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...Húsvét ez évben márciusban volt!
Ez évben, márciusban volt az egyház egyik 

legjellegzetesebb ünnepe, a Húsvét. A Biblia 
tanítása szerint -  nagypéntek -  Jézus 
megkínzásának és kereszthalálának a napja. A 
protestáns egyházak ezen a napon ünnepük a 
megváltást, amely -  tanításuk szerint -  Jézus 
kereszthalálával következett be. Minden nyugati, 
keresztény országban a Húsvéti ünnepek -  
nagypéntektől, Húsvét hétfőig tartanak.

Az ünnep első nyomai а IV. századig nyúlnak 
vissza és szertartásai а VII. században alakultak 
ki. Hús vét eredete azonban a római korba -  de 
valószínűleg az ősvallásig -  nyúlik vissza, 
amikor újra feltámadt fényt, s annak Istenét 
ünnepelték. Figyelemre méltó ítéletet mond az 
ősvallások ünneplése és a Húsvét közötti 
összefüggésről Garcia Lorca, а XX: századi 
spanyol irodalom kiemelkedő személyisége, aki 
azt írta: „a rugalmas egyház átvette 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 Sacrum” időpontjának 
meghatározása a tavaszi napéjegyenlőség 
napjához igazodott, a Húsvété nemkülönben. A 
Húsvét napját ugyanis csak 313-ban határozták 
meg, a római zsinaton: - „a Húsvét ünnep 
mindenütt a tavaszi napéj egyent követő holdtölte 
utáni első vasárnapon ünnepeltessék meg....stb”.

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.

A keresztény Húsvét, mint az ősi megújulás és 
termékenységi ünnepek leszármazottja, az 
újjászülető világ jelképét a tojást is örökölte. 
Hasonló képen a nyúl, mint a szaporaság jelképe 
került be a húsvéti szimbólumok sorába. Ezek 
lettek a Húsvéti Ünnepek hírvivői. Persze 
manapság túlzásba megy a nagyvilág reklám és 
üzleti érdeket szolgáló „csokoládé -  árukat” 
hirdető Húsvétja.

Húsvét elmúltjával az év negyedik hónapjában, 
Áprilisban vagyunk. A hónap elnevezése római 
eredetű, - 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 leszármazottjai 
terjesztették el az egész világon.

Visszapillantva, remélem, hogy minden kedves 
olvasója a KisújSágnak kellemesen töltötte el a 
Húsvéti Ünnepeket - nem vett fel extra kilókat -  
(a nagypénteki böjt után) -  amit fárdságos 
fogyókúrán kelljen majd leadni.

Szeverényi László.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Képzőművészeti kiállítás a borkultúra 
otthonában

Domus Vinorum Hungarorium -  azaz a 
Magyar Borok Háza, 22 magyar bor tájék, 700 kiváló 
magyar bor háza, a borkultúra otthona! -  Bozzai 
Zsófia a borház „marketing Managere” -  nem először 
hívta meg ide a sajtómunkatársakat. Volt itt már 
borkóstoló, boreste, boraukció, borkiállítás, 
borfesztivál és a képzőművészeti kiállítás - most.

2008. március 10-én egy képzőművészeti 
kiállítás keretében, egy minőségi zsámbéki pohár bor 
(az etyeki Kattra Pincészetből) és finom, fiiss pogácsa 
mellett bepillantást nyerhettünk a Zsámbéki Medence 
kulturális, művészeti életébe.

Bozzai Zsófia a medence több településéről 
hívott meg művészeket. Nagy Bertalan festőművészet 
Etyekről. Ormay Gyula festőművészt, Földváry 
Zsuzsannát (patchwork) Budajenőből. Fodor Orsolyát 
Telkiből.

A kiállításon virágénekeket, népdalokat énekelt 
tiszta csengő hangon: Bálint Dóra. A zsámbéki 
borokról pedig borverseket szavalt Dr. Kiss Lajos 
újságíró. A képkiállítás helyszíne a Magyar Borok 
Háza Dionüszosz, azaz Bacchus terme volt. És nem 
véletlenül! Hiszen tudjuk, hogy Baccus a bor és a 
vidámság istene volt az ókori görög és római 
mitológiában....

A képkiállításon számomra Fodor Orsolya 
zsámbéki nyugodt, békés derűs tájképei maradtak a 
legemlékezetesebbnek. A négy gyermekes 
családanya, Orsolya Szegeden született 1954-ben. 
Jogi végzettségű ugyan, de ma főfoglalkozásaként 
festőművész. 1997 óta folyamatosan fest. A főváros 
XV. Kerületéből költözött Telkibe. Zsámbék és Telki 
szerelmese lett. Fő témája: A Zsámbéki Medence 
természeti szépségei.

