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Ez a nap a világ minden 
Édesanyjának nevezetes napja, de mi magyarok 
külön kiemeljük a magyar Édesanyákat, mint a 
magyar történelem és fennmaradás biztosítóit. 
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 
„modern” nyugati „szabad” világ súlyos terheket 
helyez a magyar, - de mondható, hogy minden 
Édesanya vállára.

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

A Kisújság Szerkesztősége nevében Boldog 
Anyáknapját kíván minden Édesanyának

Szeverényi László
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2004.április 2-5-ig Hargita és Maros-megye egy 
sokoldalú szakmai csoportot hívott meg ismerkedő 
látogatásra, hogy bemutassa gazdasági, kulturális, 
gasztronómiai nevezetességeit (pl. emuhúsos 
székelykáposztát).

A vendéglátók képviseletében Reisz Erzsébet, a 
romániai falusi turizmus országos szervezetének 
alelnöke, vállalkozó fogadja és kíséri a csoportot. 
Gazdasági kapcsolatok felvételére is nyílik lehetőség.

A szakmai csoportot Székelyföldre a 
vendéglátók megbízásából dr. Szalontai Éva 
szervezte.
A szakmai csoport tagjai:
• A magyar sajtó és fotóművészek, sajtófotósok 

(MUOSZ, MTI, Magyar Rádió-TY)
• A magyar egészségügy, civil szervezetek ( a 

magyarországi Emutenyésztők Egyesülete), a 
magyar oktatás, egyetem (Szent István egyetem), 
kamarák, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar 
Kamara, a magyar kutató intézetek, a magyar 
agrár "marketing" képviselői.

De varrnak a csoportban külföldön élő magyar 
szakemberek is. (svédországi Malmőből négy fő.)
A szakmai csoport érdeklődési köre, illetőles 
képviselt területe:
Turizmus, gasztronómia, élelmiszer - és borászati 
kutatás, állattenyésztés (emu), oktatás, felsőoktatás, 
kultúra, népművészet, egészségügy (tüdő és 
légzőszervi gyógyászat), életmód,
társadalomtudomány, gazdasági, jogi, Európai Uniós 
és nemzetközi kapcsolatok.

i
Mutatás a parajdi Felegdy Házban. 

A zenészekkel - Reisz Erzsébet.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

A fogyóban lévő édes, vagy ivó-víz: a 
XXI. század nagy kihívása

Szakrális (szentséges) szimbólum a víz. Élvezeti 
cikk. Természeti kincs és szépség. Áru és közjó. 
Véges, megújuló és sérülékeny erőforrás. Kockázati 
tényező, amelyért háborúk indulnak.

Somlyódy László, a vízvédelem és környezet
gazdálkodás kiemelkedő tudósa a Mindentudás 
Egyetemén emlékeztetett arra, hogy az alap-és az 
alkalmazott kutatások egyesítésére van szükség a víz 
és annak élővilága védelmében.

A víz alkotja a legegyszerűbb és legkisebb 
aszimmetrikus molekulát. Tulajdonságai tavak, 
folyók, vízgyűjtők, kontinensek és az egész földgolyó 
sorsát befolyásolják.

Az élet az ős-óceánokban alakult ki, de a 
genetikai információt hordozó DNS sem létezne víz 
nélkül. Testünk mintegy 60%-át víz alkotja. Fontos 
tápanyagainknak: a tojásnak 75, a marhahúsnak 64, a 
kenyérnek 38 százaléka víz.

Az ember, ha nem ehet, csaknem egy hónapot 
túlélhet, ivóvíz híján ellenben néhány nap alatt 
maghal.

3lmiö Sírt 0 hibió fiT
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Austral ián Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material lnc.-tagja.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

Telefon: (02) 365-3532
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ANYÁM KÖNNYE
ír ta : Kancsár Imre.

Nem mertem szólni, szólni sem mertem... csak
ültem.....csak ültem némán a festetlenül összetákolt
sámlin a konyha egyik sarkában, közel a sparhelthez. 
Az utcán lucskos hóban, kesztyűvel, sállal, 
kalocsniban jártak az emberek, csúnya téli este volt. 
Anyám paprikás krumplit főzött vacsorára, a benne 
főtt kolbász szaga ínycsiklandozó illatokat árasztott 
szét a konyhában és egyetlen szobánk ajtaját csukva 
kellett tartani, mert ez volt az előétel.

A szag. Az étel szaga, fenséges illata olyannak 
számított, mint templomban a tömjénfust áldás 
osztásakor. Evés közben tapasztaltam, hogy a 
krumplit szeplőssé tette a sok, megszámlálhatatlan 
piros pont a paprikától. Utóételként apró kenyérkék 
hátára szabott szalonna darabok voltak, amiket 
"katonáknak" nevezett ki a gyermekfantáziám és irtó 
hadjáratba kezdtem velük, ha még éhes voltam. Ha 
vége volt a vacsorának, el kellett hagynom a 
konyhaasztalt. Ilyenkor visszatértem a szegény 
gyerekek trónjára és tele gyomorral már a sámli sem 
tűnt kemény üllőkének. Magam elé húztam a 
hokedlit. Ez gyermekkoromban íróasztalnak számított 
nekem és olyan büszkén tartottam kezemben a már 
csutkának is beillő apró plajbászt, mintha íróasztal 
mögött ülve, arany töltőtollal a kezemben. Ezen az 
íróasztalnak kinevezett hokedlin ültem a vacsora alatt. 
Ez olyan érzés volt, mint amikor Krőzus az íróasztala 
sarkán ülve diktál telt keblű titkárnőjének.

