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Mikor, mit és miért?
Természetesen ez a magyarságunkra és a 

"megmaradásunkra" is vonatkozik, főleg itt kint az 
anyaországtól ilyen messze, Ausztráliában.

A közeledő "Országos Konferencia" előtt 
nézzük meg, hogy tulajdonképpen ki, mit - mikor és 
miért tesz a "megmarasdéásunk" érdekében!

Talán azzal szeretném kezdeni, hogy a szó - 
megmaradásunk - elgondolkoztató, és éppen úgy 
hangzik, mint az aki a magyarországi "feltámadás" ról 
beszél. Magyaroszág nem halt meg, és nem is fog, 
ameddig magyar szó hangzik el a Kárpát
medencében. Változás, amin keresztül megy, az nem 
újdonság, hiszen a történelem folyamán hány olyan 
"változásról" beszéltünk amikor azt mondták, hogy az 
ország megszűnik létezni. És még is él, és tovább is 
élni fog a világ állandó változó forgatagában.

A megmaradásunk, - a meglátásom szerint - 
ilyen módon képzelhető el. Miért lett fontos a mi 
emigrációs életünkben a magyarságunk megtartása? 
Talán most vettük észre, hogy az anyaországban 
történő külföldi behatások által okozott borzalmas 
nyelv-torzítás reánk bízzák a feladatot, hogy 
magyarságunkat megtartva - vissza palántálhatjuk 
érzéseinket a régi otthonunkba? Talán ezt tőlünk 
vájják?

Kérdem én, - miért? Mit tehetünk - távol a 
hazánktól? Igen, mi még akik ott születtünk aggódunk 
a mindennapi élet változásain, a fiaink már kevésbbé 
- az unokák már úgy veszik a régi otthont, mint a föld 
másik oldalán levő - földrajzi tényt.

Sokan varrnak azért, akik évről évre - 
elmondják ugyan azokat a pátoszos szavakat és konok 
kitartásukat a magyarságuk, nyelvünk megtartása és 
gyakorlása érdekében. Mindenki tudja, hogy igazat 
beszélnek - csak azt felejtik el, hogy még eddig a 
történelemben nem volt sohasem "győztes"

emigráció. Az idő és most a világ egyre gyorsabban 
változó forgatagában a saját "életünk" megtartásáért 
kell küzdenünk, félteni gyermekeink előmenetelét.

Mind ezek mellett mit tudunk tenni, hogy a 
magyar nevet és nyelvünket életben tudjuk tartam? A 
sok beszéd helyett tettekkel kell felváltani a 
megmaradásunkért folytatott "harcot". És mikor? - 
talán már késő? - A politikai viszálykodások helyett 
az egységes nyelvtarútást kellett volna már régen 
megteremteni. A nyelvünkben vagyunk mi igazán 
magyarok! Támogatni kell minden olyan 
megmozdulást ahol a magyar nyelvet tanítják, 
használják és helyességét megtarva védik a külföldi 
nyelvbehatásoktól.

Nekünk könnyű itt Ausztráliában az 
emigrációban ezt elérni. A megélhetésre h aszn ált 
angol már kézenfekvő és állandó használata a 
mindennapi életben biztosítja megélhetésünket. - Az 
otthomaknál az angol új és a "második nyelv” - a 
gazdasái nyelv - elsajátítása okozza azt, hogy a 
megéletésüket a közös Európa által a nyugathoz kötve 
előre tudjják mozdítam. Ha megnézzük a mai otthoni 
újságokat, hallgatjuk beszédjüket hátborzongva 
veszzük észre a helytelen - félig angol - félig magyar 
kifejezéseket.

Azt hiszem, hogy itt az emigrációban 
könnyebben megtartjuk a szép magyar nyelvet, mint 
otthon. És még törvény határozatot sem kell hozni 
nyelvvédelemért, mert nyelvünk megtartását és 
használatát meggyőződésből, hazafias érzéseink 
ápolása érdekében tesszük.

Ha az országos konferenciára mész - ne 
feledd el megkérdezni magadtól: mit, mikor és miért 
teszel az összmagyarság megmaradása érdekében!

Szeverényi László.
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva. 
Futómadár Konferencia a 

Vajdaságban
A 74 éves Jugoszlávia felbomlásával - 2003. 

Február. 4-töl új déli szomszédja van 
Magyarországnak: Szerbia - Montenegro.

A főleg magyarlakta déli része az autonóm 
tartomány, a Vajdaság - gabonában, szőlő - 
gyümölcskertekben bővelkedik.

A magyar határ melletti Palicsi-tó partjára 
kaptam nemrég meghívót egy Futómadár 
Konferenciára. (A Palicsi-tó Szabadka közelében 696 
ha. területű nátrontartalmú vize kiváló gyógyír 
mindenfajta csúzra, köszvényre.)

A meghívó Gulyás Oldal Péter aláírásával 
érkezett, aki egy éve Szegeden tagja lett a Magyar 
Emutenyésztők Egyesületének.

A meghívás a Gulyás Csárdába, - a Regionális 
Információs Oktatási Központban tartandó 
összejövetelre - szólt, amit a strucctenyésztők, illetve 
a futómadár tenyésztők számára szerveztek. A 
meghívóban arra kértek fel, hogy ismertessem az 
emutenyésztést és gazdaságosságát.

A Konferencia székhelye - a Gulyás Csárda - 
Palics és Hajdújárás között található. Szegedről a 
röszkei határon át, kb. fél órás autóút. A Gulyás 
Csárda négycsillagos hotel és étterem.