A Zsámbéki Medence alig 20 kilométerre 
fekszik Budapesttől, de egy teljesen más világ. A 
Medence háromszög alakú, kis süllyedés a Budai és a 
Gerecse hegységek között. A nyugati és délkeleti 
peremén szarmata mészkőből álló meredek, 
félelmetes szépségű gerincek húzódnak. Már a XII-ik 
században találhatunk feljegyzéseket róla. Például egy 
premontreiek által épített temploma, amelynek 
tornya, homlokzata román, belseje gótikus stílusban 
épült. A török világban is jelentős szerepe volt. A 
település közkútja is török eredetű.

A Magyar Borok Háza rendezvény szervezői 
arról győződtek meg, hogy a ház nemcsak a 
borkultúra, de a természet, a vidék szépségeinek 
bemutatója és a képzőművészek otthona is.

Magyarországi kérelem!
Miklós Dénes-nét (Boga Magdonát) keresik karcagi 
gimnáziumi társai! (Férjével 2004-ben érkezett 
Ausztráliába -  Hollandiából)
Értesítési cím: dr. Mészáros Ferencné (Monostory 
Ágota) T:2-170471. 1093. Budapest Vámház krt. 11.

MAGYAR! ч zm . Ж l J v /  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Vízum nélkül utazhatnak a 
magyarok Kanadába

Március 2-ától vízum nélkül utazhatnak 
Kanadába a magyar állampolgárok! Az észak
amerikai ország korábban azért vezette be a 
vízumkötelezettséget, mert túlságosan magasnak 
tartotta a magyar bevándorlók számát.

Kanada március másodikától eltörölte a 
vízumkötelezettséget Magyarországgal, Lengyel- 
országgal, Litvániával és Szlovákiával szemben -  
jelentette be Diane Finley bevándorlásügyi miniszter. 
A bejelentéshez kapcsolódóan Göncz Kinga 
külügyminiszter azt közölte: a döntés értelmében 
ezentúl vízum nélkül utazhatnak Kanadába azok a 
magyar állampolgárok, akik legfeljebb három 
hónapig akarnak ott tartózkodni. Ez alatt az időszak 
alatt azonban nem vállalhatnak munkát az országban. 
A három hónapnál hosszabb tartózkodás továbbra is 
vízumköteles. A miniszter közleményében a 
magyarok iránt megnyilvánuló kanadai bizalom és 
elismerés jelének nevezte a lépést. A magyar kormány 
vállalta, hogy együttműködik a kanadai hatóságokkal 
konzuli és rendészeti ügyekben a felmerülő kérdések 
megoldása érdekében, a magyar utazókat pedig arra 
kérték, tájékozódjanak a kanadai vízummentes 
beutazás és az országban való tartózkodás 
szabályairól -  derül ki a közleményből. Kanada 2001. 
D3ecember 5-én vezetett be újbóli vízumkény szert a 
magyar állampolgárokkal szemben. Ezt akkor azzal 
indokolták, hogy 1998 és 2001 között összesen 8600, 
csak 2001-ben 3500 magyar állampolgár folyamodott 
menekültstátuszért Kanadában, amit helyi
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döntéshozók elfogadhatatlanul magas számnak 
tartottak. Ezzel visszaállt az 1994. November 1. előtti 
helyzet, amikor a magyarok ugyancsak vízummal 
utazhattak az észak-amerikai országba. A távirati 
iroda információja szerint a Kanadai hatóságok a 
vízumkötelesség eltörlésének szombati bejelentése 
kapcsán is felhívták a figyelmet arra: el kell kerülni, 
hogy ismét bevándorlási hullám induljon el.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Hungárián Computer Community mozgalom 
megnyitása után új tagok és szervezetek bevonása 
következő feladatunk. Mi megkaptuk a három 
hónapos meghosszabbítást, mert amikor elkezdődött 
-  ezzel a három hónappal késtünk a 2006-os októberi 
előkészületek miatt. Ez azt jelenti, hogy a végső 
jelentést nem kell csak június végén beadni.
Addig, ha sikerül, még két vagy három szervezetnek 
adunk honlapot és tagságukat meg tudjuk szervezni.

A Klub-tagok és az mc2-es tagság úgy mint 
ezelőtt, minden pénteken 1-től 3-ig találkozik a 
Magyar Központban. Új tagok bevonását javasoljuk! 
Habár nincs külön Komputeres tanítás -  a Klub 
napokon a tagság szeretettel tanít minden kezdőt! 
Lehet jönni és csatlakozni!
Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden Windows
szisztémára kapható. Ez az egyik legjobban bevált 
rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad 
ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött káros 
fertőzések ellen. Ajánlatos beszerezni -  jutányos áron 
áruljuk!
Nem kell elfelejteni! -  az állam pénzügyi segítséget 
ad azoknak, akik az Interneten dolgoznak! A 
nyugdíjasok hivatalos értesítőket kapnak ezzel 
kapcsolatban. Felvilágosítást szívesen adunk -  ha 
valaki érdeklődne ezzel kapcsolatos dolgokról.