A hátamra csatolható iskolatáska mellettem 
feküdt a konyhakövön, mindig akadt benne tavalyról 
visszamaradt irka, melyet a tanár úr piros tintával 
javítgatott vagy osztályozott, de az iskolaév végén a 
miénk lett végleg. Hazavihettük. Üres oldalak mindig 
akadtak benne bőven, hogy a gyermekkori gondolat - 
társításoknak további helye legyen. Ki-ki irka
firkának használta, volt gyerek, aki rajzokkal tűzdelte 
tele az üres oldalakat, volt aki akkor is számolt az 
üres oldalakon, amikor nem kellett. Kinek mire volt 
hajlama. A gyermekagy diapozitívja volt ez és az 
apák még nem tudhatták, hogy az irka-firka mit 
jelentenek. Minek az alapja a vonalas füzetlapok 
ábrái. Aki írta vagy rajzolta, valamilyen kocavadász 
lesz-e, vagy lángelme.

Ebben az időben nagy pangás volt, gazdasági 
csőd, nagy munkanélküliség a városokban és 
nyomorgott a falu népe. Gyermekkorom első 
alkalommal ismerkedett meg akkor az emigráció 
szóval. A falu népe megmozdult, a mostoha föld nem 
hozott gyümölcsöt. És megindult egy hullám, az első

hullám emigrálni, azaz kivándorolni és Kanada volt a 
kivándorló földmunkások Kánaánja.

Amikor fél-évszázad távlatából visszagondolok 
erre az időre, édesanyámra gondolok, akiről nem 
tudtam, hogy a paprika vagy a sírás csípi-e a szemét. 
Sűrűn törölgette. Ugyanis, anyám testvére, boldogult 
Vilmos bátyám is batyut kötött a hátára és elindult 
Kanadába. Nem repülőgéppel egy nap alatt, mint 
manapság, hanem hosszú ideig hánykolódott a 
tengeren a kivándorlókat szállító lélekvesztőkön. Igaz, 
hogy nemcsak a szürke szabott kenyér miatt 
választotta nagybátyám a kivándorlást, hanem a 
bánat, a szégyen is űzte el a faluból. Mert jó asszony 
jó férfit farag a férfiből, de neki rossza asszony jutott. 
Gyereket szült a falu papjától. Ezt a szégyent csak ő 
tudta, meg az asszony. És a jó ember takargatta a 
rossza asszony bűneit, mert a szégyen őrá is száll. S 
vitte eltemetni bánatát Kanadába.

Hát ezért sírt édesanyám. Egy fiútestvér elvész a 
családból. Ketten a harctéren estek el, már csak 
nyolcán maradtak testvérek. Mint mikor hullik az 
alma a fájáról. Az egész falu, az egész vármegye erről 
beszélt. A Vilmos kivándorol Kanadába!

Milyen nagy szó volt ez akkor! Valóságos 
temetésnek számított, valakit elveszteni, akit sohasem 
fogunk látni többé. Nagy a tenger, a zivataros óceán 
másik felén egy másik világ van: egy másvilág!

Hazalátogatás? Ugyan kérem! Hol volt ez akkor 
még? Még gondolatba sem villant fel a 
hátramaradottakban, öröm volt, ha a hathetes posta 
levelet hozott tengerentúlról. S a neve is törölve lett a 
kivándorlónak, csak úgy beszéltek róla, hogy: az 
amerikás magyar.

Ezek az első, Kanadába kivándorló magyarok a 
mai emigráció ősei voltak. Ma kivándorlunk, 
átvándorlunk, továbbvándorlunk és hazalátogatunk! 
Nem mindegy? Idő, pénz, fáradság nem számít. 
Minden vándorlás egy élményt jelent és minden 
élmény a magyar élni akarás szimbóluma. A hazát, 
magyar hazámat, ahol Szózatunk szerint; élnünk vagy 
halnunk - "kellene" - milliók hagyták el, úttörőink 
után és bolyongunk a nagyvilágban, mint Föld a Nap 
körül. Emlékeink csodálatos, felejthetetlen emlékeket 
őriznek a múltból, a gyermekkor, iskolaévek, 
diákszerelmek, egyéb romantikák élményeit, 
emlékeit. Van, akit gyönyörűség, van, akit keserűség 
kísér, ha visszagondol. De mindenkiben él egy döntő 
motívum, ami a kedves emlékek között is a 
legkedvesebb, a legfejthetetlenebb. Nekem ez a 
magammal hozott, felejthetetlen élményem, amely 
víziós látomásként állandóan előttem, lebeg: 
Édesanyám könnyes szemei voltak. Édes, sós, keserű
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könnyei, amikor búcsúztam tőle, mielőtt nekivágtam 
a forradalom leverése után az osztrák határnak. 
Édesanyám könnye kísért és elmosta utamból az 
akadályokat. S tudom, hogy még ezután is sokáig 
siratta számára elvesztett fiát, mint ahogy 55 évvel 
ezelőtt elsiratta kivándorolt testvérét, az idegen földbe 
azóta eltemetett "amerikás magyart".

The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve; 

Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.

A Hungaroskills.net hírei;
A skillnet akció már több éve folyik, és a 

Viktória államban a tanfolyamot elvégzők száma 
nemrég meghaladta a 120 000-et.

A HungaroSkillnet tanítás folytatódik a 
Központban. Minden vasárnap d.e. 10 órától déli 12 
óráig, - ezen kívül minden második kedden, amikor a 
Knox Idős Magyarok találkoznak, d.e. 10 órától déli 
12 óráig van tanítás. (Május 4-én és 18-án.)

