre léptünk!

Az Ausztráliai Kisújság 
szerkesztősége Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket Kíván 

minden kedves olvasójának!
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Szép Ernő a budapesti Sajtóházban
Szép Ernő а XIX. században született budapesti 

hírlapíró, a Nyugat költője, sokunk kedvence. A 
nagyváros vadonában magányosan élő fiatalember, 
egyszerű hangvétele, tiszta hangja, képeinek 
eredetisége, nyelvének finom csengése szinte 
meghatják olvasóit, nézőit. Verses könyvein kívül, 
van egy nagy sikert aratott műve regényben, színpadi 
műben: A lila akác.
A Patika című színművét 1920-ban mutatta be először 
a Belvárosi Színház. A Kávécsamok, Tűzoltó, 
egyfelvonásos vígjátékát ez évben az Örkény Színház 
tűzte műsorára Mindkét egyfelvonásost, Besenyei 
Géza rendezte. Mindkét darab főszereplője: Kerekes 
Éva és Szeles László.
Szép Ernő kedvelt műfaja a szerelmi „krimi”, ahol az 
emberi, asszonyi szív van igazán veszélyben. Fanny, 
(Kerekes Éva) a pesti kávécsamok melegszívű 
tulajdonosnője leleplezi a „kuglóf-betyár” árva 
agglegényt, Alajost (Szeles László). Derecske város 
délceg tűzoltó őrmesterét (Szeles László) özvegy 
Karácsony Jeremiásné (Kerekes Éva) teszi próbára. A 
városban kigyulladt tűz eloltása fontosabb-e, vagy az 
ő szívében kigyulladt szerelem lángja? Ezekből a 
csapdákból igazi férfi csak egy úton menekülhet ki...

A színházi közönség hosszas tapssal ünnepelte a 
kiemelkedő színészi, rendezői alkotást, a pergő, 
vidám színműveket.

Aki hazalátogat a közeljövőben, és jól akar 
szórakozni, ezen darabok megnézése ajánlatos!

HALNA.CABXA
TRAVEL Л еШ С У
Uc.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

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

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét -
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ M EG M IN K ET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk seyfteni 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLÜHom e Loans
ABN 18 066 912 721

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

167 C hurch Road, D oncaster, Vic. 3108. 
Phone: (03) 9855 9266

MAG y  a r N APLO írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Léteznek az Óriáshullámok
Időnként harminc méter magas hullámok is 
megjelennek az óceánokon. Létezésüket sokáig a 
sellőkhöz és tengeri szörnyekhez hasonlóan a képzelet 
játékának minősítették, de ma már műholdak 
radarfelvételei szolgálnak bizonyítékul. Intenzív 
kutatómunka kezdődött a jelenség megértése 
érdekében, és a kutatók reményei szerint tíz év múlva 
már megbízható előrejelzéseket is kaphatunk. A 
tengerészek már századokkal ezelőtt is meséltek 
gigantikus, félelmetes hullámokról, a 20. Században 
pedig vitathatatlan megfigyelési adatokat rögzítettek 
róluk. A „The New York Times” egy csokorra való 
történetet gyűjtött össze óriáshullámok és hajók 
találkozásáról. 1933-ban a Csendes-óceán északi 
részén egy amerikai hajó legénysége 34 méteresre 
becsülte a rájuk támadó hullámot. 1966-ban a New 
York felé hajózó olasz Michelangelo óceánjárón a

