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Anyák napja, májúsban
Ez a nap a világ minden Édesanyjának 

nevezetes napja, de mi magyarok külön 
kiemeljük a magyar Édesanyákat, mint a magyar 
történelem és fennmaradás biztosítóit.
Ők azok, akik világra hoztak és felneveltek 
generációkat, korok vezetőit, egyszerű kitartó 
embereit, harcosait, hőseit és mártíijait. 
Hivatásuknak eleget téve a haza előmenetelét 
szolgálták. A magyar történelem megemlékezik, 
és nem felejti kiemelkedő női személyiségeit 
Zrínyi Ilonát, Dobó Katicát, Szent Erzsébetet és 
a többi névtelen hőt, akik áldozatos odaadással 
mutattak példát a magyar nép küzdelmei során. 
Becsülni és tisztelni kell őket.
Hosszú évszázadokon át, anyai feladatnak 
tartották és kiváló odaadással nevelték 
gyerekeikbe a hazaszeretet, vallásosságot és az 
emberi jóérzést megkövetelő felebaráti 
szeretetet. A család minden tagját mindig jóra és 
türelemre, fegyelmezett magatartásra intették.

A nemzeti érzelmeiket átadták az új 
nemzedékeknek, gyermekeiknek dalokban, 
táncokban és népi vonatkozású 
hagyományokban.

A gyönyörű magyar motívumú hímzések, 
térítők, kézimunkák és kerámiai díszítések, a 
népviseletek sok féle vidéki változata, mind a 
magyar anyák érdemeit jelképezik.

A magyar ételek a sok száz éven át 
változó világhíres konyhák, mind a magyar 
anyák rátermettségéről, találékonyságáról adnak 
tanúságot. Mind ezeket nemzedékről 
nemzedékre átadva, a mai napig fenntartották és 
továbbadták a soha meg nem szűnhető magyar 
nemzeti hagyományokat

A magyar Édesanyák szerepe -  itt az 
emigrációban -  kissé megnehezedik, sőt néha 
meg nem oldható problémákkal viaskodik. A 
„modem” nyugati „szabad” világ súlyos terheket 
helyez a magyar, - de mondható, hogy minden 
Édesanya vállára.

A modem világ új feladatok elé állítja a 
nőket, akár anyaság előtt állnak, vagy már 
gyerekek, ellátásáról kell gondoskodniuk. Az új 
világ „szabadságot”, „függetlenséget” és 
„önállóságot” nyújt a nőknek, ami nehezen halad 
párhuzamosan a családi élet esztétikájával. Ma 
már közel állunk ahhoz, hogy a leendő anya 
választja meg gyermeke kinézését, 
tulajdonságait, képességi hajlamait stb...

Érdekes lenne megkérdezni azoktól, akik 
még nem élnek, hogy milyen Édesanyát 
választanának maguknak!?

A mai édesanyák feladata az, hogy 
szilárdan ragaszkodjanak a családi eszmék 
megtartásához. Köszöntünk minden Édesanyát, 
aki ebben a szellemben él és neveli családját.

Szeverényi László.
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Fodor Béla:

Hozzád jöttem
Kiürült kezemből kékje az égnek 
Karikában szálló sóhaj lettem néked; 
Rózsaszínű ujjaim lánggal égnek 
S titkon világot gyújtanak a szépnek. 
Édesanyám ma hozzád jöttem! 
Szemeidben a gyökerek oly mélyek, 
Simogatják testemet, hozzám érnek.

Kiürült szememből kékje az égnek,
Nem akarom, hogy érezd, fájjon néked; 
Ha szemem mélyén ülő gyökerek 
Simogatják tested, hozzád érnek.
S rózsaszínű ujjaim vörösre égnek! 
Amikor szívemet a virágcsokrom; 
Anyák-napjára nyújtom át neked.

Kiürült testemből kékje az égnek, 
Szeretet lángol, izzik belől itt érted; 
ízét érzem az ausztrál májusi ősznek, 
Magasságát a Dél-keresztjének.
Míg a dandenongi hegyekbe érek 
Édesanyám megfestem rólad a képet, 
Mert szíved a szívembe égett.

Kiürült ú jaimból kékje az égnek,
Velük simogatom, arcodat, a szépet; 
StKildánál még üzenek a tengernek, 
Hullámzó apályt és dagályt kérek, 
Édesanyám, imádkozom érted! 
Istenünktől neked hosszú életet kérek, 
Hogy, jó egészségben tartson meg téged.

Kiürült magamból kékje az égnek, 
Dallamok szállnak, ünnepelnek téged, 
Édesanyákat, mind kik e világon élnek, 
Békében, háborúban s rémben!
Az apró szívekbe ma mind beférnek. 
Gyökerek a szemeink mélyében; 
Simogatják a testeket s egymáshoz érnek.

Melbourne 2002. Április 12-én.

. .  ,  . Т Т Т П 1 У 1 ЛMagyarországi xllrvILIV,
Dr. Szalontai Éva Írja Budapestről:

Élelmiszerbiztonsági és Minőségügyi 
Konferencia Magyarországon.

Dr.Mikola István egészségügyi miniszter 10 éves 
tervet dolgozott ki Dr. Vonza András FVM -  

miniszterrel, az ország egészséges táplálkozása 
érdekében.

Nemrég Budapesten tartották negyven ország 
képviseletével az első Páneurópai Élelmiszer- 
biztosságí és Minőségügyi Konferenciát. Az országok 
képviselete között volt Svédország, Dánia, 
Belorusszia, Tádzsikisztán is. A megbeszélések 
alkalmával megtárgyalták az életmiszerbiztonság, 
minőség kérdéseit, valamint hogy visszanyerjék a 
fogyasztók bizalmát az utóbbi időkben történt 
élelmiszerszennyezés, húsválság okozta ijedelem 
miatt.