A tanfolyamokra lehet jelentkezni, - a
(03) 9879 8203 (Kisújság) Szeverényi László 

telefonszámán.
A Komputer Klub Association hírei!
A Klub minden hónap első és harmadik hétfő 

este találkozik a megszokott esti 7:30-tól 9:30-ig. - 
Májusban 3-án és 17-én lesz összejövetel, a Klub 
több tagja a "Photoshop" már megkezdett 
tanfolyamán vesz részt. Még a május 3-án lehet a 
tanfolyamhoz csatlakozni, de utána már csak a 
következő kurzusra lehet jelentkezni.
Többen kérték a WORD tanfolyamok folytatását, 
kérem, figyeljék a hirdetéseket a Kisújságban a 
következő tanfolyamok elindítási időpontjával 
kapcsolatban. Az összejöveteleken a tagok 
mindennemű számítógépes problémát beszélnek 
meg, baráti alapon, - az összejöveteleknek nincs 
kötött jellege - a hirdetett és már elkezdett 
tanfolyamokon kívül -, és éppen ezért minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

A könw  megrendelhető: A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 

Megrendelési ár: $40 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

Toldi (folytatás)
(Arany János)

Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta 
Valaki: "ez volt az, aki szarvon fogta;"
Sok helyen látott még egy-két emberképet, 
Ablakból, kapuból amint visszalépett.

Aztán becsapódott az ablak táblája,
Hallott a kapukon kulcsnak csikorgása,
Aztán csendesség lön, hideg, embertelen;

"Hát nekem" mond Toldi "hol lesz már tűzhelyem?"

Hányféle dolgok nem jutottak eszébe!
Előtte lebegett édesanyja képe,
Mint mikor hozzá ment búcsúvétel végett,
S nyakán csimpalyogva ajkán csókja égett.

Akkor is oly csendes, méla éjtszaka volt 
Akkor is oly tisztán csillogott le a hold,
Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva, 
Nyughelyét nem adott senki éjtszakára.

Majd az édesanyja képét odahagyva,
Az özvegyasszonyra repült gondolatja,
Hogy' sírt a kereszten, két kezét hogy' törte, 
Amiért a vad cseh két fiát megölte.

Fogadása jut most eszébe s így sóhajt:
Oh mikép víhatnék holnap én avval bajt?
Hol vagyon paizsom, páncélom, fegyverem? 
Fog-e a cseh bajnok szembeszállni velem?

Oh! Bizony mit sem hajt a cseh bajnok énrám, 
Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám,
Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak, 
"Félre innen, rongyos!" mondják, ha meglátnak.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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S nagyon elbúsítá Miklóst e gondolat,
Lassan ment az utcán, sóhajtott nagyokat, 
Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve, 
Mintha lába előtt valamit keresne.

Egyszer föltekinte, képe is felvidult,
Azt gondolnánk, hogy fut, úgy menésnek indult, 
Ment, ment egyenesen a temetőkertbe,
Hol imént a síró gyászos asszonyt lelte.

Könnyű eltalálni, mi lehetett célja:
Volt a két fiúnak fegyvere, páncélja;
"Felveszem azt," monda, és örült előre:
Jaj! Hogy ez az öröm is elpártolt tőle.

Össze-visszajárta a temetőkertet,
De nem lelt abban egy elátkozott lelket:
Hol keresse mármost az özvegynek lakját? 
Budapest városát sok ezeren lakják.

Látta, hogy hiába minden akaratja,
Erős fogadását hiában fogadta;
Könnyű dibdáb játék maga, esküvése,
Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle.

És mivelhogy szállást az élők nem adtak, 
Elpihent tanyáján hideg halottaknak;
Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet 
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett.

Fölnézett az égre, az országújára;
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint amely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szivében.

TIZEDIK ÉNEK

A játszi reménység amidőn imette 
A boldogtalannál hitelét vesztette,
Álmot küld szemére, kecsegtető álmot,
Avval édesíti a nyomorúságot.

Toldi is álmában csehen győzedelmet 
És nyert a királytól vétkéért kegyelmet;
Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében, 
Drágább örömkönnyű anyja két szemében.

Lódobogás hallék: elrepült az álom,
Feltekinte Toldi a szép holdvilágon,
Messze látott volna, hanem hogy nem kellett,
A lóhátas ott ment a temető mellett.

S ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének, 
Midőn abban a vén Bencét ismeré meg:
"Hé! Ki az? hová mész? Te vagy, öreg Bence? 
Istenem! Nem lehet! Milyen nagy szerencse!"

Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga,
Hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna, 
Mikor Toldi Miklós letépte lováról 
S minden port lecsókolt ráncos orcájáról!

De Bence mindebből egyebet nem értett, 
Csak hogy sírból ugrott reá egy kisértet; 
Hosszasan leckézte Miklós a vén szolgát,
Míg fel bírta fogni a dolog mivoltát.

Hanem mikor aztán felfogta eszével,
Halála napjáig sem feledheté el?
Nem feledheté el soha az uradta,
Mint ijedt meg a nagy Örömnek miatta;

Mint nem hitt szemének egészen, csak félig; 
Csontjait hogyan megtapogatta végig;
S hogy' megeredt a könny két öreg szeméből, 
Mint a záporeső Isten fellegéből.

Az öröm, a panasz jó sokáig tarta,
Elbeszélte Miklós, ami történt rajta,
De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában: 
Anyját kérdte minden tizedik szavában.

Hogy' van édesanyán? Nem beteg-e szegény? 
Búskodik-e nagyon elvesztett gyermekén?
Nála dőzsöl-e még s mit csinál a másik?
Jaj! Szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik?

De értésül adta Bence a fiúnak,
Magát anyja miatt sose adja búnak,
György sem háborítja, odahagyta másnap,
Nem is repeszté meg szivét a nagy bánat;

Csak látni szeretné Miklóst minden áron,
És ha feltalálja széles e világon,
Fölkeresi, bizony-bizonnyal ígérte,
Ha ötven mérföldet kell is menni érte.

"Nem is egyébiránt indított el engem 
Fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem,
Hanem hogy legyek hű ápoló cseléded, 
Gondoskodjam róla, mikor mi szükséged.

Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál, 
Legyek segítségül, ha bajba akadnál...."
Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit!
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!