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

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét

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

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

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus @al lhomeloans.com, au

ALLOHome Loans
ABN 18 066 912 721

Member of the Mortgage Industry Assn. Of Aust.
wvivv.allhomeloam.com. au

Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4312

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magvarnrszáy 
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 Glenhuntly Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http ://w'w-vy. cs-magnacartafravel m m  ян 

vagy íry Email-t: clara^magnacartatravel.com.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1
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Egy sikeres Erdélyi Piknik
Melbourne 2008. Március 2.
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mesebeli óriás ló. 
Úgy is hívják: Nyergestető; 
egyik kengyelvasa: Kászon, 

a másik meg, az innenső, 
itt csillogna Csíkkozmáson. 

Nemcsak szép, de híres hely is, 
fönn a tetőn, a nyeregben 
ott zöldéinek a fenyőfák 

egész Csíkban a legszebben, 
ott eresztik legmélyebbre 
gyökerüket a vén törzsek, 

nem mozdulnak a viharban, 
inkább szálig kettétörnek. 

Évszázados az az erdő, 
áll azóta rendületlen, 

szabadságharcosok vére 
lüktet lenn a gyökerekben, 

mert temető ez az erdő, 
és kopjafa minden szál fa, 
itt esett el Gál Sándornak 
száznál is több katonája. 

Véres harc volt, a patak is 
vértől áradt azon reggel. 

Támadt a cár és a császár 
hatalmas nagy seregekkel. 
De a védők nem rettentek 

- alig voltak, ha kétszázan-, 
álltak, mint a fenyők, a harc 

rettentő nagy viharában. 
Végül csellel, árulással 
délre körül vették őket, 

meg nem adta magát székely, 
mint a szálfák, kettétörtek.

Elámult az ellenség is 
ekkora bátorság láttán, 

zászlót hajtva temette el 
a hősöket a hegy hátán. 

Úgy haltak meg a székelyek, 
mind egy szálig, olyan bátran, 

mint az a görög háromszáz 
Termopüle szorosában.

Nem tud róluk a nagyvilág, 
hőstettükről nem beszélnek, 

hírük nem őrzi legenda, 
dicsőítő harci ének, 

csak a sírjukon nőtt fenyők, 
fönn a tetőn, a nyeregben, 

s azért zöldell az az erdő 
^  egész Csíban a legszebben.

T S - N ,

Segíts, hogy segíthessünk!
Nyergestető

Kányádí Sándor
A néhai jó öreg Gaál Mózesre, 

Gyermekkorom regélőjére is emlékezve

Csíkországban hol az erdők 
zöldebbek talán, mint máshol, 

ahol ezüst hangú rigók 
énekelnek a nagy fákon, 

s hol a fenyők olyan mélyen 
kapaszkodnak a vén földbe, 

kitépni vihar sem tudja 
másképpen, csak kettétörve, 

van ott a sok nagy hegy között 
egy szelíden, szépen hajló, 

mint a nyereg, kit viselne
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A M agyar M űvészeti Kiállítások  
lelke: M rena Teréz

művészeten keresztül ápolja a hazai gyökereket
és kötődik az új talajhoz....

Az ez évi Hungarofeszt volt a színhelye a 
gyönyörű magyaros kézimunka kiállításnak, amelyet 
Mrena Teréz állított össze a Melboume-i Magyar 
Központban. A gazdag és mesterien összeállított 
díszfal a magyar tájegységek kincseit tartalmazta, 
mind az ő fáradhatatlan munkáját hirdették.

Mrena Teréz Egyházasrádócon 
született, Vas megyében, 1931-ben. 
Már gyermek korában elhatározta, 
hogy festőművész lesz. Ezt a 
körülmények nem engedték meg. 
Ellenben sokat olvasott a 
művészetről és alkotó vággyal 
kézimunkázott, díszítgetett. 

Ausztráliába 1957-ben érkezett, mint új házas 
Melbouren-ben telepedett le férjével. Küzdelmes évek 
következtek, majd Művészeti és Tervezői Dipéloma 
megszerzése után beiratkozott a Maivem és a 
Victoriai Művésztársaságokba, (1969) ahol azóta is 
rendszeresen kiállítja képeit. Neves művészektől 
tanult alakrajzot, olaj és pasztellfestészetet.