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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vízszint felett 24 méter magasban ütött lyukat egy 
óriáshullám. 1995-ben újév napján az Északi-tengeren 
egy olajfúró platformon lézeres magasságmérővel 26 
méteresnek találták az óriáshullámot. 2000 
februárjában egy brit kutatóhajó Skóciától nyugatra 
egy viharban 29 méteres hullámmagasságot mért. 
2005 áprilisában a Norvég Dawn nevű óceánjáró 
került bajba az USA keleti partjánál, Georgia 
közelében. A hullámok a 10. Emeletet is elérték, az 
egyik utas szerint a hajó úgy hánykolódott, mint a 
dugó a fürdőkádban. A beszámolók ellenére sokáig 
szkeptikusan fogadták a híreket a szakemberek. 
Nehéz egy hánykolódó hajóban reszketve felbecsülni 
a hullám magasságát -  mondták. A hullámok 
keletkezését leíró matematikai modell tízezer 
évenként mindössze egyetlen egy óriáshullám 
megjelenését prognosztizálta. Az ellentmondás 
feloldására szisztematikus adatgyűjtésbe kezdtek, 
műholdak megfigyelési adatait elemezték. A 
MaxWave program keretében egyetlen háromhetes 
időszak radar-adataiban 10 darab, legalább 25 méter 
magas hullám megjelenését észlelték. A 
radarmegfigyelések nem fedték a teljes óceáni 
felszínt, így a megfigyelési adatok alapján úgy 
becsük, hogy bármely időpontban körülbelül tíz 
óriáshullám létezhet egyszerre. Az óriáshullámok nem 
hasonlítanak a „cunami” hullámaira. Tengerrengés 
után a hullámok csak a partközeibe nőnek nagyra, az 
óriáshullámok viszont nem jönnek partközeibe, 
hatalmas méreteiket a nyílt vízen mutatják meg. 
Néhány helyen gyakoriak, másutt soha nem fordulnak 
elő. Ott jelennek meg sűrűbben, ahol erősek a 
tengeráramlások -  ilyen helyek például az Agulhas- 
áramlás Dél-Afrika mellett, a Kuroshio-áramlás Japán 
mellett és a Golf-áramlat az Egyesült Államok keleti 
partjánál és a Bermuda-háromszögben. Hatalmas 
hullámok keletkeznek, ha az erős áramlat széllel vagy 
szembe mozgó hullámokkal találkozik. Az áramlás 
átformálja a hullámokat, kisebb lesz a távolság a 
hullámhegyek között, és ezzel együtt megnő a 
hullámhegyek magassága. A nyugatra tartó Agulhas- 
áramlás például gyakran találkozik erős keleti széllel, 
és itt a szokásos hullámok között rendszeresen 
megjelenik egy-két óriáshullám -  ezt néhány tankhajó 
már alaposan megszenvedte. Az áramlás és a szél 
kölcsönhatása mellett más okai is lehetnek az 
óriáshullámok létrejöttének.

Gvimóthv Gábor: Nyelvlecke
(folytatása a Márciusi Kisújságban megjelent résznek)

Bandukoló, miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kapat.
Avagy csúszkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog.
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol.
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, aki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik, 
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik.
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődöng, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Am egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz -  

Itt kóvályog, itt ténfereg... 
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönük,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet....!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyűjtemény a világba szétszéledt magyarok és magyar

származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról

Akik által a világ előbbre haladt -  az emigráció nagykönyve a XXI.századnak

l. KÖTET: mm  is CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK 
ll. KÖTET: KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK BEMUTATÁSA
Még nem készült felmérés arról, hogy a világba szerteszéledt magyarok hol, mennyien vannak, s 

mire vitték. Pedig magyarok millióinak nyújtott otthont az elmúlt másfél évszázadban Amerika, Auszt
rália, Afrika, Ázsia és Európa számos országa. Befogadták honfitársainkat, munkát, szabadságot kap
tak boldogulásokhoz. А XXI. század küszöbén a Magyarországon és világ számos országában tevé
kenykedőszemélyekés közösségek széles körű  összefogásával, közreműködésével elkészül ez a törté
nelm i munka.