A salmonella, a dioxin, s növény-védőszer által 
okozott élelmiszer, s vízfertőzések, az állami
takarmányban talált antibiotikum, a chloraphenicol, a 
kerge marhakor, a száj és körömfájás, a csirke 
különböző betegségei nyugtalanságot okoztak a 
fogyasztók köreiben.

A Konferencia javaslatot tett arra nézve, hogyan 
fejlesszék a élelmiszerbiztonsági szabályozást és 
ellenőrzést a kelet és nyugat európai országokban.

A Konferencia sajtótájékoztatójára meghívást 
kaptam, ahol beszédet mondott Dr.Vonza András 
földművelési és vidékfejlesztési m iniszter, 
L.J.Brinkhorst holland mezőgazdasági, környezet
gazdálkodási és halászati miniszter. A rendezvényen 
részt vett Dr.Mikola István magyar egészségügyi 
miniszter, H de Haen a FAO,D. Nabarro a WHO 
képviselője.

Magam is felszólaltam, a magyar lakosság 
egészségesebb táplálkozása, szemléletváltása 
érdekében. Dr.Mikola István egészségügyi m iniszter 
megerősített elképzeléseinkben: a magyar léakosság 
egészségesebb táplálkozásában szerepet kaphatnak az 
egészséges vörös húsok, mint pl. az emuhús, 
amelyből az amerikai húskutatók azt állítják, hogy 
szinte tökéletes húsféleség: koleszterin -  kalória -  
zsírszegény, s magas vasprotin tartalma miatt ideális 
az állapotos asszonyok, lábadozók, sportolók 
számára.
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Erdély a budapesti Magyar Házban!

2002. március 28-ára meghívót kaptam a 
budapesti Magyarok Házába, ahol a nagyszámú 
érdeklődő előtt Dr.Dávid Ibolya, Magyarország 
reprezentatív külsejű miniszter-asszonya mutatta be 
az Erdély -  Székelyföld honismereti fotóalbumát, 
„ERDÉLY” címmel.

A szerzők: Váradi Péter éés Lőwey Lilla.
Az album szívhez szóló előszavát Sütő András írta.
A könyv a mai Erdély 16 megyéjének történelmi 
múltját és jelenét vetíti elénk 220 oldalon és 330 szép 
színes fotón keresztül. Magyar, angol, német nyelven 
is kapható.

Megrendelhető a Péter Pál kiadónál:
8200 Veszprém. Malom u. 22. Tel.: 06 88422 091 
Email: ppkiadó@mail.úti.hu

Dr.Sz.E.

A nyugati hírlevél íria:
75 éves a DEBRECENI NYÁRI EGYETEM..

Az idén július. 14 és augusztus 10 között, zene, 
politika, irodalom, magyar nyelv előadások.

4010 Debrecen, Pf.35, Hungary 
Tel/Fax 36-52 489-117 
Jelentkezés:http:\\www.nyariegyetem.hu

Шпа t̂ubió $  C&attertj
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTM ÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HELL, NSW .

Telefon: (02) 365-3532___________

MAGYArN A P L Ö  fria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, Fl. USA)
Úi bűntény az Egyesült Államokban, 

(belföldi terrorizmus!
Az új törvény új bűntények egépsz sorát alapítja, 

ezek közül a másként gondolkodókra vagy a kormány 
politikájával szemben fellépőkre komoly fenyegetést 
jelent a „belföldi terrorizmus” tényállással való 
gyanúsítások veszélye. A meghatározások olyan 
fogalmakat tartalmaznak, mint az emberi élet 
veszélyeztetése, a „szándékosnak tűnőség”, a polgári 
lakosságmegfélemlítéssel vagy kényszer 
alkalmazásával történő befolyásolása. Mindez 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy 
amennyiben egy tüntetés során a felvonulók éppen 
akkor érkeznek egy útkereszteződésbe, amikor ott 
keresztirányban egy mentőautó akar áthaladni; máris 
mindannyian „belföldi terroristáknak” tekinthetők.

Összességben tehát az utóbbi ötven esztendő 
egyik, az USA polgárainak és nem állampolgárainak 
alapvető szabadságjogait legsúlyosabban megsértő 
intézkedéscsomagról van szó, miközben az új törvény 
nyilvánvalóan nem nyújt nagyobb biztonságot a 
társadalom tagjainak.

Ezek után nem csoda, hogy Charle Shurner, New 
York-i szenátor felvetette annak kérdését, hogy az 
elnöknek a kongresszus egyetértése nélkül jogában 
áll-e egyáltalán ilyen katonai ítélőszék felállítására 
rendeletben intézkedést tenni. Dennis Kucinich, Ohio 
demokrata képviselője 38 képviselőtársával együtt 
levélben tiltakozott az elnöki rendeletben foglaltak 
ellen.

Az angliai terrorizmus-ellenes törvény 
bővítéseként Tony Blair kormánya is hasonló 
tartalmú törvénytervezetet terjesztett elő Bavid 
Blunkett belügyminiszter -  114 oldalas
terjedelemben. Az amerikai elnöki rendeletben 
foglaltak szellemében ez is megengedi a külföldiek 
időben korlátlan fogva tartását, bírósági eljárás nélkül 
is, ami az Emberi Jogok Európai Konferenciájával 
összeegyeztethetetlen. A belügyminiszter úgy 
gondolta az Anglia által 2000-ben törvényként átvett 
Emberi Jogi Konvenció tilalmának megkerülését, 
hogy bár azt semmi rendkívüli körülmény nem 
indokolta, kihirdette a szükségállapotot. így a 
konvenció 15. Cikkelye értelmében az 5. Cikkely, 
amely a letartóztatásokat tilalmazza, hatályon kívülivé 
válik.

http://www.nyariegyetem.hu
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János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag; 
János vitéz csak úgy tapogatva ballag,
Néha feje fölött elreppent valami, 
Számysuhogás-formát lehett hallani.

folytatás;
Nem számysuhogás volt az tulajdonképen, 
Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. 
Boszorkányoknak a sötétség országa 
Rég ideje a, hogy birtoka, tanyája.