Különösen érdekli a „Piain Air” tájképfestészet. 
Témáit egyszerű, szerény helyeken keresi. Volt 
egyéni sikeres kiállítása is. Több elismerést, dicséretet 
nyert, legutóbbi, a Malvem-i Művésztársaság 2005-ös 
válogatott őszi kiállításán a legjobb pasztell díj volt. 
Hazalátogatásakor, Magyarországon fáradhatatlanul 
fest, rajzol, - legyen az utcarészlet, faluvég vagy 
virágos rét. Munkájára befolyással vannak Paul 
Cézanne, Szinyei Merse Pál és Fredrik McCubbin. 
Teréznek volt alkalma meglátogatni a világhíres 
Galériáit -  járt Budapesten, Londonban, Párizsban, 
Zürichben és szerte Ausztráliában.
Teréz az Ausztrál tárlatokon kívül rendszeresen részt 
vesz képeivel a kétévenként megrendezett 
Hungarofeszten a Melboume-i magyar Központban, - 
és a háromévente megrendezett magyar Találkozókon 
Ausztráliai különböző városaiban. 2001-ben a XI.-ik
Magyar Találkozó Képző és Iparművészeti Kiállítás 
rendezője volt.
Művészete sokoldalú. Számos gyönyörű ruházatot 
tervezett a Melboume-i Magyar Tánccsoport 
(MHBK) részére, ahol gyermekei is részt vettek a 80- 
as években. Kutatta a hagyományos tájjellegű 
motívumokat, technikákat. Irányította a kézimunkák 
előállítását. A hagyományos jellegű népi viseleteket a

csoport használta a helyi nemzeti ünnepélyeken, - a 
Folklorik Fesztivál alkalmából a Melbourne Concert 
Hallban, 1985-ben és a Világkiállításon 1989-ben 
Brisbane-ben.
Külön büszkesége a csaknem életnagyságú feszület, 
melyet az East Warburton-i Magyar Cserkészpark 
számára tervezett és kivitelezett, 1990-ben.
Az utolsó pár év is mozgalmas volt Teréz életében. 
Csak egy párat említve: 2006 Októberében, az 56-os 
forradalom 50 éves évfordulója alkalmából 
kézimunka kiállítása méltatást érdemel a Melboume-i 
Federation Square-en, amit ezer és ezer ember 
látogatott meg e nagyesemény alkalmából.
2007. Július 7 és Augusztus 2 között egyéni 
képkiállítás a Bocskai épületben (Konzulátus terem) 
„Impessions Near and Far” név alatt. Sokan 
meglátogatták és elismeréssel beszéltek a kiállításról 
nemcsak a magyar látogatók, hanem a helyi lakosság 
is. 2007. Október 26 - November 8 között volt a 
„Cultural Connections -  a celebration of cultural 
diversity” -  kép és kézimunka kiállítás, a „Highway 
Gallery” -  Mount Waverley, City of Monash-ban. 
Nyolc nemzet között a magyar is jelen volt, Teréznek 
köszönhetően.

Elismerés és hála Mrena Teréz művészi 
munkálkodásáért, és büszkék lehetünk, hogy van itt 
Melboume-ben nekünk egy olyan sokoldalú és 
tehetséges hagyományőrző valakink, aki fáradságot 
nem ismerve dolgozik a magyar hagyományok 
megtartásán, megismertetésén. Kívánunk neki sok 
sikert, erőt és egészséget és elismerést értékes 
munkájáért a jövőben............
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2008
ÁPRILIS

Jeles napok; 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április 24. Szent 
György napja.
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

mondhatjuk 
Magyarországon!)

HORGÁSZOKNAK......
Felügyelő: Emberek, itt csak engedéllyel lehet 
horgászni!
Mire megszólal az egyik: - Ó, hálásan köszönjük a 
tippet. Mi bolondok eddig gilisztával próbálkozunk....

EZEK A SKÓTOK.....
A skót ügyvéd felesége meghal. A férj elmegy 
megnézni a megrendelt sírkövet. Az elkészült 
sírkövön a következő szöveg volt:
„Itt nyugszik Marry McAdam ügyvéd felesége. 
Válóperek, adásvételi szerződések, végrendeletek.” 
Amikor az ügyvéd elolvassa a szöveget, hirtelen 
elkomorodik, és úgy néz ki, hogy elveszett feleségére 
gondolva elérzékenyült. A sírköves megveregeti a 
vállát, és egyetértőén próbálja nyugtatni az ügyvédet: 
- most jön rá, hogy elvesztette örökre a Marry t!

Nem, feleli az ügyvéd, - azt nézem, hogy 
elfelejtette ráírni a telefonszámomat!