A kétkötetes gyűjteményes könyv I. kötetében személyek, családok, a ll.kötetben a közösségek te
vékenységeit, tagjait mutatjuk be képes, olvasmányos formában -  természetesen, azok életrajza is be
kerülhet, akik már nincsenek közöttünk. Kiadványunkkal reprezentálni kívánjuk, hogy bármerre viszi a 
sors a magyarokat, tisztességgel helytállnak és jelentős teljesítményekkel járulnak hozzá a magyarság 
hírnevének népszerűsítéséhez. Várjuk a Magyarországra hazatelepültek jelentkezését is, akik hosszú 
évek után tértek vissza az óhazába.

A Médiamix Kiadó, amely korábban -  a többi között -  az Amerikai M a g ya ro k  Arcképcsarnoka vala
m int az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa című kiadványokat megjelentette, 2007-2008-ban széles 
körű kutató és szervező munkát szervez, hogy a gyűjtemény 2009 első felében megjelenhessen.

A könyv több száz oldalon, A/4-es formátumban, két kötetben, színes, aranyborítóval -  portréké
pekből álló belső, s hátsó borítókkal - ,  belül fekete-fehér szövegkörnyezetben, egy-egy pályafutást egy 
oldalon maximalizálva kerül kiadásra. Terveink között szerepel a könyv önálló website-jának és színes 
kiadású CD-jének az elkészítése is. A könyv ára, várhatóan -  kötetenként -  Magyarországon 6900 Ft, 
külföldön 50 USD, illetve 40 euro lesz, s elővételben megrendelhető.

Terjesztő hálózataink révén kiadványunk -  Magyarországon kívül -  eljut az Amerikai Egyesült Álla
mok, Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és az Európai Unió magyar közösségeihez,intézmé
nyeihez, számos könyvtárba és könyvesboltba. (Jelentkezési információk a túloldalon.)
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Megjelenési lehetőségek
A jelentkezéseket a Szerkesztő Bizottság a beérkezések sorrendjében tartja nyilván és folyamatosan 

szerkeszti,mivel a terjedelem korlátozott, kérjük Jelentkezési Lapját mihamarabb küldje el az alábbi címre:

M édiam ix Kiadó Szerkesztősége 
1581 Budapest, Pf.100 

Email: media.mix@chelio.hu 
Telefon: 36/209-28-00-88

Az érdeklődőket kérésükre tájékoztatjuk az adott országban, közösségben megbízott szerkesztő, 
szervező munkatársaink elérhetőségéről, akik a helyszínen részletes tájékoztatást nyújtanak és segíte
nek a könyvben megjelenő anyag összeállításában is.

A Magyarok a nagyvilágban című könyv
I. kötetében az egyéni, családi életutak, karrierek kapnak helyet.
А II.kötetben pedig magyar közösségeket, szervezeteket mutatunk be.
(Klubok, egyházi közösségek,iskolák, vállalkozások, cégek, egyesületek, együttesek stb ... jelentke

zését várjuk!)

A kiadó anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért támogatásokkal és a költség-hozzájárulásokkal je
lentethető meg a könyv.

1. Fél oldal terjedelem esetén -  kb. 20-25 sor + portrékép illusztrálásával 
- 1 0 0  USD a költség-hozzájárulás.

2. Teljes oldal terjedelem esetén -  kb. 45-50 sor + portréfotók, csoportképek illusztrálásával 
-  200 USD a költség-hozzájárulás.

3. Szponzorálás: Várjuk azok jelentkezését is, akik támogatásukkal kívánják elősegíteni a történel
m i munka megvalósítását -  részükre elküldjük a szponzori ajánlatunkat!

J E L E N T K E Z É S
Részvételi igény bejelentése a MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN című könyvben történő megjelenéshez.

mailto:media.mix@chelio.hu
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén I -  3 óráig délután. Mindenkit 
szeretettel várunk, (nem csak a tagokat) ha valakinek 
Komputer problémája van, ossza meg velünk!