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



6. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Ismerje meg Erdélyt! 
2004-ben.(Június 18-tól - 29-ig)
Június 17. - Érkezés Budapestre, szállás.
Június 18. - A határátlépés után az aradi vértanuk 

emlékművének meglátogatása. Arad. Temesvár. 
Utazás Vajdahunyadra a várkastély meglátogatása és 
a dévai vár romjai. Déva.

Június 19. - Látogatás Gyulafehérváron (a 
Hunyadiak sírjai) Magyarigen, (Bőd Péter
temploma) Nagyenyed (Bethlen Kollégium),
Nagyszeben, a Déli-Kárpátok - hegyi utazás.

Június 20. - Reggel a Fogarasi Havasokban, 
Fogaras (a vár), Bethlen Kata sírja, Brassó 
(városnézés) - Brassó Poiana.

Június 21.- Látogatás a román királyi
rezidencián, Sinaia, (ebéd) délután Törcsvár (A Bran 
kastély)

Június 22. - Utazáás Kezdivásárhelyre,
látogatás a Helyi Múzeumban. A gyönyörű Szent 
Anna tó, utána Tusnád, (ebéd)

Június 23. - Csíkszereda, Csiksomlyó a híres 
búcsújáróhely (ebéd) Madéfalva, a Csíki medence.

Június 24. - Látogatás a sóbányában Parajdon, 
utána Szovatára a híres gyógyfürdőhöz, (ebéd) 
Délutáni vásárlás a cserépvásáron Korondon. 
Látogatás Tamási Áron és Orbán Balázs szülőföldjén 
Farkaslakán és Szejkén.

Június 25. - Egész napos kirándulás a Gyilkos 
tó-hoz, és a Békés szoroshoz, (ebéd) Gyalogtúra a 
csodálatos szorosban, ami Európa egyik legszebb 
szurdokvölgye.

Június 26. - Egésznapos kirándulás a Hargitára, 
a székelyek szent hegyére. Friss hegyi pisztráng ebéd 
a Hargitán. Sikaszo.

Június 27. - Látogatás Segesváron, séta a 
városban, majd Marosvásárhely, (ebéd) Délután a 
Tordai-hasadék, majd Kolozsvár.

Június 28. - Kolozsvári városnézés, Házsongárdi 
temető, a Farkas utcai református templom, Boncida, 
Dés, (különleges ebéd) Szamosujvár, (örmény 
templom), Rozs Sándor sírja.

Június 29. - Bánffyhunyad, (erdélyi fakazettás 
templom) Körösfó (kirakodó vásár). Utazás 
Nagyváradra, látogatás a Szent László 
székesegyházban, városnézés, (búcsú ebéd)

Érkezés Budapestre a késői órákban.

További érdeklődés és helyfoglalás a következő e- 
mail címen: elizbognar2004@vahoo.ca

LicHoJ224J

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bírálómmal forduljon hozzánk •

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Ölesé árakon 
Intézi: Scbw arcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glcnhuntlv Road Caulfidd.Vic. 3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; АЛЦОЗ) 9705 6478.

Mobile: 0418 108 730 ___________

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

F ekete-fehér
vagy színes képekről

(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 
az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

&2epe$y -UenJűe- Hélé-boz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon.». 

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
Mobile 0413 135 609; Б-mail bda@bhiexom

mailto:elizbognar2004@vahoo.ca
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ÉLNI AKARAS....
Tegnap elmentem a háziorvoshoz, mert rosszul 
lettem. Hadd éljen meg ő is, szegény. Kiváltottam a 
receptet a gyógyszerésznél, hadd éljen meg ő is, 
szegény.
- És az orvosságot bevetted?
- Azt nem, hadd éljek tovább én is!

2004 
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.

BUTA KÉRDÉS....
Jó barátját meglátja a koma, aki a gyógyszertárból jön 
ki. Megkérdi:
- Csak nem vagy beteg?
- Már miért lennék?
- Hát, mert a gyógyszertárból jöttél ki.....
- Na és? - ha a temetőből jöttem volna ki, azt 
kérdezted volna, hogy mikor haltam meg?

A GYÁSZOLÓ.

TAGADÁS......de megérdemli....
A bíró kérdi az alperestől:
- Igaz, hogy pofon ütötte Nováknét?
- Nem! - de ha tovább pletykázik rólam, akkor kap 
még egy másikat, mert megérdemli!

Két horgász pecázik a vízparton. Nemsokára a 
közelben feltűnik egy gyászmenet. Az egyik horgász 
feláll, megemeli a kalapját, és meghajol. A társa 
odaszól neki:
- Milyen rendes ember vagy te! Magára hagyod a 
botodat, felállsz, kalapot emelsz, meghajtod magad a 
gyászmenet előtt.
- Na hallod, - volt a válasz - ennyit azért csak 
megérdemel az anyósom!

OLCSÓ HAL........
A férj horgászni indul..., a felesége utána szól:
- Ha még mindig olyan drága a pisztráng, nyugodtan 
hozhatsz pontyot is!

MAJD MEGTUDOD......
- Tanár úr, a győzelem istennője miért volt nő?
- Majd megtudod, kisfiam, ha megnősülsz!

MÁR HA AZ ISKOLÁNÁL VAGYUNK....
Amikor valaki nem figyel... .rákérdeznek az órán: 
Maga, ott az utolsó sorban! - kérdést tesz fel a 
professzor az egyik nem figyelő hallgatónak:

Hány lakosa van a legnagyobb Japán 
szigetnek,... .és mi a neve?
- Sok, - volt a válasz, - és Retek Alfrédnek hívnak!
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Bemutatjuk Mártonhelyi Gusztávot, aki itt 
Melboume-ben született, magyar szülők gyermeke. 
Fiatal korában részt vett a magyar cserkészetben, 
majd egy tánccsoportban is. Segít a magyar 
rendezvényeken és büszke magyarságára. 30 éves 
gyakorlata van a szakmájában, és most, mint 
"Associate Member of National Institute of 
Accountants" új vállalatával segíteni kész azon 
magyaroknak, akik megbíznak munkájában, és 
igénybe veszik széles látókörét és segítségét hitel és 
ingatlannal kapcsolatos ügyeikben! Forduljanak 
bizalommal, Mártonhelyi Gusztávhoz............... Szerk.