VADÁSZATI IGAZSÁG...
- Kérek egy kövérebb fácánkakast! -  mondja a 
háziasszony a vadboltban. De egyhez ragaszkodom: 
sörét ne legyen benne!
- Na de kedves asszonyom, olyat, amelyik halálra 
röhögte magát, az idén még nem jelentkezett!

MOST EGY RÉSZEGES VICC........
Ittas ember később ér haza a szokottnál -  a felesége 
ráförmed:
Mi van Apuci, távolabbra költöztették a kocsmát? 
Nem csak úgy látszik, hogy az utcát szélesítették meg 
egy kicsit............. hukk!

AZ OKOS MÓRICKA.....
Az iskolában a tanító-bácsi kérdezi a gyerekeket:
- Mi a bizonyíték arra, hogy a Szahara helyén 
valamikor tenger volt?
- Móricka nyújtja a kezét...
- Tessék Móricka!
- Az, hogy az arabok még most is furdőköpenyben 
járnak!

EZEK MEG AZ OROSZOK.....
A Moszkvai professzor elmegy medve vadászatra 
Szibériába. Kap maga mellé egy helyi vadászt is. 
Nézi a vadász a professzort, majd megszólal:
- Maga professzor. Akkor maga elég okos, ugye?
- Igen, igen.
- És tud lőni?
- Nem először vagyok medvevadászaton, csak 
Szibériában még nem jártam.
- És tud gyorsan futni?
- Hosszútávfutó versenyző voltam, tudok.
Kimennek a terepre. Meglátják a medvét, azt mondja 
a vadász: fussunk! Futnak visszafelé, a medve trappol 
utánuk, közben gondolkozik a professzor, hogy mi a 
fenének fut, mikor ott van nála a puska. Azzal 
megfordul, céloz, lő —a medve eldől, nem mozdul. A 
vadász megáll, odamegy a medvéhez és csóválja a 
fejét:- Professzor, professzor, maga tényleg tud lőni, 
meg futni is tud, de maga egy barom.
- Miért?
- Most hogyan visszük el a medvét a faluig?
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2008 MAGYAR KÖZPONT
MELBOURNE
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A hősi emlékmű koszorúzása a Melbourne-i 
Magyar Egyesületek nevében.



10. oldal AUSZTRÁLIÁI K1SÜJSÁG

Ünnepélyes megemlékezés az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról.

EL JEN A M AG YAR A Magyar Központ Iskolája és Cserkészek

Kedves Cserkész Édesanyák és Örökifjú 
Mamák és Nagymamák!

Idén az Anna Bálunkat, ami tulajdonképpen a 
Cserkész Bál néven ismeretes, úgy szeretnénk 
ünnepélyesebbé tenni, hogy nem a fiatal lányokat, 
hanem a mamákat kérjük fel első-bálozóknak. A 
háború, menekülés és a kivándorlás vihara sokaktól 
megvonta a lehetőséget, hogy egy ilyen bálon részt 
vehessenek ifjú korukban. De a lényeg az, hogy a 
szívünk legyen fiatal és akkor még mindig át tudjuk 
élni az első-bál izgalmait: a készülődéssel, próbákkal 
és végül a bemutatással. Képzeljétek el, milyen 
csodálatosan szép lesz majd, ahogy a párok színes 
díszmagyarban bevonulnak....

Ez tulajdonképpen nem egy új próbálkozás. 
1983-ban a KORVINA Anyák -  a Bálon közel 25 
felnőtt pár vonult be, mint első bálozó. Nagy élmény 
volt számunkra, mert valóban úgy éreztük, hogy fiatal 
korunkban lemaradtunk erről az élményről.

Ne gondolkozzatok sokat, hanem, jelentkezzetek 
máris Szilágyi Pirinél (Telefon: 9752-1481 vagy 
0438 454 704)

Az ANNA BÁL (Cserkészbál) július 19-én 
lesz ez évben, - de a próbákat már április vége felé 
szeretnénk elkezdeni! Ez is hozzátartozik az 
előkészületekhez és kellemes kikapcsolódás a 
mindennapi életből! Szeretettel várunk.
Jó munkát! Kovássy Marianne esést.
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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 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. Április 27-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

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

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

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

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán:
(03) 9560 1270, 1

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
A következő munkanap Április 5-én lesz.