Az államilag támogatott "My Connected 
Community" mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása megkezdődött -  minden 
hónap második és negyedik péntek d.u. 1 és 3 óra 
között. A komoly munka megkezdődött és a kijelölt 
három Idős Magyarok Klubja elkezdte az Internetes 
bejelentkezést. A következő lépés a Klubok 
Honlapjainak felállítása, és csak az után tudjuk 
megeszközölni a hivatalos megnyitást. Erről majd a 
következő Újságokban adunk hírt. A Komputer Klub 
tagjai is besegítenek a „connected community,, 
mozgalomba többen megjelennek minden pénteken, 
hogy az arra rászorulóknak segítséget tudjanak 
nyújtani.

Kezdőknek újra indult a Hungaroskills.net 
tanítás -  minden második kedden (amikor a Knox 
Idősek Klubja találkozik) a Központban 10-12 
óráig. Jelentkezni lehet a Kisújság telefonszámán: 
(03) 9879 8203. (vagy meglátogatni a Knox Idős 
Magyarok Klub összejövetelét, és átjönni a Komputer 
szobába, ismerkedni a helyzettel.)

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
Australasian Consumer Fraud 

Taskforce jelentéséből! 
Komputeresek figyelem!
Scams Target you -  Protect yourself!
NHW has undertaken to support the Australasian 
Consumer Fraud Taskforce in it’s ongoing themes 
around seif protection írom the many scams around 
us! We intend providing a scam theme each month 
fór the next four months.
Scams costs everyone, and anyone can be a target -  
you may already have been scammed.
That surprise lottery win is in the mail, the email 
from your bank, the free holiday, the guaranteed 
income, the amazing share offer over the phone -  all 
these can be fronts fór scams.

Somé are very easy to spot while others are so sneaky 
you may not know they are scams.
You can protect yourself -  Most scams need you to 
do something before they work üké:

Sending mkoney based on promises that tűm out 
to be false.

Giving out your personal details to people who 
tűm out to be scammers.

Agreeing to deals without getting advice or 
buying a product without checking it out properly. 
You can protect yourself by following the steps 
below: (You know the golden rule -  if it sounds too 
good to be true, it probably is.)
MONEY; Never respond to an email asking you fór 
your PINs or passwords. -  Never send money to 
someone you don’t know or trust. -  Only invest with 
licensed financial service providers.
PHONE; Be suspicious of unexpected calls and text 
messages. -  Hang up. Or text „STOP” to unwanted 
messages. -  Don’t give out your number to just 
anyone.
COMPUTER; Keep your protection software 
current!
A fenti angol szöveg mindenkit érint, aki itt él 
Ausztráliában, ezért fontos eredetiben leközölni. 
Ha valaki magyarul szeretne felvilágosítást a fent 
említett dolgokról, hívja a szerkesztőség 
telefonszámát; 9879 8203; vagy érdeklődjön 
kérdéseiről a Komputer Club összejövetelein.

M s s z í p c z á s :
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e.10 és d.u.6 óra között a 

(03) 9878 3663 telefonszámot.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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HÁBORÚ.....
Beszélgetnek a bolondok a háborúról.
- Igen, szörnyű volt -  mondja az egyik.
- Én is egy csatában elvesztettem a fél lábam.
- De hiszen neked megvan mind a két lábad! - szól 
oda egy társa.
- Na, igen, mert a csata után megtaláltam!

2 0 0 7
ÁPRILIS

Jeles napok: 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április 6. Nagy
péntek; Április 8. 

Húsvét Vasárnap; 
Április 9. Húsvét 

hétfője. 
Április 24. Szent 

György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

mondhatjuk 
Magyarországon!)

MICSODA KÁR....
Az orvos bánatosan mondja a feleségnek:
- Asszonyom, el kell készülnie a legrosszabbra....a 
kedves férjének már csak pár órája van hátra.

Na, szépen nézünk ki doktor úr -  mondja, mit 
csinálok azzal a sok gyógyszerrel, amit fel írt neki 
és megvetetett velem?