A vendégek számára kirándulásokat szerveznek. 
Mód van lovaglásra, horgászásra is. A Csárda mellett 
található egy ”mini" állatkert, különféle különleges 
állatokkal, madarakkal, és az új tartomány 
struccfarmja. Gulyás Péter a struccok mellé már 
emukat is behozott Magyarországról. Az állatok 
gondozója, Mónika a magyar állattenyésztő figyeli 
fejlődésüket. Ugyanis, Gulyás Péter a Csárda 
tulajdonosa, a Regionális Információs Oktatási 
Központ elnöke a strucctenyésztés mellett az 
emutenyésztést is be akarja vezetni. Ezért hívott 
bennünket, Magyarországról.

Csárdájában a magyar konyha hagyományos 
ételei mellett (pacalpörkölt, túrós csusza) 
strucctojásokból készült omlettet, strucchúsból 
készült pörköltet, kolbászt készítenek. Az 
emutenyésztés fejlődésével majd asztalra kerülnek 
emuhús termékek is.

A Konferenciára több mint kétszáz érdeklődő 
étkezett. Jelen volt a belgrádi sajtó, a szabadkai 
televízió is, akik külön érdeklődést mutattak az 
emutenyésztés iránt. (Inteijút is készítettek velem.)

Jelen volt éés előadást tartott a Belgrádból 
érkezett Vojiszlav Knezsevics közgazdász, a Belgádi 
Agrár Szövetkezetek elnöke; Dr.Szecsei Mihály, a 
Szabadkai Közgazdaságtudományi Egyetem 
professzora, a Vajdasági Magyar Szövetség 
elnökségének tagja; Báki Gorán, szabadkai állatorvos. 
A magyar Emutenyésztők Egyesülete képviseletében 
kiállítottunk, mustrát mutattunk be a magyar 
emutenyésztésről.

Magam szerb nyelven is köszöntöttem a 
Konferenciát, melynek nyelve szerb és magyar volt, a 
nagyszámú szerb résztvevő miatt. Bemutattam az 
Ausztráliát elhagyó emut, mint sokoldalú 
haszonállatot az Észak-Amerikai Egyesült 
Államokban, Nyugat-Európában, Magyarországon. 
Bemutattam a magyar emu előnyeit, amelyre az 
európai húsválság is ráirányította a figyelmet, öt 
érdekes termékét, a magyar szakemberek 
eredményeit, s felvázoltam az emu jövőképét a 
Kárpát-medencében, Európában. Ezentúl, 
bejelentettem, hogy az Oscar-díjas magyar szakács, a 
Vajdaságban is ismert Benke Laci-bácsi ismertetni 
fogja a "magyar emut" ill. az emuhúst - magyar 
emuragut főz - a Duna Televízióban.

Dr.Kiss Lajos, az Emutenyésztők Egyesületének 
közgazdásza, az emu bel- és külföldi piaci 
lehetőségeiről, kiragadott árakról, a magyar 
emutenyésztők által megadott emu piaci árakról 
beszélt.
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Az előadások után, pazar fogadás következett 
terített asztal mellett. A kínálat: strucckolbász, 
struccpástétom, de e mellett a hagyományos magyar 
konyha remekei, pörkölt és túrós csusza volt.

A Konferencia szervezői: a tehetséges magyar 
üzletember, Gulyás Oldal Péter és munkatársa, Lányi 
Izabella a Gulyás Csárda, ill. a Strucc Regionális 
Információs és Oktatási Központ, terjesztési osztály 
vezetője, közgazdász és kiváló tolmács.

Sikeres volt ez az országos Konferencia és 
kifejezték azt az óhajukat, hogy további 
együttműködést kívánnak a  Magyar Emutenyésztők 
Egyesületével.

2limn ШН Síiibtó #  (Sallert)
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
O LA JFESTM ÉN Y EK ET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

Ú JJÁ V A R Á Z SO LJA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
R estau rá to r

A the A ustralian Institute fór The Conservation
o f

Cultural M aterial Inc.-tagja. 
BIRRIG A  ROAD, BELLEV U E H IL L , NSW . 
___________Telefon: (02) 365-3532

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
A mai európai ember génjei 

azonosak ötvenezer éves ősével
Egy vérből valók vagyunk, te meg Én! - kiáltotta 

Maugli a dzsungelben. Pedig még fogalma sem 
lehetett róla kiknek a vére azonos az övével, még 
kevésbé, kikkel volt azonos a génállománya.

Mostantól bizonyosak lehetünk benne, hogy az 
európaiaknak az 50 ezer évvel ezelőtt földrészünkön 
élőkkel azonos a gén-tipusa. Ugyanígy a további négy

világrészen élők őseink DNS-állománya nagyjából 
azonos a ma ott élőkkel - állítja Kenneth Kiss, a Yale 
Egyetem genetikusprofesszora aki 52 embercsoport 
"markergénjeinek" vizsgálatát végezte el.

A vizsgálati eredményeknek nem is annyira 
általános antropológiai jelentősége van (bár az sem 
elhanyagolható, mert bizonyítja hogy több tízezer 
valamikori afrikai tengerjáró ősatya és ősanya 
bevándorlása nem változtatta meg az ázsiai vagy 
melanéziai ősanyagot). Annál jelentősebb a vizsgálat 
várható orvostudományi hatása tudniillik, az ázsiai 
eredetűeknek például más és más - a génállomány 
különbözősége miatt - a betegségekre való hajlama. A 
vérszegénység például Afrikában igen elteijedt, 
ellenben Európában ritka kór. Ezek szerint az ilyen 
specifikus betegségek miatt a diagnózis rendkívül 
egyszerűvé válhat, s különösen fertőzések esetében. A 
bűnüldözés szintén messzemenő, de egészen egyszerű 
következtetésre vezetheti a Kiss-féle vizsgálati elv, 
mert a tettesek és áldozatok génvizsgálatai segíthetnek 
az azonosságok megállapításánál és kizárásánál.