A Melbourne-i Magyar Központ 
VÁLLAKOZÓT KERES

„KORONA ÉTTEREM” $> /
újraindításával kapcsolatban i;

> Az érdeklődők további felvilágosításért
hívják Vető Olgát Tel. (03)9754 8579.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

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

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében
Cím:760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. Április, 1-én, 15-én és 29-én lesznek az 
összejövetelek.
Beszámoló Márciusról!
Újra útra keltünk! -  Az irány Corowa volt. „Ned 
Kelly country!” Jól kezdődött az út, mert még a busz
vezetője is magyar volt. Összegyűltünk mid a 48-an, 
nem volt idővesztegetés az indulás előtt. Az első 
megálló Benalla volt, ahol gyönyörű rózsakert mellett 
állt meg a busz. Weary Dunlop szobránál kezdtük a 
fényképezést, majd üdítő kávé után, lesétáltunk a 
folyó partjához, ahol a folyó vizéből csobogó 
szökőkút adta meg a hűs illúziót. Ezután utunk Ned 
Kelly Country-hoz vezetett. Szobra az út szélén „állta 
a vártat”! A sok turista-üzlet kínálgatta emlék-árúit, 
de a nagy meleg a fagylaltos bolt felé húzott 
mindenkit. (Ned Kelly Írországból származott, mint 
rablógyilkost -  nem nagyon szerették életében -  de 
most annál inkább nagy híre lett, úgy emlegetve, mint 
az Ausztrál Robin Hood-ot!)
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A busz tovább vitt bennünket, meg sem álltunk 
Corowá-ig. Itt kellemes, hűvös szobák vártak, de 
legjobban az úszómedence csalogatta a társaságot. 
Nem sok időbe telt, máris sokan a vízbe lubickoltunk. 
Este Howlong Golf Klubban vacsoráztunk és utána 
aki akarta -  szerencse-vadászatra indult.
Reggel indultunk Chiltem, Beechworth, Bright és 
Mirtleford felé. A táj felejthetetlenül szép volt. Ki 
nem hallott a Bright-i őszi levélhullásról?
A hosszú út után a Corowa-i RSL Klubban 
vacsoráztunk, ahol többé-kevésbé szerencsések is 
voltunk! Reggeli után elindultunk a Mulwala Ski 
Klubba, ahol finom ebéddel vártak. Örömmel 
sétáltunk a zöld füves tó partján, és volt, aki a hűs fák 
árnyékában pihentek. Szép látvány volt a sok csónak 
a tópartján. Délután borkóstoló volt beütemezve, és 
még vásárlásra is jutott idő.
Késő este értünk vissza Melboume-be, nagy 
búcsúzkodással vált el a kiránduló társaság.
Katikának köszönjük a remek szervezést!

COROWA MO

Március 18-án kettős ünneplést tartott a Klub. 
Megemlékezés volt az 1848-as forradalom és 
szabadságharc 160-ik évfordulóján -  a magyar nép 
függetlenségéért való küzdelméért. Március 15-én 
Petőfi Sándor TALPRA MAGYAR költeményét 
szavalta -  a megemlékezés alkalmából Nagy Imre 
klubtársunk szavalta a „Nemzeti Imának” elismert 
verset. Az énekkar a korhoz illő dalokkal 
kedveskedett a megjelenteknek.
A húsvéti ünnepek közel voltak a találkozó 
dátumához, és ezért egy napon történt a két esemény 
ünneplése. A nap kiemelkedő eseménye volt a sok 
gazdag tombola kisorsolása. Az értékes díjak között 
sok Húsvétra emlékeztető csokoládé, tojás és nyuszik 
voltak többségben. De az ebéd is méltó volt az ünnepi 
hangulathoz. Dicséret és köszönet a szakácsoknak és 
a segítő hadseregnek.
Először láttuk társaságunkban Soos Bellát, aki 
betegsége óta most jött először a Klubba, - reméljük, 
gyakrabban látjuk már ezután. Volt egy születésnap 
köszöntés is, a közkedvelt Oláh házaspár, Rozika és

Lajos egy napon ünnepelnek -  a Klub tagság kívánt 
nekik sok boldogságot és hosszú életet. N.B.
íme képek az emlékezetes márciusi összejövetelről;

Figyelem! Az ismertetések és a fényképek a Klubról 
és a kirándulásairól a Knox Idős Magyarok „honlaja” 
alatt, az Interneten megtalálják! Szerk.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI

A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. Április9-én és 23- 
án tartják gyűléseiket az East Burwood-i Hallban. 
Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway 
Ref. 62 В 7

Ha betévedsz hozzánk, mindig találsz valami 
érdekeset, meghallod a legújabb hazai és itteni
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híreket, a legjobb vicceket, vagy ha éppen úgy tetszik, 
lesz valaki aki meghallgatja a tejó viccedet is...