MÓRICKA -  AZ OKOS....
A tanító-néni megkérdezi a gyerekeket, hogy miért áll 
a gólya egy lábon?
Móricka nyújtja az úját....
- Na miért?...
- Mert, ha azt is felemelné, felborulna szegény....

VESZÉLYES, DE MEGTÖRTÉNHET.....
Két részeg kecmereg a sínek között...Azt mondja az 
egyik:
- Jaj, komám, de magasra visz ez a lépcső!
- Az semmi, de milyen alacsonyan vannak a korlátok!
- Nem baj haver. Már hallom, hogy jön a lift, 
beszállunk a következő emeleten!
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2 0 0 7 .  M Á R C I U S  1 5 .
M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
M ELBOURNE.

megemlékezés, koszorúzás, 
szoboravatás.....
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Képek: Madai Sándor felvételei
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2  $ a v e  У
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

ex
©

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9 7 6 1  6 7 6 5
EMAIL: info@ 2saveu.com.au  
WEB: ww w.2saveu.com .au

J В TAEKtfONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

BURAI G YULA NAG YM ESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
MIKOR ÉS HOL?

Boronia: Wantima Health & Squash Club 
258 Scorsby Road, Boronia.

Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 
Wantirna: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

Szerdán este 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 04Ö9 809608 telefonszámokon.
,r i -- - - ^ ^_______ ______I____________ — _________

Régi fényképeit 
ú jjá  varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADA1 SÁNDOR
(Hungaroskülnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. ÁPRILISI NAPTÁR.

Április 1. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Április 6. Nagy péntek
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet 
este 7 órakor Katolikus Liturgia.

Április 8, Vasárnap
A Szent Coiman templomban
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise utána
HÚSVÉTI BÚCSÚ.

Április 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Társadalmi Szövetkezet Klub-nap ebéd. 

Április 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Április 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

d.e.ll:30 órakor Regnum ebéd a társalgóban, 
ha van elég jelentkező.

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 15.-én déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
Jó ebédhez szól a nóta....

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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FIGYELEM !
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

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

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

M AG YAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantima 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

nagy választékban
Könyvtári órák:

minden csütörtökön, 11 tői - 1 óráig, és 
minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig.

HIRDETÉS
ELSŐBÁLOZÓK a 2007-es ANNA BÁLRA 

Szeretettel várjuk és meghívjuk mindazokat a 
fiatal lányokat, akik első bálozók szeretnének 

lenni és fiúkat kísérőknek az idei 2007-ben 
rendezendő Cserkészbálra.

A Cserkészbái 2007 Július 21.-én szombaton lesz 
megtartva a Magyar Központban.

A jelentkezést Szilágyi Pirinél kérjük a 
következő telefonszámokon:

9752 1481 vagy 0438 454 704 
______Az előkészületek kezdete, májusban._____

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 KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR
CITIZEN S CLUB HÍREI......9' .... ..................
A Klub Április 3-án és 17-én tartja 
összejövetelét a Melbourne!
Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantima. 3152. Mindenkit szeretettel 
várunk!
Szén Március 15. Ünnepélv a Knox-i Idős Magyar 
Klubban.
A napot megelőzően, (mert akkor volt a hivatalos 
összejövetel) Március 6-án tartottuk meg ezt a 
nemzeti ünnepünket. A Magyar és az Ausztrál 
himnusz elhangzása után elnökünk Tóth Tériké 
mondta el megnyitó beszédét.