Tüdőgyulladás: a 
coronavírus felelős a járványért

Járványügyi kutatók megerősítették, hogy az 
eddigi feltételezéseknek megfelelően a coronavírus 
nevű kórokozó a felelős az Ázsiából kiindult, a 
tipikus tüdőgyulladásos tünetekkel járó súlyos 
betegségért, amelybe az eddigi adatok szerint több 
százan haltak bele világszerte.

Az ENSz Egészségügyi Világszervezetének 
(WHO) londoni sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy 
állatkísérletekkel igazolták: a gyanított vírustörzs 
idézi elő az angol rövidítéssel SARS-nak nevezett 
súlyos tünet-együttest.

A tudósok eddig is gyakorlatilag bizonyosak 
voltak abban, hogy az eddigi több mint 3 ezer 
megbetegedést a coronavírus egy új válfaja okozza. A 
törzset először március végén a hongkongi egyetemen 
izolálták betegekből vett mintákban. Brit szakértők 
szerint a SARS-vírus gyakorlatilag a nátha 
kórokozójának egy szélsőségesen elfajult változata. A 
WHO-sajtótájékoztatón elhangzott: új betegségről 
van szó, s ebben az a veszélyes, hogy nem ismeretes, 
mire képes, egyelőre tudni, hogy elteijed-e az egész 
világon.

A szakértők a betegség felbukkanását kísérő 
kezdeti kínai titoktartásra utalva azt mondták: 
reményeik szerint az esetből tanulnak Kínában, mivel 
" a fertőző betegségek nem ismerik az



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

országhatárokat". A betegség először 
tavaly novemberben tűnt fel Kína délkeleti 
vidékein, de a WHO csak akkor figyelt fel 
az új kórra, amikor már Hongkongban, 
majd Kanadában és Nagy-Britanniában is 
megjelent. Londonban és más brit 
nagyvárosokban összesen hat beteget 
kezelnek a SARS tüneteivel. Hongkong 
gazdaságát súlyosan károsítja a vírus: a 
legújabb adatok szerint a külföldi 
látogatók száma 50 százalékkal csökkent, 
a Cathay Pacific, a legnagyobb hongkongi 
légitársaság 25 százalékkal ritkította 
járatait.

A Hungaroskills.net hírei:
A skillnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melboume-i M agyar Központban. 
Sajnos a további állami segítség, am it 
megpályáztam a Központ nevében nem valósult 
meg, és így a magunk ereiéből kell tovább vinni a 
Komputer-tanítást.
A helybeli idős magyarok, akik rendszeresen 
látogatják a Központot már több mint 130 an 
részvettek a tanfolyamokon, és az elhatározások 
szerint szélesebb körben kell hirdetnünk a Komputer 
órákat, hogy a támogatást - és a lehetőségeket 
másoknak is biztosítani tudjuk.
A Központban az eddig megtartott péntek esti 
tanfolyamok megszűnnek, mert a körülmények a 
tanulásra nem alkalmasak. Júniustól keddeken 7:30- 
tól 9:30-ig találkozik a Hungaroskill.net csoportja. Ez 
időpont hirdetve lesz szélesebb körben. E mellet 
minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
Magyarok találkoznak) a tanítás reggel 10 órától délig 
tovább folytatódik.
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association minden szerdán, este 7 
órától 9:30-ig tart összejöveteleket. A WORD 
tanfolyamot 8-an fejezték be április végén. Lehet 
jelentkezni a következő tanfolyamrara, ami Június 
első szerdáján (4-, én) kezdődik. Ha lesz rá elég 
jelentkező az XL-t és a Photo-Shop-ot is tanítani 
fogjuk.

A Klub egyik fő célja ebben az évben a 
Központ Hon-lapjának előállítása és annak rendszeres 
felfrissítése a Központban működő szervezetek 
bevonásával.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk!

Figyelem!
A DUNA TV megkezdte Ausztráliai és Új- 
Zélandi adásait M árcius 15-én. Az adásokról és a 
vevő készülékekről az alábbi WEB lapon lehet 
tudósításokat kapni:

http://www.aaacom.com.au/index.htm - vagy 
telefonon felhívni a vállaltot a 02 8704 8704-on.

Van még egy másik lehetőség is: lehet a vállalatot 
felhívni díjmentesen a 1800 000 885 telefonszámon. 
Az fenti honlap a következőket hirdeti: AAACOM a 
következőket adja és beszereli, hogy a DUNA adást 
és a Kossuth rádiót lehessen fogni itt Ausztráliában:

85 cm Satellite vevő antenna (dish) Digitális 
Vevőkészülék, Smart Card, Beszerelés és egy éves 
garancia. Ez mind kerül $764.50 AU. (benne van a 
GST) Ez az egyszeri megvétel a beszerelési és
beállítási munkálatokért. (Ez az egész magán tulajdon 
lesz, és a tulajdonos mehet és viheti a felszerelést 
magával, ha új helyre költözik!)