Ország gyűlését őkelmök itt tartanak,
Éjfél idejében idelovaglanak.
Most is gyülekeznek ország gyűlésére 
A sötét tartomány kellő közepére.

Egy mélységes barlang fogadta be őket,
A barlang közepén üst alatt tűz égett.
Ajtó nyílásakor meglátta a tüzet 
János vitéz s annak irányán sietett.

Mikor János vitéz odaért: valónak 
Egybegyülekezve mind a boszorkányok. 
Halkan Iábujjhegyen a kulcslyukhoz mene, 
Furcsa dolgokon is akadt meg a szeme.

A sok vén szipirtyó benn csak úgy hemzsegett. 
Hánytak a nagy üstbe békát, patkány-fejet, 
Akasztófa tövén nőtt füvet, virágot, 
Macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat.

De ki tudná sorra mind előszámlálni? 
Csakhogy János mindjárt át kezdette látni, 

Hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. 
Erre egy gondolat agyán átvillana.

Tarsolyához nyúlt, hogy sípját elővegye,
Az óriásoknak hogy jőjön serege,
Hanem megakadt a keze valamiben, 
Közelebb vizsgálta s látta, hogy mi legyen.

A seprők voltak ott egymás mellé rakva, 
Miken a boszorkány-nép odalovagola. 
Fölnyalábolta és messzire elhordá,
Hogy a boszorkányok ne akadjanak rá.

Ekkor visszatért és sípjával Rittyentett 
És az óriások rögtön megjelentek.
„Rajta, töljetek be szaporán, legények!” 
Parancsoló János, s azok betörének.

No hisz keletkezett cifra zenebona;
A boszorkánysereg gyorsan kirohana; 
Keresték a seprőt kétségbeeséssel,
De nem találták, s így nem repülhettek el.

Az óriások sem pihentek azalatt, 
Mindenikök egy-egy boszorkányt megragadt,

S úgy vágta a földhöz dühös haragjába’, 
Hogy széjjellapultak lepénynek módjára.

Legnevezetesebb a dologban az volt,
Hogy valahányszor egy-egy boszorkány megholt, 

Mindannyiszor oszlott az égnek homálya,
S derült lassanként a sötétség országa.

Már nemcsak egészen nap volt a vidéken,
Az utolsó banya volt a soron épen...
Kire ismert János ebbe’ a banyába’?
Hát Iluskának mostohaanyjára.

„De, kiáltott János, ezt magam döngetem,”
S óriás kezéből kivette hirtelen,
Hanem a boszorkány kicsusszant markából, 
Uccu! Szaladni kezd, és volt már jó  távol.
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„A keserves voltát, rugaszkodj utána!” 
Kiáltott most János egyik óriásra.
Szót fogadott ez, és a banyát elkapta,
És a levegőbe magasra hajtotta.

így találták meg az utolsó boszorkányt 
Halva, János vitéz faluja határán,
S minthogy minden ember gyűlölte, utálta, 
Mégcsak a varjú sem károgott utána.

Sötétség országa kiderült végképen, 
Örökös homálynak napfény lett helyében, 
János vitéz pedig rakott nagy tüzet,
A tűz minden seprőt hamuvá égetett.

Az óriásoktól azután búcsút vett.
Szivükre kötvén a jobbágyi hűséget.
Ezek Ígérték, hogy hűségesek lesznek,
S János vitéz jobbra és ők balra mentek.

22.

Vándorolgatott az én János vitézem, 
Megygógyult már szíve a bútól egészen, 
Mert mikor keblén a rózsaszálra nézett, 
Nem volt az többé bú, amit akkor érzett.

Ott állott a rózsa mellére akasztva,
Melyet Iluskája sírjáról szakaszta,
Valami édesség volt élezésében,
Ha János elmerült annak nézésében.

így ballagott egyszer. A nap lehanyatlott, 
Hagyva maga után piros alkonyatot;
A piros alkony is eltűnt a világról,
Követve fogyó hold sárga világától.

János még ballagott; amint a hold leszállt, 
Ő fáradottan a sötétségben megállt,
S valami halomra fejét lehajtotta,
Hogy fáradalmát az éjben kinyugodja.

Ledőlt, el is aludt, észre ne is véve,
Hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe’; 

Temetőhely volt ez, ócska temetőhely, 
Harcoltak hantjai a rontó idővel.

Mikor az éjflnek jött rémes órája,
A száját mindmik sírhalom feltátja,
S fehér lepedőben halvány kísértetek 
A sírok torkából kiemelkedtenek.

folytatás, a júniusi Kisújságban...

A Hungaroskills.net hírei:
A skillnet számítógép tanítás folytatódik a Magyar 
Központban. Az átalakított teremben most már tíz 
jelentkező tud együtt dolgozni. Aki még nem került 
sorra, a közeljövőben telefonon keresztül beszéljük 
meg a tovább oktatás lehetőségét. A jelentkezési 
sorrendet betartva mindenki sorra kerül.

A Skillsnet oktatási idők, mint eddig is 
minden pénteken este 7: 30—tói 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30-tól 12:30.-ig. A keddi tanítások 
is megkezdődnek és úgy mint régen a Knoxi Idős 
Magyarok találkozója alatt - ebéd után -  1-től 3-ig 
lesz megtartva A közbe eső keddeken is lesz tanítás 
ugyan abban az időpontban. A csütörtöki tanítások is 
elkezdődnek, azzal a különbséggel, hogy 3 óra 
helyett, 4-kor kezdődnek a tanfolyamok és 6 órakor 
fejeződnek be.