Elnökünk előadásában visszatekintett a 
történelmi múltba és az akkori európai, helyzetet tárta 
elénk. Elmondta, hogy a francia polgári forradalom 
nyitotta meg a folyamatot, az európai feudális 
rendszerek megdöntésére. Őseink, Kossuth Lajossal 
az élen, hősiesen küzdöttek a hűbéri hatalom ellen, 
ami sajnos Magyarországunk teljes 
önállóságvesztésével végződött. Véres megtorlás, 
bitófa jutott hőseinknek, első megválasztott független 
magyar miniszterelnökünket, Batthyány Lajost is 
kivégezték.
Sóos Bella adott angol nyelvű ismertetőt, a 
vendégeinknek.
Ezt követte nemzeti dalunk a „Talpra Magyar” 
szavalat, amit Nagy Imre és a kórus együttes adtak 
elő, igazi mély érzéssel. Ezután a „Bánk Bán” 
operából részleteket énekelt Orbán, amit Házy Irénke 
„Szülőföldem” szavalata zárta be a művészi 
sorozatot.

Volt egy fiatal szereplőnk is, Biszák Júlia 
tanítványa, aki a „Oh Danny Boy” című dalt énekelte 
el, amit a közönség nagy lelkesedéssel fogadott.
A kórus, Sóos Bella vezetésével, úgy mint mindig, 
most is kiválóan szerepelt, a korhoz és a nemzeti 
ünnepünkhöz méltó megemlékezések keretében! 
Megemlékezésünk mindenki számára visszaidézte 
országunk dicsőséges korszakának, nagy napjának, és 
egybe gyászos korszak kezdetének idejét. Mindenki 
számára visszaidéződik a híres Kossuth nóta refrénje: 
„Éljen a magyar szabadság, éljen a Haza”!

Hálásan köszönjük a szereplők közreműködését, 
hogy tudásuk legjavával segítették e nagy magyar 
korszak és nap színvonalas megünneplését. NB.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA ÉLJEN A M AG YAR  
SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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ÚJ IDŐS MAGYAR KLUB
A „ T I S Z A V I R Á G ”
MELBOURNE-BEN.

Találkoznak: 24 Vipont Street, Footscray 3011 
Minden szerdán reggel 9—töl délután 3:30-ig.