És....a terefere közben jóízűen megihatsz egy 
csésze kávét-délben aztán -  tele rakhatod z éhes hasad 
jó magyaros ebéddel.
Visszatekintés; Március 12-én megemlékeztünk 
1848. Március 15-ről, és a szabadságharc 160-ik 
évfordulójáról. Azoknak az áldozatos hősi szabadság 
küzdelmeink egyikéről, amelyek megerősítették a 
lehetőségét, hogy a Magyar Nemzet még ma is 
magyarul gondolkozik, beszél, és igyekszik 
kialakítani jövőjét a népek sokasága között.
A mi helyzetünkben, amikor még viszonylag 
biztonságos és kényelmes körülmények között élünk, 
nehéz elképzelni azt a szenvedést, megalázást, 
véráldozatot a honért érzett kesergést, amit 
elődeinknek az elmúlt évezred nagy részében kellett 
szenvedni. Ne feledjük el, hogy mi azok közé -  a 
kevesek közé- tartozunk, akik élvezhetik egy 
befogadó ország biztosított kényelmét és biztonságát, 
- ahol otthont teremthettünk távol az igazi hazánktól. 
Ünnepi beszédében Szántó Erika elnökünk felidézte a 
szabadságharc első napjainak fejleményeit, kiemelve 
a korabeli nagy magyarjainkra, akik lelkesítve a népet 
reménykedve a szabadságharc győzelmében. Habár a 
szabadságharc elbukott, de emléke örökké él a 
magyar népben, és erőt ad a jövő nehézségei 
legyőzésében. Ez érvényes az otthoni és az itt élő 
emigráció életünkben is.
Nagy József beszélt a Magyar Hinuszunk eredetéről, 
amely 1844-ben, Kölcsey és Erkel szerzeménye jelent 
meg a magyar nép számára. Azóta is mint nemzeti 
imádságunk szólal meg minden magyar ajkán, bárhol 
is éljen a világon.
Fonyódi Márta szavalata gondolatban visszavitt 
bennünket emigráns életünk kezdetéhez, 
visszaidézte a nehéz időket, amikor a kezdet 
nehézségeivel küzdött minden honfitársunk. A tudat, 
hogy az új világ, kedvezőbb életformát biztosított 
minden jóravaló magyarnak -  ez ad erőt a 
továbbhaladáshoz. Márta, köszönjük az emlékeztetőt. 
A Nunawadingi örök ifjak énekkara -  látványos 
bevonulással -  mint ahogy azt 160 évvel ezelőtt tették 
az önkéntesek -  felemelő érzés volt látni.
Minden nemzeti ünnepünk, és megemlékezés új erőt 
ad a nemzeti mivoltunk megtartására. Legyen ez 
példakép az utódainknak. Remélem sikerülni fog 
ezeket az érzéseket, átadni gyermekeinknek. Kérjük a 
magyarok Istenét, hogy így legyen.
A Klubunk szeretettel vár minden jóérzésű magyart, 
kis otthonunkban -  kellemes időtöltést és baráti

hangulatot biztosítva, -  és nem szabad elfelejteni a 
finom ebédeket sem! Jocó.
Figyelem! A beszámolókat és képeket Nunawadingi 
Klub Internet honlapján megtalálhatják a tagok.

LUNAGEL
Sósborszesz gel-ek!

Visszérre, reumára, mindenféle testi betegségre! 
Természetes gyógyszerek - ősrégi receptek alapján gyártva. 

Különböző változatok; gyógyfüves, borókás, 
japánakácos, vadgesztenyés, kámforos, stb...

KIS HIRDETÉSEK!
Maximál Handvman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

CLEANING ACÉLAIMFD SERVICE 
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

A GREATER PANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2008-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!
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A „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway: 42 E3.
Jó hangulat, finom ebéd és kitűnő szórakozási 
lehetőségek várják a megjelenteket! Gyere el és 
győződj meg róla!
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 
d. e. 9 érától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Sajnos nem tudtuk megtartani a szokásos márciusi 
zenés ebédünket, mert egybe esett volna a Húsvéti 
Ünnepekkel. Persze ez nem jelentette azt, hogy a 
Vezetőség tagjainak jutott egy kis pihenés, mert 
amúgy is rengeteg elintézni valójuk volt -  és tudjuk, 
hogy a Vezetőségünk a mi Klubunk és mások 
segítéségét is szívükön viselik. Köszönet jár ezért 
minden Vezetőségi tagnak.
Március 12-én méltón megemlékeztünk az 1848-as 
forradalmunk és szabadságharcunk 160 éves 
évfordulójáról, - énekkarunk a régi idők jellegzetes 
dalaival és több szép szavalattal idéztük fel ezen 
diadalmas korszakját a magyar népnek.
Március 13-án, a Crown Casino csúnyán kifosztotta 
az autóbuszra való klub-tagokat -  legtöbbje üres 
zsebbel tért haza.
Március 14-én, volt a „HARMONY DAY” -  a többi 
más nemzetiségű klubokkal, akik használják a 
találkozó helyünket. Finom ebéd -  jó hangulat és a 
különböző nemzetek kulturális előadásai, dalai és 
táncai tették emlékezetessé ezt a napot.