Vesz, elad, vagy új kölcsönzőt keres 
házának, lakásának?

(akár benne lakik, vagy befektetés céljából) 
Hitel problémája van? 

Összesíteni akarja fizetnivalóit?
Mi tudunk biztosítani több száz kölcsönzési 

lehetőséget 30 vállalat segítségével. 
FORDULJON HOZZÁNK 

BIZALOMMAL!
Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 

bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@,allhomeloans.com.au

ALLOüome Loans
ABN 18 105 914 663

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

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

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK  

A KISÚJSÁGBAN  
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

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

MÁJUSI NAPTÁR.
Május 2. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
A hirdetett Anyák-napi ebéd elmarad.

Május 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Május 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Május 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
Evangélikus Istentisztelet elmarad. 

Május 30. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
Klubnap - ebéd.

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 minden magyar honfitársat, 

családtagjait és ismerőseit a
EBÉDDEL

egybekötött
KLUBNAPJÁRA.
Május 30.-án d.e. 11 órától

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

A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja.

A belépő és háromfogásos ebéd $22.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

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

http://www.aUhomeloans.com.au
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ANVAM, SZENT NEVED!
írta: Rácz Gyurka.

Leveled végén,
Csak annyit írsz:

"Anyád."

E szavad mégis 
A legszebb szó nekem,
Ha lehet szeretni 
Papírra írt szent szót,
Úgy ezt az egyet -

Én nagyon szeretem!

írjál Anyám sokszor,
Sorod, hogy pótolja 
Kiejtetlen Neved,
Had hajoljak forrón 
Kis leveled fölé,
Megcsókolni békén,

Áldott, édes Kezed.

Magyar Sport Sikerek
DONCASTER SAINTS 
Litfle Athletics Club.

A Kis "Szentek" ragyogtak a 
Victoria állam összesített atlétikai 
bajnokságán!
Az összesített versenyek (akadály 
és síkfutás (100m és 800m), 
távol-ugrás, diszkosz
pontozási összeredményeit 
nyerték el a versenyzők. 
Gratulálunk Koszó Ádámnak, aki 
az első helyen végzett 47 induló 
közül, a 13 éven aluliak 
csoportjában.
Ádám, mint a válogatott csapat 
tagja, Sydney-ben (Homebush) fog 
szerepelni az Ausztrál Csapat 
bajnokságokon!
Csak így tovább Ádám!

*E l h a k t h  Ш ш у

Я i ш mámm w m dk ike тгтигфщ j 
mímmMMtmtéétkem umáúfffitm....

VARDOS a magyar körökben jól ismert trió egy 
rövid film zenéjét szolgáltatja, ami а XVII. századi 
Báthory Erzsébetről szól. Az előadás előtt, a 
VARDOS egyik tagja beszámol múlt-évi 
látogatásáról a Báthory kastélyban. Képekkel és helyi 
tárgyakkal illusztrálja érdekes tapasztalatait. A film 
után élő zene, közkívánatra, amíg vendég lesz a 
"házban"! Italvásárlás a helyszínen!

Hely: Mayfields; 103 Smith Street Fitzroy.
Május 19, 20 és 21. d.u. 7:30-tól. (15 éven 
felülieknek) Belépődíj: $13/$ 10.
Jegyrendelés: 0408 336 879 vagy 
vardos@hotmail.com
Május 7.-én VARDOS a Boite (kis koncert terem) - 
1 Mark Street Nth.Fitzroy játszanak, d.u. 8:15-től - 
gyerekek is mehetnek! $l4/$8! Tel.9417 1983.

Magyar Birkózók Ausztráliában
Az Ausztráliai Magyar birkózók 50 éves 

történelmének összefoglalása, 
írta: Ráskövy István.

A magyar-származású birkózók történelme 
Ausztráliában, 1953-ban Geelong-ban, (a Victória 
állam második legnagyobb városában) kezdődött, - az 
ott működő Szent László Egyesület által alapított: 
"Toldi Sport Club" birkózó szakosztályában.

A Toldi birkózó szakosztály alapítója, a híres 
nehézsúlyú ceglédi birkózó, a néhai Nagy Béla bácsi 
volt, aki a kiváló magyarországi birkózó pályafutása 
után, Németországban, mint hivatásos birkózó 
eredményesen versenyzett. ^

mailto:vardos@hotmail.com
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A segítő és alapító társak: Megyeri István 
(Cegléd), 67 kg Ligetvári József 73 kg, Kovács Béla 
nehézsúlyú, és többen mások. 1954-ben Megyeri 
István és Ligetvári József, mint éremnyerők a 
Victória kötött-fogású bajnokságon válogatott 
minősítést nyertek az Ausztrál bajnokságra, de 
munkahelyi elfoglaltsága miatt csak Ligetvári József 
utazott Brisbane-be, aki a bajnokságon szép 
eredményt ért el.

Munkahelyi és családi okok miatt, sajnos, a 
Melboume-i Olimpia után, bezárt a Toldi Birkózó 
Klub. így az 1956-ban és utána érkező magyar 
birkózók tovább sportoltak Ausztrál klubok keretein 
belül.

Ráskövy István (ex-DVTK) Ausztrál birkózó 
bajnok alapított Magyar Birkózó Klubot, a 
Richmond-i Magyar Házban, amely 1961 és 63 
között mint alapító és edző vezetett. Úgy, mint a 
Toldi Klub hasonló okok miatt bezárta kapuit.