Kellemes meglepetés volt a meghívó, amit kaptam az 
új Klub megnyitó ünnepségére, ami Február 28-án 
volt. A megnyitó ebéden az új tagság mellett a helyi 
város kiküldöttjei is megjelentek. A jó hangulatban és 
szeretetben ünneplő társaságot, elnökük, Boros 
Veronika köszöntötte. A 
Maribymong város
polgármestere Cr..M.
Clark nyitotta meg 
hivatalosan a Klubot. Szép 
beszédében elmondta, 
hogy a hely egy régi 
bennszülöttek által lakott 
hely volt, ami most a sok 
nemzetiségek 
szolgálatában áll.
Megkérte a vezetőséget, 
hogy ne adjanak egy idős 
magyart sem otthonukban, 
aki a magyar társaságot 
kivánja, és köztük akar 
lenni. Megígért
mindennemű segítséget a 
Klub részére, és kérte a 
megértéssel és jóakarattal 
való vezetésüket. Egy pohár pezsgővel „szenteltük” 
meg a Klub megnyitását.
Az ízletes bográcsban főtt gulyást és a sok féle finom 
ételt mindenki nagy előszeretettel fogyasztotta. A 
szorgos kezekben nem volt hiány, a poharakba is 
odakerült a ,jó nedű” -  aki akart vörössel, vagy 
fehérrel mosta le a jó falatokat.
A hivatalos részről beszámolva; Ez év január 24-én 
volt a hivatalos alakulás, ahol a következő 
vezetőséget választotta a tagság.
Elnök: Boros Veronika; Alelnök: Balogh László 
Titkár: Rózsa Klára; Pénztáros: Apró Anna 
Helyettes: Világ Imre; Public Officer: Basztecky 
Margaret; Kultúr vezető: Boros Júlia; Ügyeletes 
tűzoltók: Szloboda Alfréd és Apró Ferenc 
Elsősegélynyújtók: Rideg Zsuzsa és Virág Katica! Kívánunk sok sikert értékes munkálkodásukhoz!
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NUNAWADING1 „ÖRÖK IFJAK” HÍRFJ 
A Nunawadingi Örök Ifjak két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 C7. 2007. Március 14-én és 28-án fogunk 
találkozni a szokott helyen.
Az év első gyűlésein még látszott, hogy a karácsonyi 
hangulat még uralkodott, a kevés létszámú tagságon. 
A Március 14-i gyűlésen már csak kevés üres szék 
volt az asztalok körül, éreztetve velünk, hogy lejárt a 
karácsonyi időszak. Az idő most sokkal kedvesebb 
volt hozzánk, nem volt olyan borzalmas meleg. 
Március 14-én az 1848-as Magyar Szabadságharc 159 
évfordulójáról emlékeztünk meg. Egy új tagunkat - 
Dégi Ibolyát - nem régen sodorta az élet hozzánk 
Magyarországról. Ő vállalta el a Március 15-ki 
történelmi események méltatását, kis előadásunk 
rendezését. Dégi Ibolya beszédét zenei aláfestéssel az 
1848-as korabeli Kossuth nóták és indulók kísérték. 
A tárgyilagos nézettel előadott eseménysorozat Ibolya 
előadásában rámutatott, hogy a szabadság mozgalom 
akkoron is , mint napjainkban teljesen vértelen 
szándékkal indult. A márciusi ifjúság békés de erélyes 
függetlenségi kísérleteit az akkori uralkodó- elnyomó 
osztályok ármányos rétegei vérbe fojtották. 
Köszönjük Ibolya az egyszerű, de átható 
összefoglalót az akkori eseményekről. Ez a 
szabadságra vágyó harc még ma is folyik otthon, 
ebben a már modem világban.
Az előadás üzenete: Gyászoljuk elesett hőseinket és 
ígéijük, hogy soha nem felejtjük őket. Újra és újra 
felújítjuk történelmünket - legyen az 48, vagy 56 - 
csillogjon szemünk amikor emlékezünk nagyjainkra 
Attilától - Kossuthig.
Március 28-án az összejövetel a húsvéti várakozás 
szellemében csendesen zajlott le. Megelőztük a 
húsvéti nyuszit. Spóroltunk ugyan a vízzel a 
locsolkodás elmaradt, azonban bővelkedtünk a sok
sok kis húsvéti tojásban, amit a klub vezetősége a 
tagoknak, és egymásnak ajándékoztak.
Kívántunk egymásnak kellemes Húsvéti ünnepeket, 
amit szívből kívánunk minden kedves tagunknak, és 
olvasóinknak. A Nunawadingi Örök ifjak és annak 
vezetősége nevében NAGY JÓZSEF (jocó)

ELADÓ
BECS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron.
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva.

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszám an- 
_____________ Melb. (03) 9879 8203,