Az előfizetés a DUNA TV és Kossuth Rádió 
adásaira Havonta $27.50. (benne van a GST)
A fenti hír-szolgálat útmutató; mindenki személyesen 
tárgyalja le a saját helyzetét a AAACOM vállalttal.

http://www.aaacom.com.au/index.htm
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The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve;

A Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 
társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemrőL Aki csak teheti, rendelje meg a 
könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 
tanulmányaikat.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.
A könw  megrendelhető: A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood V ic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
U T A Z Á S I Ü G Y N Ö K

o<
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 m egtárgyalására.

H irdetés, a kedves m agyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhetőüfj. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink cnm an

JOE SZILADY
PETROL a DIESEL M ECHAN IC

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

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

Toldi (folytatás)
(Arany János)

"Hé paraszt! Melyik út megyen itt Budára?"
Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra;
De Toldinak a szó a szivébe nyilallik,
És olyat döbben rá, hogy kívül is hallik.

"Hm, paraszt én!" emígy füstölög magában, 
"Hát ki volna úr más széles e határban?
Toldi György talán, a rókalelkü bátya,
Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?

Én paraszt? én?" - amit még e szóhoz gondolt, 
Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. 
Azzal a nehéz fát könnyeden forgatja,
Mint csekély botocskát, végénél ragadja;

Hosszan, egyenesen tartja félkezével,
Mutatván az utat, hol Budára tér el,
S mintha vassá volna karja, maga válva,
Még csak meg sem rezzen a kinyújtott szálfa.

Nádorispán látja Toldit a nagy fával,
És elámul rajta mind egész hadával.
"Ember ez magáért" Laczfi mond "akárki;
Nos fiuk, bírókra, hadd lássuk, ki áll ki?

Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat. 
Amellyel mutatja e suhanc az utat?"
Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki,
Egy paraszt fiúval még sem áll ki senki!

De ki vína bajt égihábomval,
Szélveszes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszú, kacskaringós, sistergő nyilával?

Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága 
S nem megunt előtte Isten szép világa; 
Jaj-keserves annak, akijut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe.

Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban,
Toldiról beszélnek az egész táborban;
Mindenki mond néki nyájasat vagy szépet, 
Mindenki derít rá egy mosolygó képet;

Egyik így szól: "Bajtárs! Mért nem jősz csatába? 
Ily legénynek, mint te, ott van ám nagy ára.”
Másik szarva mondja: "Szép öcsém, be nagy kár, 
Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál."

Elvonúl a tábor, csillapul morajjá:
Ezt a szél elhordta, azt a por takaija;
Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag,
Vaskos lábnyomától messze reng a parlag;

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása,
Mint a sértett vadkan, fü veszett dühében,
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.

MÁSODIK ÉNEK

így vesződik Miklós, nyers haragos búban,
De van drága dolog otthon Nagyfaluban;
Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény,
Nagy kölönc köszönget a kút méla gémén.

A malac-nép sí-rí; boiju, bárány béget; 
Aprómarha-nyáj közt van szörnyű ítélet;
A fehércseléd közt a beteg sem lomha:
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha.

Egy cseléd vizet tesz félakós bögrében,
Mely ha forr a tűzön s nem fér a bőrében,
Akkor a baromfit gyorsan belemártja,
Tolláit letörli, bocskorát lerántja,

Van, ki a kis bárányt félti izzadástul;
S bundáját lerántja, még pedig irhástul;
Más a vékonypénzü nyúlat szalonnázza,
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza.

Másik a malacot láng felett hintálja,
Szőrit kés fokával bőrig borotválja;
Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben,
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben...

- Mit jelent e hű-hó gyászos özvegy-házban,
Hol a dinom-dánom régen volt szokásban?
Toldi Lőrincnének most van-é a tolja?
Vagy menyegzőjének hozta így a soija?
Tán megunta gyászos özvegysége ágyát,
S másnak adta élte fonnyadó virágát?

Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének,
Napja sem derült fel új menyegzőjének;
Másért sütnek-foznek, másért lakomáznak- 
György van itthon, első szülötte a háznak.

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

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg 
MAGYARORSZÁGOT.

IR AYEL A6ENCY
L ic .N o J2245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

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

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

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

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

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskfflnet -tag) áll rendelkezésére 

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

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.....»"

BELA'S
HOLIDAY

Forduljon bizalommal 
az évek óta 
közismert és 
nagy gyakorlattal rendelkező

WORLD
egyéni és 

csoportos utazások! 
A világ minden 

részére!

$2epesy -Uenke- ‘BéU-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon..... 

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
Mobile 0413135 609; E-mail bda@blue.com

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:bda@blue.com
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2003
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Június 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 

tartották, hogy ezen a 
napon megszakad a 

búza töve, s

RAVASZ KÉRDÉS
Társaságban kérdezik az elmeorvostól:
- és hogyan tudja eldönteni, hogy valaki 

normális-e vagy sem?
- Pofonegyszerű! Olyan kérdést kell feltenni, 
ami normális embernek nem okozhat gondot.
- Például?
- Például ezt: Cook kapitány három világkörüli 
úton vett részt, és az egyik során életét 
vesztette. Vajon hányadik útján?

Én sose voltán járatos a történelemben.....

kezdődhet az aratás.

GYANÚS ESET
A félj gyanakszik, hogy asszonynak új barátja 
van, hiszen az éjjel sem jött haza - reggel 
megkérdezi a feleségét:
Kedvesem hol voltál az éjjel?
A Jucinál aludtam, tudod a legjobb barátnőm - 
volt a választ
Érdekes, mondta fá j, én is ott aludtam, de nem 
láttalak seholt

PÓK (Hofi módra)
Az anyós nagy beteg - fekszik az ágyban: - jaj 
meghalok - jaj meghalok - jajgat - ott egy pók a 
Mont
-Mama* - egyszerre csak egy dologra 
koncentráljon!