A harmadik Magyar Birkózó Klubot is (mint 
Ausztrál Olimpiai résztvevő) Ráskövy István 
alapította a Melboume-i Magyar Központ Sport Klub 
címere alatt. Ez 1983-tól 1988-ig működött szép 
eredménnyel. Sajnos ez a Klub is bezárta kapuit, a 
már említett és ismert helyi okok miatt. Ennek a jól 
működő Klubnak Ráskövy István segítői és alapító
tagjai voltak: Tóth Zoltán (DVTK) és (néhai) 
Molnárfi József (BP Honvéd) és még többen mások.

Magyarszármazású Ausztrál Birkózó Bajnokok:
1. 1957 - Galánti Bálint, 62 kg. BVSC (Vic) 1954- 

ben Főiskolai Birkózó Világbajnok(SzF) Magyar 
Olimpikon 1956, - 1957-bne Ausztrál (K-F 
&SzF) birkózó bajnok 67 kg-ban.

2. 1958 - Ráskövy István, 79 kg (KF & SzF) 
DVTK, (Vic) Többszörös Ausztrál birkózó 
bajnok 1958 - 1968-ig. (7x) (KF &SzF) Ausztrál 
Olimpikon 1964-ben. (9-ik KF-ban)

3. 1961 - Bénánk Mihály (Vic) egy derék 
délvidéki magyar legény - sokszoros Ausztrál (ifj 
& felnőtt KF &SzF) birkózó bajnok, 1961 - 
1969-ig. 1962-ben és 1966-ban Angol Birodalmi 
Játékok bronz érmese, 87 & 97 kg-ban.

4. 1961 - Prohászka Róbert (Vic) Ausztrália 
ifjúsági birkózó bajnoka (SzF) 1962-ben. (néhai)

5. 1964 - Kelevitz Zsigmond - (Vic) sokszoros 
Ausztrál ifj és felnőtt (SzF) birkózó bajnok. - 
1964- 1969-ig. 1978-ban az Angol Birodalmi 
Játékok bajnoka. 1982-ben és 86-ban ezüstérmes. 
Háromszoros Ausztrál Olimpikon, 1976, 80, 84.

6. 1970 - Erdődi Iván - (NSW) 74 kg. (SzF) 
Ausztrália Ifj. bajnoka - 1974.

7. 1980 - Kuss István - (Qld) 87 kg. Ausztrália 
(SzF) bajnoka 1983-bna.

8. 1980 - Lackó Róbert - (Vic) Ausztrália Ifj. 
birkózó bajnoka 1985 - 1987, 68 & 74 kg-ban.

9. 1983 - Tóth Gábor -(NSW) Fél-nehéz és nehéz
súlyban Ausztrália többszörös birkózó bajnoka 
(SzF) 1983 - 1986-ig.

10. 1985 - Szerda Gábor (NSW) sokszoros ifj. és 
felnőtt Ausztrál birkózó bajnok (SzF) 1985-2000- 
ig. A Sydney-i olimpia Ausztrália 
legeredményesebb birkózója volt.

11. 1985 - Wendler János SA) 97-kgos
súlycsoportban Ausztrália felnőtt birkózó bajnoka 
(SzF)1988-ban.Több ezüst és bronzérmes bajnok.

12. 1987 - Kocsis László (WA) Ausztrália felnőtt 
(SzF) birkózó bajnoka 84 kg-ban. 1998-ban.

13. Weisz Richard. (Vic) Többszörös Ausztrál ifj. és 
felnőtt birkózó bajnok (SzF) 1990-1996-ig. 1996- 
ban Ausztrál Olimpikon.

14. Kovács László (WA) 125 kg Ausztrália 
többszörös (KF &SzF) birkózó bajnoka. 2000- 
ben Ausztrál Olimpikon, (KF)-bna.

Tárgymutató: (KF) - kötött fogású; (SzF) szabad 
fogású birkózó osztályok.

1954-óta úgy a legtöbb fent említett birkózók, 
mint sok más magyarszármazású birkózó nyert ezüst 
és bronzérmet Ausztrál ifj. és felnőtt birkózó 
bajnokságokon. Sajnos magyarszármazású leány még 
nem szerepelt a női Ausztrál birkózásban. Mivel itt 
Ausztráliában a kötöttfogású birkózás csak 1954-ben 
kezdődött, az 1956-os Melboumei Olimpiára a 
magyarszármazású birkózók csak 1957-től kezdve 
nyertek elismerést és bajnokságokat.

Nagy öröm volt viszont, hogy 2000-ben 
megalapítottuk az Ausztráliai Magyar Birkózó 
Szövetséget. Az alapító/választmányi tagok: alapító 
elnök: Ráskövy István, (Vic) első alelnök: Szabó 
Lajos (NSW), alelnök: Kovács László (WA), titkár: 
Lackó Róbert (Vic), pénztáros: Tóth Zoltán (Vic), 
Ausztráliai Magyar Védnök: Galantai Bálint (NSW).

így reméljük, hogy a jövőben minden 
korcsoportban (ifjúsági, felnőtt és veterán) lesz 
magyar képviselet az Ausztrál Birkózó 
Bajnokságokon, fenntartva a magyarszármazású 
birkózók 50 éves múltját.