Az első és második szerdán - minden 
hónapban - a Központ Komputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az 
összejöveteleken a már aidllnet elvégzése után 
összejött tagok továbbképzést kapnak, és egyéni 
segítséget is nyújtanak a megjelent komputer 
szakemberek. Ezeken a napokon az egyéni 
problémákat is orvosoljuk a tagok által behozott 
gépeken is. A szerdai napok első 5 x 2  órás 
tanfolyama az „MS WORD” március 6-án kezdődött. 
Az első tanfolyam május végén fejeződik be, a 
kővetkező tanfolyamra már most lehet jelentkezni

A Skillsnet. Kelet - Melbourne részlegének 
felügyelője látogatta meg a Központot, tanítási idő 
alatt. Felülvizsgálta eddigi eredményeinket, és 
további sikereket kívánt a jövőben. Megkért, hogy ha 
időm engedi, már skillnet gyülekezetekhez menjek el,
- meghívásra - és ismertessem sikeres munkánkat, 
hogy azok is tudjanak hasonló eredményeket 
felmutatni.

2002-ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron az oktatás elkezdésére, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend 
betartása végett A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz!

Jelentkezni lehet a 9879 8203 (Kisújság
szerkesztősége) vagy a Deák Matilda 9778 7737 
telefon számon. Szeverényi László.
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Ö r e g k o r i  é l e t
Ma már senki előtt sem lehet kétséges, hogy 

napjainkra -  világjelenségként -  az öregkor, az 
öregedés jelentősen meghosszabbodott.

Itt Ausztráliában, bennünket öregedő 
magyarokat elsősorban az foglalkoztat, hogy életkor 
meghosszabbodása, milyen új feladatokkal járhat. 
Zömmel az a gondunk, hogy saját magunknak kell 
kialakítani a napi elfoglaltságokat, hasznos tartalmas 
programokat és azokat a teendőket, amelyekkel nem 
leszünk terhére családunknak, környezetünknek.

Mindennapos alapvető kötelességünk, 
egészségünk megőrzése, ennek érdekében az 
öregkornak megfelelő táplálkozás, hasznos időtöltés, 
szórakozás. Helyes az, hogy aki csak teheti, az 
öregkor legvégső határáig saját maga lássa el 
környezetét, szerezze be és készítse el ételeit, nap, 
mint nap, töltse meg életét tartalommal.

Elmondhatjuk, hogy szerencsés országban élünk, 
mert a nyugdíjas korhatárt elérők, az egyéb 
jövedelmüktől függően, - jogosultak öregségi 
nyugdíjra. Azoknak is jár, akik soha nem voltak 
alkalmazásban, vagy háztartáson kívül nem volt más 
munkakörük.

Az öregségi nyugdíj rendszerint kéthetenként 
érkezik, az egyedül élőknek $410.50, a 
házastársaknak $704.20. Ha a házastársak külön 
élnek, akkor az összeg $421.80 személyenként. Az 
évek során előforduló áremelkedések százalék- 
arányban, -  rendszerint -  évente kétszer változnak, 
illetve emelkednek. Ez vonatkozik a jelenleg $5.80-as 
gyógyszer kiegészítésre is.

Elgondolkodhatunk azon, hogy a fenti összeg 
nem sok, de ha összehasonlítjuk a fejlett országok 
szociális ellátottságához (a világ legtöbb országáról 
nem is beszélve), nem állunk rossz helyezésen. Itt 
Ausztráliában senkinek sem kell éheznie, mert az 
alapvető élelmiszerek aránylag olcsó áron 
beszerezhetők. Valószínű, hogy kevés idős magyar 
szorul arra, hogy gyermekei tartsák el. Az öregek 
jövedelmét és kiadási költségeit, egész Ausztráliára 
kiteijedően egységes rendelkezés szabályozza. Jó 
tudni, hogy itt Melboume-ben, az otthonról érkező 
nyugdíjak érdekében, ha szükség van rá, célszerű a 
13-1673 telefonszámon érdeklődni. Ha valaki nyelvi 
gondokkal küszködik, akkor a 13-1021 telefonszám, 
problémák esetén a 13-200 telefonszám áll a 
rendelkezésére. Ugyancsak elérhető a segítség az 
Interneten, címe: www.centerlink.gov.au . Örvendetes 
tény, hogy az idős magyaroknak is van lehetőségük a

komputertanuláshoz, a Melboume-i Magyar 
Központon keresztül. Köszönet illeti azokat, akik 
türelemmel tanítanak, és idejüket feláldozva 
folytatják a kiképzést drága magyar anyanyelvűnk 
keretein belül átsejptve a nyelvi nehézségeken.

Az elmondott gyakorlati tájékoztatások 
szükségesek lehetnek, segíthetnek, de az öregkor 
valamennyi nehézségeivel, - ha vannak -  saját 
magunknak kell szembenézni. Tudott dolog, hogy 
amíg valaki fiatal, keveset gondol arra, hogy a 
mindennapi életet tartalommal töltse meg. Az idősebb 
generáció tagjai már tudják, hogy szükség van élővé, 
elevenné, tartalmassá tenni a gyorsan múló napokat. 
Ausztráliában az idős, nyugdíjas emberek, - 
függetlenül nemzeti eredetüktől -  állami segítséget 
kapnak ÖREG KLUB-ok megalakításhoz és 
vezetéséhez. Itt Melboume-ben több ilyen magyar 
Klub működik, eredményesen. Címek és találkozási 
időpontjuk hirdetve van az Ausztráliai Kisújságban. 
Mindenkor köszönetét és elismerést érdemelnek az 
önkéntes vezetők, dolgozók, még akkor is, ha 
néhanapján az egyetértés hiányával kell megbirkózni.