KÚT (Hofi módra)
Szomszéd, szomszéd! - az anyósa beleesett a

SZIGORÚ TANÍTÓ
Az órán a tanár lelkesen magyaráz, de 

közben észreveszi, hogy az utolsó padban ülő

kútba!
- Nem baj! - nálunk már be van vezetve a 
vezetékes víz!

kamaszok (zsugáznak) kártyáznak. Odamegy 
az egyik kártyáshoz, és jó  pofon vágja!
- Remélem, tudod miért kaptad ezt a pofont? - 
kérdezi a tanár-úr.
- Hogyne tudnám, - volt a válasz: én marha 
elfelejtettem bemondani a piros ultit!

VÖDÖR VÍZ
- Szomszéd, tudna adni egy pár vödör vizet?
- Minek magának a víz, hiszen ott van a kútja! 
Ott van az igaz, de beleesett az anyósom és 
csak állig ér a víz!
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Anvák-napja a KNOX Idős Magyarok Klub
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A G old-C oast-i N yugdíjas K lub m eséi:
A májusi összejövetelek fénypontja az Anyák- 

napi műsoros jó  kedvben eltöltött ebéd volt. Ez az 
ebéd a tagságnak ajándék volt, - a Klub ajándéka - 
ahol a finom sütemények mellé, még egy kis ital is 
került. Nagyon jó hangulat volt, még a helyi 
Tanácstól is megjelent Anne Tunnicliff aki nagy 
elismeréssel vélekedett a Klub működéséről és a 
növekvő tagságról. Beszédében kihangsúlyozta, hogy 
ő sok Klubba jár de a magyarokhoz különös képpen 
szeret eljönni, mert a sok mosolygó magyar között 
nagyon jól és otthon érzi magát.

Az elmaradhatatlan értékes műsort Hárty 
Rózsika, Ohláh Erzsébet, Varga Irén és Papp Károly 
állította össze és adta elő. Mint mindig a tagság 
viharos tapssal köszönte meg áldozatos munkájukat. 
A konyhában Havas Manci, Pokrovencky Kata és 
Nagy Magda remekeltek. A menü: rántott hús, rizi- 
bizi lecsóval és az elmaradhatatlan finom ropogós 
Vienna kenyér, (még magába is jó enni ezt a 
kenyeret) Az ebédet a borocska mosta le és a 
sütemények sokasága kávéval, fejezte be az "ebéd- 
szertartást". Olyan sok süteményt hoztak össze az 
aranyszívű tagok, hogy a legnagyobb cukrászda itt a 
Gold Coast-on is megirigyelte volna üzletében. A 
legtöbbet - legjobbat - legnagyobbat: Erik - Veronika 
és Gizi hozta, mi csak kereszt nevén szólítunk 
mindenkit, mert így barátságosabban hangzik a 
megszólítás. Veronika anyósa, aki szintén Veronika 
névre hallgat, meg is jegyezte: ő bizony minden 
magyar Klubba jár, mert szereti a társaságot, de itt a 
nyugdíjas Klubban érzi magát a legjobban, mert itt jól 
el tud beszélgetni a tagokkal. Ennek a Klubnak 
köszönheti, hogy már nincs "honvágya" vissza 
Melboume-be. Itt a Klubban megtalál mindent amit 
egy nyugdíjas megtalálhat. Jó hangulatot, muzsika
szót, "egészséges" pletyka beszédet, de leginkább a 
Klub tagok kedvességét, amivel örömet szerezhetünk 
egymásnak. Sokan elmondják ezt Melboume-i 
hozzátartozóiknak, elismeréssel megemlítve a Nagy 
házaspár odaadó munkájukat, kezdeményező 
erőfeszítésüket a Klub megindítása érdekében. A 
keddi napok itt a Gold Coast-on "ünnep - napoknak" 
számítanak.

Nagy Sanyi a köszönetek mellett mindig 
elmondja, hogy a sok lelkes segítő nélkül nem 
működne a Klub azon a szinten, ahol elismerten van

manapság. Kiemelve a lelkes segítők közül, akik 
megérdemlik a dicséretet; mint például Pokrovencky 
Laci, Masa Imre, Farkas Erik, Hárty Jóska, Papp 
Károly és Tóth Antal (aki sajnos mostanában 
gyengélkedik, de ígérete szerint, ha felépül, jön és 
segítségünkre lesz, mind a 85 évével; - köszönjük 
neki a jóakaratát) Nem elfelejtem a keddi 
összejöveteleket, ahová mindenkit szeretettel vár;

a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

A képeken a lelkes Gold Coast-i magyarok.