Március 15-én pedig, a Vezetőség több tagja részt 
vett a „Multicultural Commission” által rendezett 
„Cultural Diversity” összejövetelen, ahol 1450 
vendég jelent meg -  Mr Brumby és Melb. Lord 
Mayor Mr. Sho társaságában.
Március 19-én volt a Húsvét hagyományos 
megünneplése. Mint szokásos a Klubban, a KALAP 
karneváljával, és hagyományos ebéddel kedveskedett 
Vezetőségünk a tagságnak.
Amint látható a Március hónap elég mozgalmas volt a 
Klub életében -  Április sem lesz különb. A 
Vezetőség négy napos túrát tervez, Mildura és 
környéke megtekintésére. Az érdeklődők 
jelentkezzenek Bola Évánál. (Tel. 8790 5741)
Fel szeretném hívni az olvasók figyelmét, hogy 
Április 27-én lesz a következő vasárnapi zenés 
ebédünk, amelyre természetesen mindenkit szeretettel 
várunk. Üdvözlöm olvasóinkat, Árpi.

Figyelem! Az értesítőket, és a képeket a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, megtalálják a 
tagok, sőt még angolul is, a Giziké jóvoltából. Szerk.

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 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Április 5-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Az összejöveteleire mindenkit szeretettel vár, a 
Vezetőségnevében: Kozsik Ödön!
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Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek....
Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek....

Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek....

MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT

Elindult a magyar játszócsoport! Szeretettel várunk 
újszülött babától -  5 éves korig -  minden kislányt és kisfiút.

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 
óra között, a Melbourne-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantima 3152.

Ez nem csak egy jó alkalom a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, - ismerkedés és barátkozás 
szempontjából, kávézni, beszélgetni amíg a 
gyerekekkel játszanak. Szívesen látunk mindenkit! 
További érdeklődés Kocsis Mártitól: 
telefonszámai; 9545 1257 Mob. 0409 134 422.

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 

vagy
a Bocskai épületben

121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068 
péntek este 6.00-tól 8.30-ig.

A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 
foglalkozunk.

További információt ad: Szabó Marika 
Telefonszám: (03) 9870 8768 

______ Email: mariaszabo@optusnet.com.au

F E L H Í V Á S  !
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyerekeiket 
vigyék magyar iskolába, - hiszen nyelvében él 
a nemzet -  és egyéni érdem, ha valaki ismeri 
az édes anyanyelvét. Emellett a magyar-nyelv 
tanítása (itt Melbourne-ben)- mint érettségi 
tantárgy -  veszélyben van a kevés jelentkező 
miatt! Ne felejtsük el, miden ember annyit ér 
ahány nyelvet beszél!

M S 'Photogreipfay & Imaging

* \P o r tr a it
* CcCare&tve

* "Digital R esto ra tio n
Em: msaiidor@aapt.net.au

(03) 97620801

(Member of Hungárián Computer Community)

A MAGYAR 
NYELVOTATÁS

Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 
VTCTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 

Dandenong High School
Corner o f Princess Highway and James Street 

DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 
Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 

További információt és beiratkozó kérvény-lapot 
kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela Natolli Tel.: 9570 1638 

Hétfő -  Kedd -  Csütörtök és Pénteken Jan.25-től. 
vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

Marriage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 telefonszámot.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
mailto:msaiidor@aapt.net.au
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán de. 10 - du. 3 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

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

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

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.

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 Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net; 
Email: MHTV@TPG.com.au

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
lntemet-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!
Aki a Kisújság márciusi kiadását 
olvasta, láthatta, hogy az Idős Magyar 
Klubok értesítői hiányoztak. Ez azért 
volt és lesz így a jövőben is, mert a 
Klubok ismertetői, képekkel és magyar -  angol 
szöveggel már az Interneten megtalálhatók. Ez egy 
nagyon fontos lépés a „Hungárián Computer 
Community” kialakításában. A Victoriai Állam 
értékeli az emigrációban élő magyarokat is, - 
főképpen azokat, akik életük nagy részét itt dolgozták 
le - és segítséget nyújtanak azoknak, akik ebben az 
egyre gyorsabban szaladó világban nehézségük van 
lépést tartani a közéleti dolgokkal. Az Internet egy 
információ bázis, ahol (aki a jót keresi) megtalál 
minden helyi és a magyarokra vonatkozó információt.

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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:hunconsmelb@telstra.com
http://www.mh
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