Az említett Idős Magyar Klubok legtöbbje 
Melbome keleti részén vannak. Szükség lenne a Yarra 
folyó másik oldalán; Fawkner, Coburg, Preston, 
Fitzroy, Dimond Creek, Greensborough, Eltham, 
Doncaster, Templestowe és Heidelberg kerületekben, 
ahol több száz idős magyar él, elindítani hasonló 
Klubok működését. Rátermett önkéntes vezetőkre 
hárul most a feladat, új Öreg Magyar Klubok 
megszervezésére.

Az évek múlását, az öregedést senki sem tudja 
megállítani. A tudomány régóta tudja, hogy a világ, 
minden élőlénye állandóan változik és mindennap 
öregebb lesz. Ez a természet örök törvénye és hatása 
egyformán érvényes az emberiségre is. Fogadjuk el 
azt, hogy az öregkor is Isten áldásai közé tartozik. 
Soha ne felejtsük el, hogy a keresztyén hitélet mindig 
ad lehetőséget a boldog megbékélt gondolatokra.

Zalápi

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C K

Tel: (03) 9761 6765 M obile: 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.centerlink.gov.au
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MAGNA ГАРТА
TRAVEL А Ш Г У
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk ■

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

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

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

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

Koccintás sörrel
Érdekes hirdetés jelent meg a TIME MAGAZIN 

2002. április 15.-Í számában. íme a hirdetés:

A U S T R A L IA
Good healíh

H U N G A R Y
Bad luck

A hirdetést a HSBC The world’s local bank (Eredete 
a Hongkong és a Shanghai Banking Corporation-ból) 
a helyi ismeretek fontosságát próbálja kiemelni.

Otthoni emlékeim között van az a mondás, hogy 
„sörrel nem szoktunk koccintani”. -  de azt nem 
hallottam soha, hogy az „bal-szerencsével” is járna, 
ahogy az a hirdetésen van.

Szerény könyvtáram végigkutatása után sem 
lettem okosabb, és kérem a kedves olvasókat, ha 
valaki találna hivatalos leírást, hogy miért járna 
balszerencsével Magyarországban sörrel a koccintás, - 
kérem, tudassa a szerkesztőséggel, és a többi 
olvasóval, aki éppen olyan kíváncsi a válaszra, mint 
én.

Szerk.

Figyel em!
Victorian School of Languages

Bringe You the World!
A DANDENONG HIGH SCHOOL 

Ad otthont az alsó tagozatos (1-6) és az 
érettségire előkészítő (V.C.E.) 

MAGYAR osztályok számára.
Tanítás szombat délelőttönként, 9-től 12.30-ig, a 

Princes Highway -on található iskolában. 
Diákjaink a magyar beszéd, olvasás és helyesírás 
tanulása és gyakorlása mellett, megismerkednek 

kiemelkedőbb irodalmi alkotásainkkal, és 
betekintést nyernek a magyarvonatkozású 

történelmi esemény-naptárba is.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 

REINER ILONA 9766 7036, 
BARTHA GYÖRGYI 9574 0765 és 

FEHÉR ALAN 97919289.

SZEPESV -SENKE- BÉLÁ-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

31 i Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 
Telephone (03) 9544 1911;. Home Office (03) 9596 4967. 

Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

mailto:bela@blue.com


HUNGAROFESZT-JE
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2002
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Május 12,13,14.
Pongrác, Szervác, 

Bonifác; (fagyos 
szentek) A szentek 

legendája és az 
időjárással 

kapcsolatos 
megfigyelések között 
nincsen összefüggés, 

a néphagyomány 
azonban teremtett. E 

szerint: Szervác, 
Pongrác, Bonifác, 

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú 
ünnepe.

Azt mondja a jól-fésült a barátjának:
- Elhiszed, hogy én nem ismerem más nőt a 
feleségemen kívül?
- Hát persze, hogy el -  volt a válasz. Mert ha ismertél
volna másikat, most nem lenne a 
feleséged!........................

EGY KÉT ÉRDEK ESSÉG ....

- Az én kedvemért sem mondasz le az italról? 
A félj: Ki mondta neked, hogy a Te kedvedért iszom?

Két barátnő beszélget.
- Soha többet nem megyek horgászni a férjemmel...
- Miért? Mi történt?
- Eleinte szerinte túl hangosan beszéltem, azt mondta, 
hogy elriasztom a halakat, azután rosszul főztem a 
csalit a horogra, aztán meg rosszul dobtam be a 
vízbe...
-É s aztán?
- Na, és ráadásul ő nem fogott semmit én meg három 
jókora halat...

- Jaj, kisapám, mit akarsz avval a borotvával?
- Nézd, drágám -  feleli a félj higgadtan - , ha abban a 
cipőben az ágy alatt nincs senki, akkor 
megborotválkozom vele....

A páciens találkozik a doktorával;
- Doktor úr, a potencianövelő szer, amit a múltkor 
adott, remekül bevált.
- Ó, ennek nagyon örülök, és a felesége mit szól 
hozzá?
- Fogalmam sincs róla, még azóta nem volt időm 
hazatelefonálni.

A feleség: Baj van a kocsinkkal, drágám.
Víz került a karburátorba Ne viccelj, hogyan kerülhet 
víz a karburátorba?

Pedig víz van benne.

Édesen, tudod, hogy hol van a kocsiban a karburátor 
egyáltalán? - hol van a kocsi?....

Az úszómedencében.
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QUEENSLANPI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi;

„Alig vájjuk a Klub-napokat” -  mondja Gita, 
majd Margó hozzáteszi: ”én már fel sem tudnám 
cserélni semmivel a keddi napokat, még ha orvoshoz 
kell menjek, azt mondom neki, hogy akár melyik nap 
tudok menni, csak kedden nem”. Matilda sem akar 
szótlanul ülni, beleszól a beszédbe: „mi a Tibivel 
több helyre járunk, de hogy őszinte legyek itt érezzük 
magunkat a legjobban; - nem csupán a kedvezményes 
ebédek, de a jó hangulat és barátságos társaság, a 
jobbnál jobb humoros előadások vonzanak 
bennünket”. A Sanyi jobb egy hivatásos komikusnál, 
jól mulatunk a viccein, humoros előadásain.