Töjjön velünk Erdélybe 2003-ban!
Űjabb, gyönyörű 2 hetes utazás Erdély ismeretlen 
tájaira. Légkondicionált autóbusszal, teljes 
ellátással a'T ranssytvania Tours” szervezésében.
Budapest - N agyvárad, Kolozsvár, Tordai- 
hasadék Torockó, Kokozi-szoros, Nagyenyed, 
G yulafehérvár, Vajdahuny ad, Déva, 
M arosvásárhey, Szovata, Korond, Parajd, 
Gyergyószentm iklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Csíksomlyó, 
Gyim esi-havasok, Zetelaka, Sepsiszentgyörgy, 
Prazsm ár, Brassó, Ulyefalva, Tusnád, Szent- 
Anna tó, Bálványosvár, Kezdivásárhely, 
Kovaszna, Csom akörös, Zagon, Csem áton, 
Bogoz, Fehéregyháza, Segesvár, Berethalom, 
Korosfo, Királyhágó, N agyszalonta, Arad, 
M akó, O pusztaszer, Bugac, Budapest 
Indulási időpont;
Kanadából, USA-ból, Dél-Amerikából és 
Ausztráliából- 2003Július 1-én.
Részvételi díj; $850 US
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Az összeg tartalm azza a  szállásokat, teljes 
ellátást, a  belépőjegyeket, a  program okat, az 
állandó kísérő-idegenvezető és az autóbusz 
költséget. Kérjük, hogy a résztvevők otthon 
kössék m eg az utasbiztosításokat és 
rendelkezzenek érvényes rom án vízum m al. 
Információ és jelentkezés; Burian Erzsebet-nél - 
Á prilisban, Budapesten a 36 - 30 - 433 - 66 28 - 
as telefonszám on, vagy E-mail cimeken: 
elizburian@ yahoo.ca, H a akarja látn i m ilyen 
gyönyörű Erdély, jöjjön velünk!
M E G L Á T T A  É R D E M E S  1

Lehet előre tervezni!!!

Utazzon velünk a Kárpát-medencébe!
A kővetkező ú t M agyarország - Felvidék- 
Erdély két (2) hetes körutazás. 2003. Szeptem ber 
10. Részvételi díj: $950 US.
Teljes ellátással, - légkondicionált autóbusszal, a 
Transilvania Tours szervezésében.
Budapest - Szentendre - V isegrád - Hollókő - 
Besztercebánya - Selmecbánya - Késm árk - 
Lőcse - Szepesvár - Eperjes - Kassa - Tokaj - 
N yíregyháza - M átészalka - Szatm árném eti - 
N agybánya - Kolto - M áram aros - Borsafüred - 
Kolozsvár - Torockó - N agyenyed - Körönd - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - Bucsin-tető - 
Fehéregyháza - Segesvár - M edgyes - Körösfő - 
N agyvárad - M akó - Szeged - Ó pusztaszer - 
Bugac - Kalocsa - Pécs - Mohács - V illány - 
Keszthely - Tihany - Székesfehérvár - Budapest. 
További inform ációt és jelentkezés a  36-30-433- 
6628 telefonszám on Burian Erzsébetnél, vagy 
E-mail erdelvfelvidek@vahoo.com

Az életről és a halálról
Gondolataink bárhová kalandoznak, szembe kell 

néznünk a lét megszűnésével, a halál tényével. 
Mindenki dőlt ismert az élővilág örökös körforgása, 
a fizikai születés, az élet folyamata és az átalakulás. 
Ezekről kellene olyan megközelítéssel pozitívan írni, 
hogy a halál fogalma ne okozzon félelmet, 
aggodalmat.

Egyénenként nehéz tényként elfogadni azt, hogy 
családtagjainktól, szeretteinktől úgy kell elbúcsúzni; 
egyik pillanatban még láttuk őket, és utána soha többé 
nem. Természetes, hogy vigasztaljuk egymást, 
temetések alkalmával is gyakran elhangzik: "neki már 
jó az örök nyugalomban". Tudjuk, hogy az élők, - a 
hátramaradt hozzátartozók kötelessége - a halottaik 
eltemettetése. Nekünk élőknek kötelességünk, 
egészségünk megvédése, az orvosok, az egészségügyi 
"hadsereg" is azon fáradozik, hogy életünk fájdalmak, 
különösebb szenvedések nélkül, mindig védve 
legyen.

Bármilyen egészségesek és az élettel 
megelégedettek vagyunk, el kell fogadnunk az 
öregkorral járó szellemi és fizikai leépülést, majd a 
teljes tehetetlenséget, ami a klinikai halált jelentheti. 
A halált senki nem tudja elkerülni, vannak azonban 
olyan esetek, amikor a szívdobogás megszűnése 
(rövid időre) után is visszatér az élet, - nos ezek a 
személyek arról számolnak be -, hogy a halálnak tűnt 
pillanatában eseménysor jelenik meg előttük, melyet 
az életben átéltek. Tudjuk, hogy az élet legutolsó 
szakaszában már nincs oxigén ellátás a központi ideg- 
rendszer működéséhez, - vagyis az EEG-kép egyenes 
vonalat mutat.

Orvosi kísérletek arról számolnak be, hogy az 
élet legutolsó pillanatában, az emberekben olyan 
hormonok szabadulnak fel, amelyek a 
boldogságérzetért felelősek, vagyis boldogság 
érzetben történik a fizikai átalakulás, a halál. Isten 
csodálatos ajándéka, hogy az ember boldogságérzettel 
hagyja el a földi életet. Az élet-tan tudományán kívül 
eső történetek számos példát sorolnak fel.

Az élőkre, reánk fontos feladat vár, hogy 
egészségünkre vigyázzunk, és amíg csak lehet, 
késleltessük a szellemi és fizikai leépülést. Mindkettő 
fontos, hiszen ahogy a magyar közmondás mondja: 
"épp testben - épp a lélek"! A szellemi 
elfoglaltsághoz tartozik: az állandó tanulás, írás, 
olvasás, beszélgetés, szórakozás és ne felejtsük el, 
hogy csak a lusta és a buta ember unatkozik!

Fizikai mozgás minden életkorban 
életszükséglet; a torna, a gyaloglás, a kerti és a 
házkörüli munka egészségünket szolgálják.