----- "

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT  

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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A OUEENSLANDI HÍREK:
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:

Az "Arany-parton" élő magyarok nehezen 
tudnak választani az ősz és a tavasz szépségei között, 
mert az egyik szebb, mint a másik. A tél sem zavar 
senkit, hiszen majdnem minden nap a hőmérséklet 20 
és 25 fok között van, sokan ilyenkor is fürödnek a 
tengerben. A jó időjárás ide csalja az öregedő 
magyarságot, hiszen nemrégen még öt (5) működő 
magyar (klub) közösség volt. Az M.H.B.K., a Magyar 
Szövetség, a Baráti Kör, a Kultúr Kör és az Idős 
Magyarok (nyugdíjasok) Klubja. Ezek közül már 
három megszűnt, - több féle okok miatt. A fő tény 
azonban, hogy öregszünk, és mindig kevesebb 
vállalkozó akad a vezetésre, irányításra. Komoly 
munka a közösségért dolgozni, és állandó odaadással 
a mások (magyarok) együttműködéséért feláldozni 
szabad időt magán életet. Példamutató volt ezen a 
téren a Polgár és Faith család Melboume-ben. Sokan 
tanulhatnak tőlük közösségi szellemet.

A közösségi munkával kapcsolatban és a magyar 
Klubok összetartó erejéről, céljairól elhangzottak 
vélemények és többen részvettek a sokoldalú vitában. 
A nyugdíjasok Klubja nevében a vélemény az volt, 
hogy a működéseket több szemszögből lehet nézni és 
elbírálni. 1. Igazságosan; 2. Jóindulattal; és 3. Rossz
indulattal.

Egy Klub életképessége a vezetéstől függ. 
Szabad országban élünk, és mindenki oda megy, ahol 
jól érzi magát, - és értékesnek tartja, amit ott kap. 
Ez az áraktól és az odaadó, segítő tagoktól függ, akik 
egymás társaságát keresve, hétről hétre találkoznak 
minden kedden, sőt a megszokott Klub-napok 
mellett, magán összejöveteleken erősítik 
kapcsolataikat. Mindezekért köszönet jár a Nagy 
házaspárnak, akik más sok éven át a közösség 
szolgálatában állnak Klubok vezetésével. Ez nem 
csak az Arany-Partok-on bizonyult be, hanem sokévi 
munkájuk eredménye a Melboume-ben még működő 
nyugdíjas Klubok is. Barátok, ismerősök Ausztrália 
minden államából, de leginkább Victóriá-ból 
látogatják meg őket. A Klub mindig nagy szeretettel 
látja el vendégeit.

Sajnos vannak irigykedők, és rossz indulatú 
emberek, akik úgy bírálnak el dolgokat, hogy a rossz 
oldalát nézik a közösségi szervezeteknek. Persze

kritizálni könnyű, de annál nehezebb hétről hétre 
helyt állni a közösségért.

A képen a Knox Idős Magyarok Klub vezetőségi tag, 
mint vendég - segít a konyhában...

Mint mindig, a Klub vezetősége nevében szeretettel 
hív és vár az összejövetelekre minden kedves 
jóakaratú honfitársat Nagy Sanyi.

VIGYÁZZ AZ EGÉSZSÉGEDRE!
Táplálék-kiegészítők az

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden termék 100% természetes anyagból)
MACSKAKAROM, MEDVESZŐLŐ  

GINKCO BILOBA 
$49/doboz (kipostázva) 1 hónapi adag. 

Több információ a WEB oldalakon: 
Magyar nyelven: www.vipgroup.hu 

Angol: www.viogroup.net vagy www.vipitaly.net 
Megrendelhető a 0419 532 947 számon, vagy 

e-mail: andz@iprimus au 
ELADÓKAT ÉS ÜZLET-TÁRSAKAT 

KERESÜNK AUSZTRÁLIÁBAN!

BOLDOG ANYÁKNAPJÁT 
KÍVÁNUNK 
ÉPSÉGBEN, 

EGÉSZSÉGBEN 
MINDEN ÉDESANYÁNAK!

http://www.vipgroup.hu
http://www.viogroup.net
http://www.vipitaly.net
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZFN4 CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban.
minden második kedden (Május 4-én, és 18-án) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Wantima. 3152.
Április legnagyobb eseménye volt a Húsvéti ebéd, 
amikor a terem teljesen megtelve szép kis műsorral 
finom ebéddel ( sonka, tojás stb...) ünnepelte a 
Katolikusok legnagyobb vallási ünnepét. Az énekkar 
Magyarországról hozott gyönyörű egyforma díszes 
mellényben szerepeltek. Megérdemlik, hiszen olyan 
sok szép pillanatot adnak a hallgatóknak 
szereplésükkel. A papák, nagypapák kis nyuszi-csokit 
és piros tojásokat kaptak, - lehet, hogy szorgalmasak 
voltak a locsolással, ami még mindig nép-szokás itt 
Melboume-ben is.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” KLUBJA

A Nunawadingi Örök Ifjak 2004. május 12.-én és 
26.-án tartják gyűlésüket, amire meleg szeretettel, és 
kellemes melegre fűtött teremmel és finomabbnál 
finomabb ebédekkel, kávéval és szórakoztató 
tájékoztató előadásokkal váija tagjait és vendégeit. 
Klubunk, mint már a szokásos, időnként 
kirándulásokat is rendez, melyek minden esetben még 
eddig minden résztvevőnek elnyerte tetszését, a 
nyugdíjas zsebükhöz méretezett utazásoknak nagy 
sikerük volt. Az áprilisi hónapban egy ilyen 
kiránduláson vettünk részt, Lengyel Nándi 
vezetésével és Simma Edit segítségével. A három 
napos út célja Bright és hegyvidékes környéke volt. 
Jobb és szebb időt nem is álmodhatott volna 
számunkra a teremtő. Csak az út végén hazafelé jövet 
Shepparton-tól Melboume-ig kaptunk ingyen

kocsimosást. Nappal meglátogattuk Bright - Corowa 
és környéke hegyvidéki falvait, esténként vacsora 
után volt idő a szórakozásra. Volt, aki még mindig 
hisz a szerencséjébe és "Pokikat" nyaggatta, voltak 
heves kártya-partik, persze csak "babra" játszottak a 
szenvedélyesek!
Gyönyörű látványt nyújtottak áprilisban a pirosba 
öltözött fasorok és hegyoldalak... Hegyek, völgyek, 
patakok, legelők váltakoztak csodálatos isteni 
elrendezésben. A nyugodt, csendes vidéki élet 
magával ragadott bennünket és lelki nyugalmat 
keresve és a természet közelsége segítségével még 
közelebb került az utazó társaság egymáshoz. A 
három nap új erőt és bizalmat adott nekünk a tovább 
haladáshoz. A szervezők nehéz és gondos 
munkájának gyümölcse a megelégedett utasok voltak. 
Mindenki felfrissülve, jókedvvel érkezett haza!