Hát kérem, ezek az átlag vélemények Gold 
Coast-i nyugdíjas Klub életéről. Érdemes leírni, 
hiszen szájról -  szájra megy a jó hír, és így még több 
vendég és tag látogat el hozzánk. A helyi témák közé 
tartoznak a Klub eseményei, szereplése és tagjainak 
közreműködése, segítő készsége.

A képen a Klub szeretett elnöke, Nagy Magdi a 
három „fogadott fiával”; Hárty Jóskával (75 éves), 
Masa Imre (77 éves) és Tóth Antal (83 éves) aki úgy 
vigyáznak elnökükre, mint a saját édesanyjukra. 
Segítenek neki, hogy még sokáig tudjon finom 
ebédeket főzni a Klub-tagoknak, na persze saját 
maguknak is.

Minden segítőtől lehet tanulni azt odaadó munkájuk 
sok-sok köszönetét, érdemel. Ezt minden tag és 
vendég nevében meg is teszem és további jó munkát, 
kívánok mindenkinek együtt érzésben, szeretetben.

És most jön a hirdetés: nem szabad elfelejteni a 
keddi napokat, amikor a Klub találkozik reggel 10 
órától, dél után 3 óráig. Szívesen látunk mindenkit,

aki jó társaságot, barátokat és idős magyarokat keres 
a Gold Coaston. A találkozások színhelye a Borad 
Beach-i Senior Citizen Centerben (a Kaszinó) 
mellett. Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.

MAGYAROS RTF! FK

HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA.

Hozzávalók: 50 dkg. borjúhús, 10 dkg. zsír, 3 dl. tejföl, 
2 dkg. liszt, 20 dkg. vöröshagyma, só, pirospaprika, 10 
darab sós palacsinta.

A borjúhúsból pörköltet készítünk. Ha a hús 
megpuhult, kiszedjük a levéből, és finomra 
összevagdaljuk. Hozzáadjuk a pörköltlé felét, 1 - 2 
kanál tejfölt, és addig pároljuk, amig a vagdalék 
pépszerű lesz. A palacsintákat ezzel a vagdalékkal 
töltjük meg. A szélét behajtva összegöngyöljük, egy 
tűzálló edénybe rakjuk, és sütőben megforrósítjuk. A 
pörköltlé másik felét lisztezett tejföllel föleresztjük, 
fölforraljuk és átszűrjük. Ezzel a paprikás mártással 
öntjük le a palacsintákat, és forrón tálaljuk. 
Természetesen készíthető ugyanígy sertéshúsból is.

CSÚSZTATOTT PALACSINTA

Hozzávalók: 5 dkg. vaj, 15 dkg. liszt, 4 dl. tej, 3 db 
tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 15 dkg. cukor, 5 dkg. 
zsír.

A vajat 3 tojássárgájával, 5 dkg. cukorral jól 
kikeverjük, majd hozzáadjuk a tejet és a lisztet, valamint 
egy csipetnyi sót. Végül 3 tojásfehérje keményre vert 
habját is hozzátesszük. Palacsintasütőbe zsírt teszünk, 
amikor forró, beleöntünk az elkészített masszából egy 
kanálnyit, hogy vékony lap legyen. Az egyik oldalát 
sütjük csak meg, majd egy tálra rácsúsztatjuk, és a 
tetejét vaníliás cukorral meghintjük. Mindenkor a 
megpirult palacsinta alját csúsztatjuk a már elkészült 
tetejére. Ezt addig folytatjuk, amíg a massza el nem 
fogy. Végül az utolsó palacsintalap mindkét oldalát 
megsütjük, és az előző tetejére borítjuk. 10 percre forró 
sütőbe tesszük, és vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.

Készíthetjük úgy is, hogy a vaníliás cukor 
helyett reszelt csokoládét, cukrozott, őrölt diót vagy 
cukrozott, őrölt mandulát hintünk.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

M ÁJUSI
NAPTAR.____________

M ájus 4. Szom bat 
Szüreti M ulatság;
Eredeti magyar népzenére.

M ájus 5. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Anyák-napi ebéd.

M ájus 12. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

M ájus 19. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet.

M ájus 26. Vasárnap.
I d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.

10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
M agyar Társadalm i Klub-nap.

Június 2. Vasárnap.
Forgács Gábor és Gbúr Tiema koncertje. 

I Társalgó csoport összejövetele.

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

Hungárián Social Club 
(részvényesei és pártolói kérésére) 

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
M ájus 26.-án déli 12 órakor

Finom ebéd kedvezményes áron,
Baráti beszélgetés, zenei délután jó  szórakozás. 

DUNA ZENEKAR 
Italok a helyi bárban kaphatók.

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

MINDENKIT.
Ebéd bejelentés és asztalfoglalás:

Házy Irén 9887-4118 és a Központ 9801 6408.

á ía G Ya R j á t s z ó c s o p o r t
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

Szeretettel várunk gyermekeket 
j áts zócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
köriátékokkaJ, mesékkel és szabad játszás?*! 

szórakoztatjuk ókét.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a M ici-néni két élete című
vígjátékot

M ájus 12.-én, du.3 órakor.
Szereplők: Kiss Manyi, Páger Antal, Mezei Mária és 
még sokan mások...

Belépődíj: $ 6.00; nyugdíjasoknak $ 5.00; 
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig, a 
magyar mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
:skolaszünetben) d.e. 10 órától délig ta rtja  

wantim ai M agyar Házban.