Ezzel a pár gondolattal senkit sem akartam 
megbántani, de akiket érint, elgondolkozhatnak azon, 
hogy milyen gyorsan múlik az idő és így szalad ki 
kezünk közül a sok-sok tennivaló, itt Melboume-ben, 
2003 őszén.

mailto:elizburian@yahoo.ca
mailto:erdelvfelvidek@vahoo.com
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54 sz. Hunor és M agyar Cserkészcsapat és a 
63 sz* Tormay C ecil Leány Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív
mindenkit a július 19-én 7 órai kezdettel tartandó

Л и т  Bál ra
A M elbourne-i M agyar Központ Nagytermében.

(760 Boronia Road, Wantima 3152. Melway 63 F5)
Leány Cserkész Találkozó!

A volt és jelen leánycserkész parancsnokok szeretettel várnak minden cserkész leányt, 
aki valaha is  részt vett a M elbourne-i csapatban, annak megalakulásának

ELSŐ BÁLOZÓ BEMUTATÓ 8 órakor.
Finom vacsora, sütemények és italok, szokásos jó hangulat. TOMBOLA:

Belépődíj $20; Nyugdíjasoknak $15; Fiataloknak és diákoknak $10; 14 éven aluliaknak ingyenes!

Asztalfoglalás és jegyelővétel az alábbi telefonszámokon:
Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bakos Anikó - 9707 4265 Bartha Ani - 9754 1706

MAG VAR JÁTSZÓCSOPORT 
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

Szeretettel várunk gyermekeket 
jáb zócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
körjátékokJcal, mesékkel és szabad játszással 

szórakoztatjuk ókét.

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
iskolaszünetben) d e . 10 órától délig tartja 

wantimai Magyar Házban.

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

a z  a u s z t r á l ia i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

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

Minden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis term ében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea m ellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

M inden hónap második vasárnapján. 
Délután 1 órától.

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



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. oidal

MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
JÚNIUSI 
NAPTÁR.
Júniusi. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Disznótoros Ebéd
Társalgó - Irodalom csoport összejövetele 

Június8. Vasárnap (Pünkösd)
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 

Június 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet. 

Június 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
Irodalmi Műsor 

Június 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Ige - liturgia 

________Klub nap - ebéd.______________

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

M A G Y A R  K Ö N Y V TÁ R

A MELBOURNE! MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road W antirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
V asárnap a Szt.lstván templomban tarto tt 

katolikus szentmisék után!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!

MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a már előző években is 

nagysikerű
KLUBNAPJÁRA.
Június 29.-én d.e. 11 órától

A Klub helyiségében és a körülötte levő kellemes 
környezetben.

Finom, választékos ételek, sütemények, italok. 
Italok a helyi bárban kaphatók.

A szórakoztató zénét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja.

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

MINDENKIT.
E lőzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,H ázy Irén 9707 1378 
telefonszám okon.

A KNQX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN*» CLUB HÍREI.
Találkoznak a M agyar Központban,
760 Boronia Road W antirna. 3152,
minden második kedden (Június 3-án és 17-én)

A május hónap legkiemelkedőbb eseménye volt 
az Anyák-napi összejövetel a "Food Star" 
étteremben. Ez volt az első alkalom, hogy együtt 
tartva az "idősekkel" elmentem és sikerült egy pár 
fényképpel megörökíteni az ünnepélyes alkalmat. (A 
képek a nyolcadik és kilencedik oldalon - ebben az 
újságban!)

Már kora reggel, - 9 és 10 óra között - 
gyülekezett a vezetőség, na meg azok, akik azzal az 
előítélettel élnek, hogy, : - ki korán kell, aranyat lel! 
Az ebédre csak 12 után került sor, és úgy, mint már a 
magyarok megszokták; itt is sorba állt a tagság. Az 
éhesek elől a többi meg utána. Úgy látszik sokan 
elfelejtették már az "otthoni" sorbaállások keserveit!

De ez más, mint otthon volt. A különböző 
finomabbnál - finomabb ételek feltálalva, és 
mindenki annyit vehetett amennyit akart. A megrakott 
tányérokról azt gondolhatta az ember, hogy sokan 
már egy hete nem ettek otthon, - erre a napra várva.
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Sőt nem egyszer, hanem többszőr visszatérve, 
meggusztálva a különböző különlegességeket. Sok 
asztalról, a felszolgálók vitték vissza a süteményeket, 
édességeket, ami már nem fért a hasba. De lehetett, 
hiszen '"ingyen" volt. Ez egy ünnep-nap a Mamák és 
Nagymamák tiszteletére.

A nagy étteremben elosztódva ült a Klub 
tagsága, és kis csoportokban, ment a diskurzus, mint, 
minden más alkalommal. Körbejárva a nagytermet 
sikerült megtalálni minden törzs-tagot, vezetőt és 
társaságukat. Ami a képek is igazolnak. Úgy láttam, 
mindenki nagyon jól érezte magát, és hallottam, hogy 
sokan várják a következő ilyen kirándulást.

Külön köszönetét kell mondani a vezetőségnek 
és minden olyan tagnak, aki segédkezésükkel 
elősegítették az idei Anyák-napja sikerét. Szerk.

A következő összejövetel Júniusban a
megszokott Magyar Központ nagytermében,
amelyekre szeretettel vár mindenkit a Vezetőség 
nevében;

Fenyvesi Попа.
(a Fenyvesi házaspár "nyaralásához" sok minden jót 
kívánunk - viszontlátásra a jövő hónapban!)