Áprilisban a Klub egy érdekes ünnepélyen vett 
részt. A Whitehorse városháza rendezésében és a 
nyugdíjas hét keretein belül megemlékeztek a 
"társadalmi munkában résztvevőkről". A mi Klubunk 
is képviselve volt, - énekkarunkkal, hagyományos 
süteményekkel, kézimunkákkal hirdettük magyaros 
hagyományainkat. A Klub egy külön elismerésben 
részesült, amire mi tagok büszkék lehetünk! Köszönet 
a résztvevőknek és támogatóknak!

Április 28-án a Villa Maria segítő szolgálat 
képviselője látogatta meg Klubunkat és nagyon 
fontos, és az időseknek bizalmat adó előadást tartott. 
Lényegében arra kérdésre próbált irányítást adni, 
hogy kihez forduljon valaki, ha valamilyen oknál 
fogva, a gyámolítását nem tudja ellátni egy vele lakó 
egyénnek. Lehet az élettárs, vagy egy rábízott 
gyermek gondozása. Ez főleg a gyorsan elő adódó 
szükség esetére nagyon nagy segítségnek ígérkezik. 
További felvilágosítást a Villa Maria 1800 059 059 
telefonszámon lehet elérni. Az előadó megígérte, 
hogy a hivatalos információt elküldi, hogy azt 
hivatalosan magyarra fordítva szét lehet majd osztani 
a tagok között a legközelebbi összejöveteleken.

A Klub a találkozóhellyel szemben lévő 
Smorgy-ban ünnepli meg az Anyák napját, a jegyeket 
előre kell megrendelni a vezetőség tagjainál.
Az összejövetelekre szeretettel várunk mindenkit a 
vezetőség nevében

Nagy József.

A Nunawading-i Örök Ifjak Klubja levelt és az Új 
könyve másolatát kapta Pákolicz Mihlytól. A 
Szerkesztőség is kapott tőle levelet és egy verset, amit 
a kedves olvasóközönség figyelmébe ajánlok.
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Pákolicz Mihály:
Mi lesz a vége, s mit kapsz cserébe?

Már életed a testben a lelki zsarátnok!
Vajh lángra kap végre az alvó parázs?
Elvégre hisz ebben - bár kétked - a látnok, 
mert hátha felszökken majd egyszer a láz!

Lásd, kérem az istent, az ember-teremtőt,
Hogy vegye már észre a jogos panaszt!
És úgy mérjen mindent, és minden esendőt, 
hogy védje a termést, és irtsa a gazt!

Úgy vélem, az égben az igaz, az érték....,
És árad a szóból, hogy szép és nemes!
S ott nem az az érdem, és nem az a mérték, 
ki boldogan él, s érte semmit se tesz.

Mondd, meddig kell tűrni a csalfa barátot? 
Mondd, meddig kell várni a boldog jövőt?
Hisz kutatsz a kincsért, de sosem találod, 
s így álmod, jó pókként, csak szövöd, szövöd!?

S ha írom a verset, és örömet szerzek, 
mert teszem a dolgom, új erőt nyerek!
Ki szépszómra vár még, s hogy ökölre menjek, 
annak a harcban én hű társa leszek!

Mit tettünk mi eddig a múlt ezer évben?!
S mit tegyen az ember és költő, ha egy?!
Az élni és tenni melegét úgy érzem, 
ha széllel dacolva sem győz le a hegy!

A magyart már érte éppen elég átok...
De fennmaradt, s útja a jövőbe visz!
Szerte a világon élednek az álmok..., 
mert hiszünk magunkban, s erős, aki hisz!

És mosolyra kérlek, hogy emberként élhess! 
(Csak szépszóval hatni álomkép ma még!)
És mosolyra kérlek, hogy emberként végezz!
S ha hited volt tetted, befogad az ég!

S lám, éled a testben a lelki zsarátnok..., 
és megszűnik már-már az átok, s varázs!
Oly törvény szül rendet - így jósol a látnok -, 
mely óvja az embert, míg megy fel a láz!

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK: 

Minden hónap második vasárnapján. 
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK; 
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2004-év, májusi összejövetele a hónap első 
szombatján (Május 1-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

Tangóharmonika tanítót keresünk!
(felnőtt tanulónak)

Jelentkezés a Kisújság szerkesztői 
telefonszámán: 9879 8203.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREL
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A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
Minden hónap első és harmadik hétfőjén. Mindenkit 

szeretettel vár a Vezetőség.

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

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon 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.

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. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap  15.30-kor 19.00 órakor 
a C hannel 31 TV állomáson.
Honla: vvww.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Szépen gyűlik a 
jelentkezők száma, akik 
az "Ausztráliában élő 
magyarok arckép-csarnokában " 
részt akarnak venni. Még van 
lehetőség rá, hogy aki most 
ezután jelentkezik is, bekerül a 
beígért könyvbe. Jelentkezni lehet a Kisújság 
telefonszámán (03) 9879 8203. Az egyéni jelentkezés 
mellett a Klubok, magyar egyesületek adatait is 
kérjük, akik nagyban hozzájárultak a magyar élet 
kialakításában itt Melboume-ben.

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 :.................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