Érdeklődni lehet a következő teiefonszámokon 
Erika 9700 2446 vagy 
Gyöngyi 9574 0765

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.
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MAGYAR KÖNYVEK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
Vasárnap a Születvén templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

Vendég szerepel Magyarországról a

Tükröz ügyüllez
A Ma g y a r  K ö z p o n t  i f j úsági  t er mében 

2002.  má j u s  4 - én,  7 . 3 0 . kor.

9:30 Szombati tanácskozás összegezése 
10-12:00 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (1) 

problémák feltárása és megoldások keresése 
Szakcsoportok: fiatalok, idősek, iskolák, 
Magyarországi kapcsolatok, média.

12:30- 13:30 Ebéd.
13:30 -
15:30 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (2) 

problémák feltárása és megoldások keresése 
Szakcsoportok: fiatalok, idősek, iskolák, 
Magyarországi kapcsolatok, média.

15:30-
17:00 Plenáris ülés (2)
18:00 Vacsora a St.Coleman gyülekezetben.
Június 10. Hétfő.
9:30 -  13:00 Plenáris ülés (3)
13:00 Zárószavak.

Azok a személyek, akik beszédükkel a Plenáris 
Üléseket szeretnék gazdagítani május 14-ig 
szíveskedjenek írásban rövid összefoglaló formájában 
(max. 100 szó) elküldeni a következő címre:
Postacím: 79 Delfield Drive, Templestowe, Vic. 
3106. Fax:+61 3 9846 2675 
E-mai: kövesdv@bigpond.com

A Rendezőbizottság fenntartja a beszédek 
fontossági, tematikai, napirendi elbírálásának jogát, 
valamint az esetleges műsorváltoztatás lehetőségét.

Magyar Országos Konferencia
M ottó: „MEGMARADÁSUNK”

A Melboumei Magyar Központ, a New South Walesi 
Magyar Szövetség

és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Június 8-9-10-én

Magyarországi meghívottak részvételével, országos 
konferenciát rendez a Melboumei Magyar 

Központban.
A háromnapos tanácskozás műsora a következő:
Június 8. Szombat.

12.00 Bejelentkezés
13.00 A konferencia megnyitása

Díszvendég 
Plenáris ü lés(l)
Videó vetítés -  Duna TV.

17:00 A Budapesti Bábszínház előadása -  
János -  vitéz.

19:30 Ünnepélyes vacsora.
Június 9. Vasárnap.

8:30 Katolikus Szent mise

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XIX. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Az 1999 / 2000 év fordulóján tartottuk 
Melboumeben а XI. Ausztráliai Magyar Találkozót, 
melyre földrészünk valamennyi nagyvárosából 
számosán érkeztek Melboumebe, néhányan 
tengerentúlról is. A Magyar Központ több 
rendezvénynek adott helyet. A történelmi előadás 
sorozat keretében a magyarok őstörténete, rokonai 
Közép és Kelet-Ázsiában, a finn-ugor elmélet, a 
magyar nyelv kárpát-medencei gyökerei, a Szent - 
Korona és a magyar közjogi rendezés kérdései és 
hasonló címeken ismertették az előadók saját 
kutatásaik eredményeit.

A magyar asszonyok gyűlésén a korszerű 
gyereknevelés problémáit tárgyalták meg a részvevők. 
A tanárok megbeszélésén a különböző városokból

mailto:vesdv@bigpond.com


14. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

érkező tanárok kicserélték tapasztalataikat a magyar 
nyelv minél eredményesebb tanítása érdekében, 
különös tekintettel arra, hogy Ausztrália több 
államában a magyar nyelv hivatalosan elismert 
érettségi tantárgy. A nemzet-politikai előadáson 
számos Magyarországról, Erdélyből, Délvidékről jött 
helyi előadók ismertették az ottani és a világon 
szétszórt magyarság helyzetét.

Egy egész-napos piknik a Központ Lajos 
Ligetében is szerepelt a programon, sajnos az esős 
időjárás miatt ezt kénytelenek voltunk a 
nagyteremben megtartani. A cserkészek viszont a 
földszinten levő otthonukban rendeztek bemutatót. A 
táncegyüttesek részére magyarországi vendégünk 
Erdélyi Tibor, a Magyar Állami Együttes volt tagja 
tartott nyolc napon keresztül tánc-szeminárium ot a 
Melboumeből, Sydneyből, Adelaideből és 
Canberrából jött fiatalok részvételével. A betanult 
táncokat a záró-műsoron mutatták be a táncosok.

A Sydneyből érkezett szereplők az ifjúsági 
nagyterem színpadán bemutatták az „Aradi Golgota” 
című darabot, mely nagy közönséget vonzott. A 
Találkozó egész tartama alatt a Social Klub helysége 
az étkezni kívánók számára kedvezményes áron 
ebédet és vacsorát szolgált fel.

Kéthetes nyári szünet után fiatal közéleti 
személyiségeket fogadott a Melboumei Magyar 
Központ Budapestről, Gyürk András és Rogán Antal 
országgyűlési képviselőket és Kertész Balázs 
önkormányzati képviselőt, mindhárman a FIDESZ 
Magyar Polgári Párt tagjait. A nyitott fórum a Korona 
étteremben délután kezdődött és vacsora után késő 
estig folytatódott. A fesztelen beszélgetés során 
elhangzottak a magyar politikát érintő kisebb- 
nagyobb horderejű kérdések. A jelenlevők egyöntetű 
véleménye szerint Magyarország jövője biztosítottnak 
látszik, ha a fiatal képviselőkhöz hasonlóakra van 
bízva az ország sorsa.

Az európai tél beálltával, amikor Ausztráliában 
nyár van, megjelent ismét számos művész 
Budapestről; Dallos Gizi, Pásztorka Sándor, Komár 
László, Zalatnay Sarolta, Délhúsa Gjon, Karcagi 
Nagy Zoltán, Kállai Tibor -  a bálok és zenésestek 
műsorát változatossá tették.

Faith Ferenc.