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen. Kedves Olvasóink, 
Vezetőségünk e hónapban is nagyon el volt foglalva, 
nemcsak a Klub érdekében, hanem rendszeresen 
meglátogatták a Springvale-ban levő öregek otthonát 
is, ahol több honfitársunk van kezelés alatt, - no és 
ahogy öregszünk, nekünk is van több klubtag aki 
beteg és kórházban van. Őnekik is jól esik, ha valaki 
meglátogatja őket. Kívánunk minden beteg és 
lábadozó tagunknak, honfitársainknak mielőbbi 
felgyógyulást.
Szerdán, március 14-én megemlékeztünk az 1848-as 
magyar forradalom történelmi fontosságáról. Több 
tagunk az időkre emlékeztető szavalataival, az 
énekkar pedig a szép nótákkal elevenítették meg a 
150 évvel ezelőtt történt dicső eseményeket.
Szerdán, március 21-én, sajnos nem tarthattuk meg 
szokásos összejövetelünket, a „Multicultural 
Harmony Day” miatt. A Panzapoulus Hall-ban csak 
30-an jelenhettek meg Klubunkból, mert több 
másnemzetiségű klub tagjai is megjelentek népi 
viseleteikben, bemutatva tánc, és ének számokat. A 
nap finom ebéddel végződött, - a kiszolgálást a mi 
klubunkból Bolla Éva és Sedon Gizella végezte. 
Szombaton, március 24-én, vezetőségünk 12 tagja 
részvett a Crown Casinóban megtartott „Cultural 
Diversity” dísz estjén, ami nagyon szép és érdekes 
volt. Ez alkalommal megjelent Mr. Steve Bracks, 
Premier o f Victoria, és Melbourne Polgármestere is. 
Vasárnap, március 25-én megtartottuk a szokásos 
vasárnapi ebédünket, és ez alkalommal is Marton Ági 
és Risztics Pityu gondoskodott a jó  hangulatról. 
Csütörtökön, március 29-én pedig megyünk 
meglátogatni Geelong nevezetességeit, a buszút után, 
ebéd lesz a Smorgis-ban. Mielőtt a társaság visszaér a 
Klubházba, egy szép hajóútban lesz részünk az 
öbölben! A következő zenés vasárnapi ebédünk a 
fenti címen Április 22-én (negyedik vasárnap) lesz, 
melyre szeretettel várjuk úgy a Klub tagjait, mint 
kedves vendégeinket.

Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.
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GREATER DANPENONG IDŐS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3 /1990 . (1 1 .2 0 )  Kgy. sz. 

többször módosított rendeleté alapján 2 0 1 /2 0 0 5 . (0 3 .0 3 ) Kgy. h. számú határozatával

egyik tagja, Erdeg Marika. 
Hódmezővásárhely tiszteletbeli 
polgára lett. Gratulálunk! -  Egy pár 
szó Hódmezővásárhelyről;
Nevezetes múltú, gazdasági,
közlekedési központ helyzeténél
fogva forgalmas járási jogú város, 
lakosainak száma 54 000. Kellemes 
városképével, népművészetével, 
fürdőjével a környék helyi
idegenforgalmi központja. A 
műemlékekben gazdag város egyik 
kiemelkedő érdekessége а XIII.
Században épült félköríves szentélyű, támpilléres 
téglatemplom maradványa, - a Csomorkányi templom 
néven ismerik. A város közel van a Tiszához, és 
kedvelt üdülőközpontjához, Mártélyhoz. Még egyszer 
gratulálunk Marika a kitüntetéshez.
Az összejövetelre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség!

Krk Magyarvmág. HMmtzfcásárhely, 2006. június /

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Április 7-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 éra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - dn. 2 éráig. 
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

________ Fax: (03) 9830 0952

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

6.00-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője:Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: W W W .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 hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Örömmel vettem tudomásul, 
hogy az Kisújság 2005.
Decemberi számában írottakat 
megszívlelték egy Új Idős Magyarok 
Klub vezetői. Ebben a kiadásban volt 
egy cikk: A Melboume-ben működő 
Idős Magyarok Klubjai... amelyben egy 
pár jó tanács hangzott el a jövővel kapcsolatban a 
szerkesztőségtől: „Mi a teendő? -  Ha megnézzük a 
nyugdíjasok száma állandóan nő. A segítség, amit az 
emigránsoknak szolgáltat az állam, minden 
nemzetiségnek kijár. Tehát nekünk is. Melbourne még
elbírna még több magyar Klubbot stb...... ” íme,
megalakult a Tiszavirág új magyar Idős Klub, 
Footscray-ban. Régi vezetők tapasztalataikat 
felhasználva új kezdeményezés született, több 
segítséget jelent az öregedő magyarok számára. A 
szerkesztőség nevében kívánunk sok sikert és jó 
munkát a Klubnak, a Vezetőségnek, a tagság és a 
látogatók, az öregedő magyarok örömére.

a u s z t r á l ia i  k is ú j s á g
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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISÚJSÁG 
névre kiállítani.

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
http://www.mhtv.net
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