Figyelem! 5
l A Magyar Nyugdíjas Klubok és több más ;>
> összejövetelen található állandó árusítás tárgyait ;
> otthonában is szívesen megtekintheti, és >
> vásárolhatja, ha hívja a következő telefonszámot: '
< 8707 4919. - vagy személyesen a <;
; 89 Chestnut Road Doveton 3177 cím alatt.

A NUNAWAD1NGI „ÖRÖK IFJAK,, G  
2003. Júniusi 1-én és 25-én ta lá lk o zn a k ^  
megszokott helyen az East Burwood-i Public 
H all-ban, ahol jó  ebéddel és szerető szívvel 
várjuk a tagokat és minden vendéget.
M ájusi beszámoló; A tél első hideg hónapjában is 
meleg szeretettel, és jó bemelegített klubhelyiség, és 
finom ebéd várta a tagságot és a kedves vendégeket. 
Klubunk Anyák napját ünnepelte Május 14-én a 
Ringwood-i SMORGY-ban méltó képen, ahogy azt a 
mamák megérdemlik. Finom ételek és egy kedves kis 
ünnepség alkotta szerényen, de nagyon bensőségesen 
az Anyák napját. Örömmel vettük azokat, akik még 
közöttünk vannak, és megemlékeztünk azokról is, 
akik már eltávoztak sorainkból. Tudjuk sokkal, 
tartozunk nekik. Az ünnep nem csak ünnep, hanem

köszönet és hálaadás is volt azoknak az anyáknak, 
akik felneveltek bennünket és egy életre előkészítve 
mindent elkövettek, hogy megálljuk helyünket, akár 
hová vetett a sors.
Kocsis Margit elnökünk, versében megemlékezett az 
édesanyáról, aki önzetlenül nevelte gyermekét, ha 
kellett, még önmagától is megtagadva az utolsó falat 
kenyeret, hogy gyermeke ne érezzen hiányt. A vers 
szívünkhöz szólt, sokak szemében csillogott a könny, 
és a sóhaj, az édesanyák után.

Május 28-án a szokásos összejövetelen az elnöki 
beszámoló után ünnepeltük a Hősök-napját - vitéz 
Fazekas Sándor előadásában. Az elnök felkérte az 
előadót a megemlékezés megnyitására. A piros - fehér 
- zöld gyertyák meggyújtása után a gyászinduló 
eljátszása után kezdte beszámolóját. A gyertyák 
fényénél egy perces vigyáz állásban, tisztelegtek a 
megjelentek - emlékezve hőseinkre. Sokan a 
megjelentek közül még személyes kapcsolataik voltak 
a háború és forradalomból visszavárt szeretteikkel, 
akik élve soha nem tértek vissza Áldoztak a haza 
oltárán. A zene befejezésével Fazekas Sándor 
versében méltatta a magyar hősöket. Szavalatával 
éreztette az ünnepi megemlékezést, hiszen ő is részt 
vett, mint katona a háborúban, és együtt harcolt a 
hősökkel. A vers után összefoglaló beszámolót tartott 
a magyar történelem ezeréves múltjáról, 
küzdelmeiről hazánk megmaradásáért. Sok magyar 
vér folyt el, sok hőst vesztettünk ez alatt az idők alatt. 
A magyar hősök tanúságot tettek a mellett, hogy a 
haza és népe mindennél drágább és fontosabb. 
Hősökről emlékeztünk meg ma, akik életüket adták 
hazájukért, és ezért kegyelettel gondolunk rájuk, - 
akár hol érte őket a halál. Otthon Magyarországon, és 
idegenben is várják feltámadásukat. Életük, és hősi 
mivoltuk példaképen álljon minden magyar előtt - a 
jövő nemzedék felnevelésében. Beszéde után a 
katona búcsúztató hangja mellett - néma felállással - 
tisztelték meg a megemlékezést a megjelentek. A 
Szózat fejezte be a megható hősökre való 
megemlékezést, Kocsis Margit előadásában.

A tagság nevében mondok köszönetét vitéz 
Fazekas Sándornak a magyar hősökről tartott 
megemlékezéséről. Jó felidézni a múltat, mert ez ad 
erőt és öntudatot a jövőre nézve, felismerve 
kötelességeinket hazánkkal szemben, magyarságunk 
megtartásáért.

A z összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében,

Nagy József
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey Idős M agyarok Otthon, a szokásos 

helyükön ünnepelték meg az Anyák-napját. Szép kis 
előadás keretében köszöntötték fel az Anyákat, 
Nagymamákat fáradságos, család-védő munkájukért, 
és az odaadó segítőkészségükért, amit a közösségért 
tesznek! Ott voltam én is, és megörökítettem egy-pár 
szép pillanatot az összejövetelről.

A Casey-KIub 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

Vezetőségi
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, júniusi összejövetele a hónap első 
szombatján (Június 7-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 P ark  Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park  3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén).

A Szövetség februárban kezdi az összejöveteleit! 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StA lbans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

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

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Köszönettel vesszük a sok biztató 
telefon hívást és levelet, az 
újsággal kapcsolatban. Talán ha 
lesz olyan lehetőség, hogy 
gyakrabban megjelenjen ez a kis Melboume-i értesítő, 
аИсог komolyabban fogunk foglalkozni a dologgal. 
Most azonban sem gépezet, sem munka-erő nincs aki 
a mostaninál többet tudjon előállítani. Mindenkor 
köszönjük a további támogatását minden olvasónknak 
itt Melboume-ben, Ausztrália területén és, mindenhol 
ahová eljut ez a kis-újság.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

C ím :....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