A KNOX HUNGÁRIÁN SFNIOR  
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152, 
minden második és negyedik kedden.
Májusi összejövetelek:"! -én és 21 -én.

Beszámoló a márciusi eseményekről:
2002. március 12-én jól sikerült ünnepség 

keretében emlékeztünk meg több fontos évfordulóról. 
A sikeres összejövetelt elősegítette az, hogy a tagság 
közül sokan eljöttek hétfőn, hogy rendbe tegyék a 
termet és előkészüljenek az összejövetelre. Ez az 
előkészület nem volt hiába való, mert több mint 
kétszáz hetven vendég jelent meg a megemlékezési 
ünnepi ebéden.

Ez alkalommal kiállítást is rendeztünk. 
Bemutatásra kerültek a magyar népművészet szebbnél 
szebb alkotásai. Hímzett térítők, babák, blúzok, 
mellények, képek és még sok más magyaros mintával 
díszített tárgy, amit az asszonyok hoztak el erre a 
napra. Az ebédre több kedves meghívott vendég jött 
el, és ünnepelt velünk. Mr. Garry Scates, Knox város 
polgármestere és kedves felesége, Mr. Robert 
Stephens, Konx város „Coordinator Community 
Development Officer” -  je, Mrs. Jessie McCallum, 
Whitehorse város megbízottja, Karen Krimpton, 
Human Services, Asiye Kaya, Migrant Information 
Centre, valamint MrsJudy McDoughal, Mrs.Cathy 
Pilgrim K.S.N. President. A Magyar Központ 
Képviseletébennn Faith Ferenc úr.

A műsort a Klub énekkara kezdte meg. Először 
az Ausztrál, majd a Magyar Himnusz eléneklésével. 
Az énekkar még néhány -  ez alkalomhoz illő, 
hazafias dalt adott elő. Majd Házy Irén felkérte a 
Klub elnökét, - Kovács Andrást, hogy nyissa meg a 
hivatalos műsort, ami keretein belül üdvözölte a 
megjelenteket. Ünnepi beszédében megemlékezett 
1848. március. 15.-ről, nemzeti ünnepünkről, és az 
ezt követő szabadságharcról. Megemlítette Kossuth 
Lajos fontosságát a magyar történelemben, kinek 200 
éves születési évfordulóját is ünnepelte a magyarság.

A helyi események között méltatta az idősek 
hetét is és a mi feladatunkat az itteni életünk, 
beilleszkedésünk folyamatát az ausztrál közvilágba. 
Ezután felkérte Mr. Garry Scates polgármestert, aki 
beszédében köszöntötte a megjelenteket. Beszédében 
kiemelte a sikeres együttműködést a város és a Klub 
között. További jó  munkát és sikereket kívánta Klub 
tagjainak és támogatóinak. Faith Ferenc 
Magyarország múltjából és történelméből ismertetett 
részleteket, amit a megjelentek nagy figyelemmel 
kísértek. Ezek után Teleki Ilona szavalta a 
„Szeressétek az öregeket.” című verset.

A finom ebéd felszolgálásában a Klub önkéntes 
tagjai vettek részt. Kitűnő és kedves munkájukért 
mindenki nevében köszönetét mondunk. Az 
összejövetel fénypontja Biszák Júlia énekszámai 
voltak, szebbnél szebb dalokkal kedveskedett a
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közönségnek. A Székely zenekar szolgáltatta a 
kíséretet és szórakoztatta a közönséget az összejövetel 
alatt. Minden olyan Klub-tag, hozzájárul e nap 
sikeréhez, - hálás köszönet.

Április 16-án a Klub autóbusz kiránduláson vett 
részt, a Rnox város jóvoltából. Healesville-ben töltött 
a tagság egy szép napot. Városnézés és a tervezett” 
bor-kostolás” (ami, túl drága volt és elmaradt!) mégis 
jó  hangulatban érkezett vissza a társaság Melboume- 
be.
Május 21-én lesz az ünnepi Anyák-napi ebéd, A 
Mannhattan Étterembe», ami a Klub-tagoknak 
díjmentes lesz. Fenyvesi Ilona

M indenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A NW AW ADING I „ÖRÖK IFJAK -  HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-bán minden első és 
harm adik szerdán szokás szerint az egész éven á t  
Május 1-én és 15-én lesz a  két májusi összejövetel.

JOE Szí LADY
PETROL Et DIESEL MECHANIC

Service 8  general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon._____

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Műbélét a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 
VASÁRNAPI ISKOLA 

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

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

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

M inden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet 1

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, májusi összejövetele a hónap első 
szombatján (május 4-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE. ~ ~ ~
Az összejövetelek a Noble Park  Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park  3174. 
Május 6-án és 20-án. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén)
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

Szeresd és becsűid a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

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

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében: Tóth Katalin.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfon 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság! (ha még megvannak!?)

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

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
A DMSz május 4.-ik vasárnapján, május 25-én tartja 
zenés ebédjét az Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 
óráig.
A cím: Doveton Public Hall-ban a Power Road 
Doveton 3177.
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

KORONA
új vezetéssel várja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas.

Kellemes légkör, kitűnő konyha 
Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát! 

(teljes italengedély)
Pénteken és Szombaton d u .6 .30 -tó l- 11-ig. 

Vasárnap d e .ll-tő l -  du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön du. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3777 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. 
Geelone! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8 
óra 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!

Többen kértek, hogy 
közöljek le recepteket, 
ahogy azt régebben tettem.
A recepteket, amiket 
régebben írtam az újságba, a 
családi recepttárból írtam. Amióta 
az Internet magyar honlapjait 
böngésszük a Magyar központban több magyar 
receptes tár, kerül az Internetesek elé. Az egyik ilyen 
hazai recepttár a WEBFAZÉK, ahol több mint 500 
különböző recept található.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szeriresztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

Internet Е-maíI: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

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

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

